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Δημοσιοποιούνται οι προτάσεις για την επιβολή του ενιαίου φόρου ακινήτων
Δύο βασικά σενάρια, τόσο για τη φορολόγηση των αστικών ακινήτων όσο και για τα
εκτός σχεδίου ακίνητα παρουσιάζει σήμερα η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στη
σύσκεψη με τους εκπροσώπους της τρικομματικής κυβέρνησης.
Η πρώτη προβλέπει φόρο που θα κλιμακώνεται από 0,1% έως και 1% για τα κτίσματα
και τα εντός σχεδίου ακίνητα χωρίς αφορολόγητο όριο και η δεύτερη φόρο που θα
κλιμακώνεται από 0,2% έως και 2% στην περίπτωση που θα υπάρξει αφορολόγητο όριο
της τάξεως των 20.000 - 50.000 ευρώ.
Την επόμενη εβδομάδα, και μόλις η αρμόδια επιτροπή καταλήξει, θα παρουσιαστεί
ολοκληρωμένη η τελική πρόταση στους εκπροσώπους της τρόικας προκειμένου να
ανάψουν το πράσινο φως και να συνταχθεί το σχετικό νομοσχέδιο για να κατατεθεί
άμεσα στη Βουλή.
Πρόθυμος να παραδώσει λίστα ελλήνων καταθετών στο Λουξεμβούργο ο
Γιούνκερ
Έτοιμος να δώσει λίστες με έλληνες καταθέτες στο Λουξεμβούργο δήλωσε ο
πρωθυπουργός του Δουκάτου και πρώην πρόεδρος του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.
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Σε συνέντευξή του, λίγες ημέρες πριν από την άφιξή του στην Αθήνα, ο κ. Γιούνκερ είπε
πως εάν οι ελληνικές αρχές ζητήσουν λίστα με τους έλληνες καταθέτες εκείνος θα την
δώσει. Τόνισε, επίσης, ότι ολόκληρη η Ευρωζώνη θα πρέπει να κάνει το ίδιο.
Όπως ανέφερε, μιλώντας στον ειδησεογραφικό ιστότοπο του γερμανικού
Χρηματιστηρίου (MarketNews International - MNI) και στο Euro2day.gr, παρά το γεγονός
ότι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι τεράστια, η ελληνική κυβέρνηση δεν ζήτησε ποτέ
από το Λουξεμβούργο να δώσει τη λίστα με τους έλληνες καταθέτες στο Δουκάτο για να
κάνει ελέγχους. Μάλιστα ο ίδιος είπε ότι ζήτησε από τις αρμόδιες Αρχές στο
Λουξεμβούργο να κάνουν έλεγχο σε όλες τις καταθέσεις που προέρχονται από την
Ελλάδα.
Πρωτιά για Ελλάδα στην παραοικονομία
Πρωταθλήτρια η Ελλάδα μεταξύ των 21 χωρών- μελών του ΟΟΣΑ στο εύρος της
παραοικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του βρετανικού Ινστιτούτου
Οικονομικών Υποθέσεων (Institute of Economic Affairs), η «γκρίζα» οικονομία στην
Ελλάδα το 2012 άγγιξε το 24% του ΑΕΠ δηλαδή υπολογίζεται στα 45 δισ. ευρώ.
Βασικοί λόγοι σύμφωνα με την έρευνα, τα βάρη των φόρων και των ασφαλιστικών
εισφορών, αλλά και η ποιότητα των κρατικών θεσμών.
Αύξηση πάνω από 20% στους αριθμούς των ξένων τουριστών
Επιβεβαιώνοντας όλες τις προβλέψεις για νέο ρεκόρ τουριστών, σε σχέση με πέρυσι την
ίδια περίοδο, η αύξηση της προσέλευσης των ξένων στην χώρα μας έφτασε το 20% για
τον μήνα Μάιο σε πέντε περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.
Ειδικότερα, οι αφίξεις στα αεροδρόμια Ζακύνθου, Χανίων, Ηρακλείου, Κέρκυρας και
Ρόδου
έφτασαν
σε
800.618,
από
664.372
τον
Μάιο
του
2012.
Σύμφωνα με την εφημερίδα ‘Ημερησία’, κοινή συνισταμένη σε όλα τα αεροδρόμια είναι η
μεγάλη αύξηση έως και 230%, στον αριθμό των αφίξεων από τη Ρωσία. Αξίζει να
σημειωθεί ότι τα πρώτα στοιχεία από το ελληνικό προξενείο στη Μόσχα δείχνουν αύξηση
του αριθμού των θεωρήσεων για το πεντάμηνο που ξεπερνά το 66%, σε σχέση με το ίδιο
διάστημα πέρυσι.
«Φρένο» στις προσδοκίες για μείωση ΦΠΑ στην εστίαση
«Φρένο» στις προσδοκίες για μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, θέμα που κρίνεται τις
επόμενες μέρες στις διαβουλεύσεις με την τρόικα. έβαλε χθες ο Επίτροπος της Ε.Ε.
αρμόδιος για φορολογικά και τελωνειακά θέματα, A. Σεμέτα.
Προσεκτικές ήταν οι διατυπώσεις και της διευθύντριας του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ.
Χωρίς να αποκλείει μια μείωση, διατύπωσε επιφυλάξεις, τονίζοντας πως δεν πρέπει να
υποβαθμιστεί, η συνολική είσπραξη φόρων καθώς δεν είναι, τώρα, ώρα να χαλαρώσουν
οι προσπάθειες.
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Spiegel: Καλοκαιρινό διάλειμμα για τα μέτρα στην Ελλάδα
Νέα παράταση για τις απολύσεις, υπό το φόβο σημαντικής ζημίας στην τουριστική
βιομηχανία πρόκειται να ζητήσει ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από την τρόικα,
σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Spiegel. Στο άρθρο, που τιτλοφορείται «Ανησυχία
για τις διακοπές – Η Ελλάδα θα κάνει ένα καλοκαιρινό διάλειμμα στις περικοπές των
θέσεων εργασίας» και συνοδεύεται από μια φωτογραφία της Χαλκιδικής, περιγράφεται
ως καλοκαιρινός εφιάλτης για την Ελλάδα το ορατό ενδεχόμενο απεργιών και
οργισμένων διαδηλώσεων.
Οι πολιτικά ευαίσθητες αποφάσεις δεν λαμβάνονται το καλοκαίρι, συνεχίζει το
δημοσίευμα, αναφέροντας ότι ο πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να καθησυχάσει τους
φόβους της τρόικας.
Δεσμεύτηκαν τα τελευταία 100.000 στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ
Σενάρια για αυτοδιάλυση του ΠΑΣΟΚ τίθενται επί τάπητος λόγω οικονομικής χρεοκοπίας
του κόμματος μετά το μπλοκάρισμα στα 100.000 ευρώ του ταμείου με δικαστική
απόφαση.
Σύμφωνα με την «Εφημερίδα των Συντακτών» επικρατεί πανικός στο επιτελείο
Βενιζέλου καθώς στα δικαστήρια απειλεί να προσφύγει και πάλι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου
της Ιπποκράτους για τα οφειλόμενα ενοίκια.
Συγκεκριμένα τα τελευταία 100.000 ευρώ που υπήρχαν στα ταμεία του κόμματος και
αποτέλεσαν μέρος των χρημάτων από την τρίτη δόση του 2012 που ήταν τρία
εκατομμύρια ευρώ, δεσμεύτηκαν με δικαστική απόφαση του πρωτοδικείου.
Με απειλή για δασμούς σε προϊόντα της ΕΕ αντεπιτίθεται η Κίνα
Έρευνα αντιντάμπινγκ για κρασί που εξάγουν ευρωπαϊκές χώρες στην Κίνα
προανήγγειλε το Πεκίνο -έμμεση απειλή για πιθανή επιβολή δασμών σε προϊόντα που
προέρχονται από την ΕΕ, ως αντίδραση στους δασμούς που επιβάλλουν οι «27» σε
φωτοβολταϊκά
από
την
Κίνα.
Η κίνηση συνοδεύεται με έκκληση του Πεκίνου για «εντιμότητα και ευελιξία» στις
σχετικές διαβουλεύσεις με τις Βρυξέλλες, οι οποίες ήδη δέχονται πιέσεις από ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις που φοβούνται έναν εμπορικό πόλεμο με το Πεκίνο.
Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου άφησε ανοικτό το χρονοδιάγραμμα της έρευνας για το
ευρωπαϊκό κρασί και συσχέτισε ανοικτά στην ανακοίνωσή του το ζήτημα με την υπόθεση
των δασμών στα κινεζικά φωτοβολταϊκά.
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Άλλη μία νύχτα στους δρόμους η Τουρκία, συνάντηση κυβέρνησης με ακτιβιστές
Με ογκώδεις συγκεντρώσεις πέρασε και η νύχτα της Τρίτης στην Τουρκία, μετά το
ανάμεικτο μήνυμα «συμβιβασμού και επιμονής» που έδειξε ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης -ο οποίος αναμένεται σήμερα να συναντηθεί με ομάδα ακτιβιστών για το
πάρκο Γκεζί.
Και χθες δεν έλειψαν τα δακρυγόνα στην Κωνσταντινούπολη και οι μεγάλες
συγκεντρώσεις στην Άγκυρα ενώ εκ νέου στο στόχαστρο διαδηλωτών μπήκε το γραφείο
του κυβερνώντος AKP στην Σμύρνη. Στο μεταξύ για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται η
προειδοποιητική απεργία των δημόσιων υπαλλήλων ενώ για «προπαγανδιστική
παραπληροφόρηση» προσήχθησαν 24 χρήστες του Twitter.
Πυρκαγιά στο μετρό της Μόσχας
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον κεντρικό σταθμό Οχότνι στο μετρό της Μόσχας,
προκαλώντας την απομάκρυνση χιλιάδων επιβατών. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ώρα αιχμής,
περίπου στις 9 το πρωί (τοπική). Τουλάχιστον 17 άτομα χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια
αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας του καπνού, σύμφωνα με το RT.
Η φωτιά ξέσπασε στο Οχότνι της γραμμής Σοκολνιτσέσκαγα (η παλιότερη του μετρό της
πόλης) σε συρμό που κατευθυνόταν νοτιοανατολικά, προς την Εθνική Βιβλιοθήκη.
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