∆εκέµβριος

2009

Έτος 8ο

Τεύχος 49

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ επιµελείται το ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριστοτέλους 27, 54624 Τηλ: 2310241383 & 2310241689 Φαξ: 2310232667 & 2310281635 Email: sme-industry@veth.gov.gr

Χρόνια Πολλά
Καλά Χριστούγεννα
Αντιδρά το ΒΕΘ στα Κέντρα Μιας
Στάσης στα πρότυπα των ΚΕΠ

Ενηµερωτική
εκδήλωση
του
Β.Ε.Θ.
σε συνεργασία µε το
Σωµατείο
Επιγραφοποιών
(ΣΕΚΗΦΕ Βόρειας Ελλάδας )

Το τέλος των Επιµελητηρίων θα
σηµάνει η δηµιουργία Κέντρων Μίας
Στάσης, για την εξυπηρέτηση των
επιχειρήσεων, στα πρότυπα των
ΚΕΠ, επισήµανε ο πρόεδρος του
ΒΕΘ, Σωτήρης Μαγόπουλος κατά
τη διάρκεια της οµιλίας του στο πρόσφατο διοικητικό συµβούλιο
του Επιµελητηρίου, το οποίο πραγµατοποιήθηκε παρουσία του
υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Γιάννη
Μαγκριώτη.
«Αν δηµιουργηθεί µία υπηρεσία στα πρότυπα των ΚΕΠ, εκτός
των Επιµελητηρίων, θα πρέπει να δώσουµε τα κλειδιά από τα
Επιµελητήρια» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Μαγόπουλος.

Το
Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των
προσπαθειών του για την έγκυρη
πληροφόρηση & ενηµέρωση των
ενδιαφεροµένων, πραγµατοποίησε ενηµερωτική εκδήλωση
που διοργάνωσε
σε συνεργασία µε το Σωµατείο
Επιγραφοποιών ( ΣΕΚΗΦΕ Βόρειας Ελλάδας ) Η εκδήλωση
πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 16 ∆εκεµβρίου 2009 κατά τη
διάρκεια της οποίας παρουσιαστήκαν τα προγράµµατα
επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ που αφορούν την ενίσχυση των
µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων και έγινε ενηµέρωση
για θέµατα ασφάλισης & εργατικού δικαίου.

Σελ.2
Με παρέµβαση του ΒΕΘ έχει
εκδοθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών η ΠΟΛ.1150 η οποία
αναφέρει:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, µε την
υπ’αρ.1/2009 διακήρυξή του και σύµφωνα µε απόφαση του
∆ιοικητικού του Συµβουλίου, προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό
διαγωνισµό σε ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση έκδοσης του
δίµηνου περιοδικού του «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ».
Οι εργασίες αφορούν τα εξής: Εκτύπωση –παραγωγή φιλµς
Προµήθεια απαραίτητου χαρτιού Εκτύπωση περιοδικού και
εξωφύλλου Βιβλιοδεσία Συσκευασία – επικόλληση ετικετών –
µεταφορά περιοδικών στα ΕΛΤΑ
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2010,
ηµέρα ∆ευτέρα, και ώρα 10:00π.µ. ενώπιον της Πενταµελούς
Επιτροπής Προµηθειών στα γραφεία του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27 (3ος
όροφος), Θεσσαλονίκη.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη του
διαγωνισµού από τα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης, καταβάλλοντας παράβολο ποσού 15 ευρώ.
Πληροφορίες σχετικά µε την διακήρυξη παρέχονται από το
Β.Ε.Θ., Αριστοτέλους 27 , 3ος όροφος, 54624 Θεσσαλονίκη
Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών,
Αρµόδιος: κ. Γ. ∆εληχάτσιος, Τηλ: 2310272502
ή
Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων,
Αρµόδια κ. Α. Κανταρτζοπούλου, Τηλ.: 2310271708

2.Επίσης, στις καταστάσεις αυτές, για το ίδιο ηµερολογιακό
έτος(2010), δεν συµπεριλαµβάνονται για διασταύρωση
συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει
εκδοθεί γι αυτές δεν υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ.
Σελ 3

Ανακοίνωση ∆.Ε.Θ.
Η ∆ΕΘ ΑΕ στην προσπάθεια της να συµβάλλει στην τόνωση
της εµπορικής κίνησης , η οποία έχει πληγεί από την οικονοµική
κρίση που µαστίζει την επιχειρηµατική κοινότητα , διαθέτει
δωρεάν θέσεις στάθµευσης στους χώρους του πάρκινγκ επί της
οδού Αγγελάκη, σε καταναλωτές που πραγµατοποιούν αγορές
από τα καταστήµατα του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Οι
καταναλωτές θα µπορούν να κάνουν χρήση των δωρεάν
υπηρεσιών πάρκινγκ για 4 ώρες καθ’ όλη την διάρκεια του
24ωρου, µε την προσκόµιση απόδειξης αγορών προϊόντων και
υπηρεσιών άνω των 50 ευρώ, από τα καταστήµατα του
κέντρου. Η εν λόγω υπηρεσία ξενικά την ∆ευτέρα 21
∆εκεµβρίου και θα διαρκέσει µέχρι της 8 Ιανουαρίου.
Επιπλέον η ∆ΕΘ ΑΕ διαθέτει δωρεάν διαφηµιστικό χρόνο
στις εµπορικές επιχειρήσεις του ιστορικού κέντρου από την
συχνότητα
104,9 του Ράδιο ∆ΕΘ, αναµεταδίδοντας
διαφηµιστικά µηνύµατα των καταστηµάτων του κέντρου 5
φορές την ηµέρα για κάθε επιχείρηση.
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Αντιδρά το ΒΕΘ στα Κέντρα Μιας Στάσης
στα πρότυπα των ΚΕΠ
Μάλιστα, σε πρόσφατη επιστολή που έστειλε το ΒΕΘ προς τον
πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου αναφέρει χαρακτηριστικά
ότι «το πρόβληµα δεν είναι η δηµιουργία µία νέας υπηρεσίας
στα πρότυπα των ΚΕΠ, όπως είχε επιχειρηθεί χωρίς επιτυχία
και από την προηγούµενη κυβέρνηση, στην οποία είχαν
αντιδράσει σθεναρά και τα Επιµελητήρια, αλλά η αξιοποίηση
και ο εκσυγχρονισµός τους. Παράλληλα µε την τήρηση του
Γενικού Εµπορικού Μητρώου τα Επιµελητήρια µπορούν
κάλλιστα να χρησιµοποιηθούν και ως Κέντρα Μίας Στάσης, κάτι
που ήδη προσπαθούν να επιτύχουν αξιοποιώντας ιδίους
πόρους και ευρωπαϊκά προγράµµατα».

∆ράση « ∆ες την ψηφιακά 2.0»
Το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας µας ενηµερώνει µε
έγγραφό του, ότι το Υπουργείο Παιδείας µέσα από την ∆ράση
«∆ες την ψηφιακά 2.0» , παρέχει το δικαίωµα απόκτησης νέου
φορητού προσωπικού υπολογιστή, δωρεάν πρόσβαση σε 100
GBytes « on-line» δικτυακού αποθηκευτικού χώρου µέσω της
υπηρεσίας ΠΙΘΟΣ+, καθώς και πρόσβαση σε νέα υπηρεσία
ηλεκτρονικής διάθεσης ανοιχτού εκπαιδευτικού λογισµικού.
∆ικαιούχοι είναι το 25% των νεοεισαχθέντων φοιτητών κατά το
ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 σε όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ/ΤΕΙ,
σύµφωνα µε τη βαθµολογία εισαγωγής. Επιπλέον, δικαιούχοι
είναι και όλοι οι φοιτητές που εισάγονται ως «πάσχοντες από
σοβαρές ασθένειες» κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2008-2009 και
2009-2010. Πρόσβαση στην υπηρεσία ΠΙΘΟΣ+ θα έχουν και
όλοι οι φοιτητές που συµµετείχαν στο έργο «∆ες την Ψηφιακά»
κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009.

Γ. Μαγκριώτης: Η µετεγκατάσταση της ∆ΕΘ έπρεπε να έχει
γίνει .
Για αργοπορία στη µετεγκατάσταση της ∆ΕΘ έκανε λόγο ο
υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Γιάννης
Μαγκριώτης κατά τη διάρκεια της οµιλίας του. «Με αφορµή την
διεκδίκηση της EXPO 2008 είχε εκπονηθεί µελέτη και ως
καταλληλότερος χώρος για τη χωροθέτηση της είχε προκριθεί
το οικόπεδο του ΤΕΙ Σίνδου» επισήµανε ο ίδιος εκφράζοντας
την πεποίθηση ότι σύντοµα θα ξεκινήσει η µετεγκατάσταση της
Έκθεσης. Ο κ. Μαγκριώτης υπογράµµισε ότι τόσο η µεταφορά
της Έκθεσης όσο και η δηµιουργία της Αλεξάνδρειας Ζώνης
Καινοτοµίας (ΑΖΚ) και η ενίσχυση των βασικών υποδοµών του
ΟΛΘ θα πρέπει να γίνουν µε δηµόσιους πόρους.

Η δράση συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης [ΕΤΠΑ] και από Εθνικούς πόρους,
µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ε.Π. Ψηφιακή
Σύγκληση» και υλοποιείται από το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και
Τεχνολογίας [Ε∆ΕΤ ΑΕ], φορέας εποπτευόµενος από τη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Η
δυνατότητα
προµήθειας
επιδοτούµενων
φορητών
υπολογιστών θα διαρκέσει από τη ∆ευτέρα 21 ∆εκεµβρίου 2009
έως και το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα
www.destinpsifiaka.gr και στο τηλέφωνο 801 11 85100, για τους
όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΚΡΟΑΤΙΑ
To Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας στη Κροατία απέστειλε
ενηµερωτικό δελτίο που αναφέρεται στο διµερές εµπόριο
Ελλάδας–Κροατίας κατά το πρώτο τετράµηνο 2009 και στον
οδηγό επενδύσεως στην Κροατία και το επενδυτικό κλίµα. Ο
επενδυτικός οδηγός περιλαµβάνει :
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΑΤΙΑ
2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
ONE STOP-SHOP
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
4. ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ. ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ. ΕΠΙΛΥΣΗ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ
6. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
7. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
8. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (Α.Ξ.Ε.)
9. ∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (επαφές µε Υπουργείο Οικονοµικών
και Οικονοµίας)
Για
περισσότερες
πληροφορίες
οι
ενδιαφερόµενοι
επιχειρηµατίες µπορούν να απευθύνονται στο γραφειο ΟΕΥ στη
Κροατία tel. (++3851) 4810 444, 4835716 – fax 4810 419 – Email: grafoey@zg.t-com.hr
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Η Ελληνική Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια και ειδικότερα το
Τµήµα Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων απέστειλε
ενηµερωτικό δελτίο για τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία
και τις διµερείς οικονοµικές & εµπορικές σχέσεις την περίοδο
Σεπτεµβρίου – Οκτωβρίου 2009.
Πιο συγκεκριµένα το ενηµερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες
σχετικά µε τις διµερείς οικονοµικές σχέσεις, την οικονοµική
πολιτική & εξέλιξη βασικών οικονοµικών µεγεθών της
Βουλγαρίας, τις διεθνείς χρηµατοδοτήσεις, την ενέργεια, τις
κατασκευές και τις µεταφορές, την πληροφορική, την βιοµηχανία
και τη βιοτεχνία, τα τρόφιµα και τα ποτά και τις επιχειρηµατικές
ειδήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε
την πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια και ειδικότερα µε το
Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων τηλ. +3592
9447959,
fax.
0035929505375
email:economy@grembassysofia.org
www.agora.mfa.gr/bulgaria

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Γ.∆.Μ.
Εταιρεία που κατασκευάζει πατάκια εισόδου (ποδόµακτρα)
«SEVAL» Σκοπίων Π.Γ.∆.Μ.
Ενδιαφέρεται να συνεργαστεί µε ελληνικές επιχειρήσεις.
SAVAL - Kosta Novakovic Stlr. No 4-8
1000 Skopje FYROM Τηλ fax : +389 2 2465015 – 2450829
Gms : 389(0) 70235202 E-mail : savalmk@yahoo.com
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ «PRIVATE
SHOW ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ»
Βουκουρέστι- Ρουµανίας, 24 & 25 Φεβρουαρίου 2010
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Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος µε την υποστήριξη
της Τράπεζας Eurobank και υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Πρεσβείας στο Βουκουρέστι, οργανώνει «PRIVATE SHOW
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στο
Βουκουρέστι της Ρουµανίας , στις 24 και 25 Φεβρουαρίου
2010.
Οι συναντήσεις θα πραγµατοποιηθούν σε ατοµικά περίπτερα
των ελληνικών επιχειρήσεων, στο Πολιτιστικό Κέντρο SALA
PALATULUI στο κέντρο του Βουκουρεστίου.
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται σε 1249,5€ και καλύπτει:

∆ιευθέτηση των συναντήσεων

Περίπτερο 9 τµ εξοπλισµένο µε τραπέζι, καρέκλες,
ηλεκτρολογικό εξοπλισµό , µετώπη, stand για
εκθέµατα

Κοινόχρηστη κουζίνα µε ψυγείο και φούρνο

Υλικά γευσιγνωσίας (πιάτα, ποτήρια κλπ)

Μεταφορά των προϊόντων

∆ιερµηνεία κατά τη διάρκεια των συναντήσεων

Καφέ και δύο ελαφρά γεύµατα
ης

Ενηµερωτική ηµερίδα της 24 Φεβρουαρίου

Γραµµατειακή υποστήριξη
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων
συµµετοχής λήγει στις 23 ∆εκεµβρίου 2009.
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνείτε µε
τον ΣΕΒΕ [Υπεύθυνη επικοινωνίας κ. Νατάσα Γιαλόγλου, τηλ:
2310 543232, Fax: 2310 535333,e-mail : ny@seve.gr].

Με παρέµβαση του ΒΕΘ έχει
εκδοθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών η ΠΟΛ.1150 η οποία
αναφέρει:

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ 15Η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΠΟΛ.: 1150
ΘΕΜΑ: Περιεχόµενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του
π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του
ηµερολογιακού έτους 2010.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 – ΦΕΚ
84/Α'), όπως ισχύουν.
2.Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε΄ της περίπτωσης γ΄ και
της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (Π.∆. 186/1992),
όπως ισχύουν.

1.

Επωνυµία: «RILA LTD»
Επιθυµητή Συνεργασία: Εξαγωγή φίλτρων από λαµαρίνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Todor Ivanov
∆ιεύθυνση: Mladost-2, entr.5, ap. 76, 1799 Sofia, BG
Τηλ: +35929739169, +35988414426 Fax: +35929739226
Mobile: +359 885 746 558
E-mail: rila_im@abv.bg

2.

Επωνυµία: «Nivita & Ko LTD»
Επιθυµητή Συνεργασία: Εξαγωγή ζωοτροφών και
αλεύρων.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Peter Raichev
Τηλ: +359 885 458 606
E-mail: nivita.ko@gmail.com, cpg.consult.bg@gmail.com

3.

Επωνυµία: «PRISMA»
Επιθυµητή Συνεργασία: Εξαγωγή αγροτικών µηχανηµάτων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Terziev
Τηλ: 032/279 888 Fax: 032/634 427
Mobile: 088 594 80 80
E-mail: sales@prismabg.com Web: www.prismabg.com

4.

Επωνυµία: «ME P&F», ∆ικηγορικό Γραφείο
Επιθυµητή Συνεργασία: Νοµικές Συµβουλές σε
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Todor Dontchev & Mr.
Daniel Tienda Gonzalez - Mendiondo
∆ιεύθυνση: Moskovska, 17, 13 floor. 1000 Sofia , Bulgaria
Τηλ: +359 24 019 510 Fax: + 359 24 019 511
E-mail: todor.dontchev@martinezechevarria.com
E-mail: daniel.tienda@martinezechevarria.com
Web: www.martinezechevarria.com

5.

Επωνυµία: «GEOTECHMIN»
Επιθυµητή Συνεργασία: Εξαγωγή ελαστικών για οχήµατα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Slaven Georgiev (εµπορικός
διευθυντής)
Τηλ: 02/800 89 03, 02/800 89 06, 02/800 89 07
Fax: 02/987 28 87
Mobile: 0885 33 52 32
E-mail: s.georgiev@geotechmin.com

6.

Επωνυµία: «PROFILAND - INTFOR GROUP»
[Ρουµανική Εταιρία]
Επιθυµητή Συνεργασία: Εξαγωγή γαλβανιζέ επένδυσης σε
κουλούρες.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Marcel Enache
∆ιεύθυνση: Portului 157, Galati, Romania
Τηλ: +40 236 460 361 Fax: +40 236 410 040
Mobile: +40 729 035 532 , +40 745 643 193
E-mail: marcel.enache@profiland.ro, office@profiland.ro
Web: www.profiland.ro

7.

Επωνυµία: «ACCOUNTING SERVICES IN BULGARIA»
Επιθυµητή Συνεργασία: Παροχή φοροτεχνικών συµβουλών
σε ελληνικές επιχειρήσεις στη Βουλγαρία.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Krasimir Lliev
∆ιεύθυνση: 71 Andrey Lyapchev Str.
PLAZA building, floor 7g,
Sofia , Bulgaria
Τηλ: +359 2 976 30 26, +359 899 997 953
E-mail: office@schetoconsult.com
Web: www.schetoconsult.com

3.Τις
διατάξεις
της
Α.Υ.Ο.Ο.
1079229/559/0015/
ΠΟΛ.1114/18.8.2005 (ΦΕΚ Β'/1191/26.8.2005) «Υποχρέωση
υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών,
προµηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του
π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής
µεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet)».
4.Τις
διατάξεις
της
Α.Υ.Ο.Ο.
1034280/271/0015/
ΠΟΛ.1056/5.4.2006 (ΦΕΚ Β΄464/13.4.2006) «Περιεχόµενο των
συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α' της
παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για
τις συναλλαγές από 1.1.2005 και εφεξής.
5.Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) δεν
περιλαµβάνεται, κατ’ εξαίρεση, για το ηµερολογιακό έτος 2010
η συνολική αξία των συναλλαγών που αφορούν λιανικές
πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και η συνολική αξία
των συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση
υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Dear Mr. Musaid Al Faze ,
2.Επίσης, στις καταστάσεις αυτές, για το ίδιο
ηµερολογιακό
έτος,
δεν
συµπεριλαµβάνονται
για
διασταύρωση συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου
στοιχείου που έχει εκδοθεί γι’ αυτές δεν υπερβαίνει το
ποσό των 300 ευρώ.
3.Κατά τα λοιπά εφαρµογή έχουν τα οριζόµενα µε τις διατάξεις
των Α.Υ.Ο.Ο. 1079229/559/0015/ΠΟΛ.1114/18.8.2005 (ΦΕΚ
Β΄/1191/26.8.2005) και 1034280/271/0015/ΠΟΛ.1056/5.4.2006
(ΦΕΚ Β'/464/13.4.2006).
4.Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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