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Από το 2013 ο φόρος πολυτελείας - καταργούνται οι αποδείξεις
Τις διατάξεις για την εφαρµογή του φόρου πολυτελείας στα ΙΧ αυτοκίνητα µεγάλου κυβισµού
άνω των 1.929 κυβικών, των σκαφών αναψυχής και των δεξαµενών κολύµβησης (πισίνες)
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων το πολυνοµοσχέδιο που κατατέθηκε, χθες, το βράδυ στη Βουλή.
Μάλιστα για την καταβολή του φόρου πολυτελείας οι υπόχρεοι θα λάβουν ειδικό
εκκαθαριστικό
από
την
εφορία.
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει το νέο κώδικα φορολογίας εισοδήµατος που είχε τεθεί σε
διαβούλευση, καθώς και τις διορθώσεις που έγιναν µετά το δηµόσιο διάλογο. Μεταξύ άλλων
σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο:
•
•
•

∆ιατηρείται η έκπτωση 1,5% στην εφάπαξ καταβολή φόρου, γεγονός που σηµαίνει ότι
δεν αυξάνεται η παρακράτηση φόρου για µισθωτούς και συνταξιούχους.
Παραµένει επίσης στο 55% η προκαταβολή φόρου για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις ΟΕ
και ΕΕ.
Επανέρχεται η απαλλαγή από το τεκµαρτό εισόδηµα της δωρεάν παραχώρησης
κατοικίας µέχρι 200 τµ από γονείς προς τα παιδιά και το αντίστροφο.
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•

•
•
•

Καταργείται ο συµπληρωµατικός φόρος στα εισοδήµατα από ενοίκια. Παράλληλα
αυξάνεται από 10% στο 11% ο συντελεστής του πρώτου κλιµακίου φορολόγησης των
εισοδηµάτων από ενοίκια (για εισοδήµατα έως 12.000 ευρώ).
∆εν προβλέπεται η συλλογή αποδείξεων από τους φορολογούµενους.
Μειώνεται στο 15% από 20% ο φόρος υπεραξίας για ακίνητα
∆ιατηρείται η ισχύουσα κλίµακα φορολόγησης για τις αποζηµιώσεις λόγω απόλυσης.

Ορισµό κατώτατου µισθού από το 2017 µε απόφαση Υπουργικού Συµβουλίου
Τη νέα διαδικασία διαµόρφωσης του ύψους του κατώτατου µισθού που θα ισχύσει από το 2017
περιγράφει το πολυνοµοσχέδιο. Η διαδικασία θα ξεκινά το τελευταίο δεκαήµερο του
Φεβρουαρίου κάθε έτους, και θα ολοκληρώνεται το τελευταίο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου,
οπότε το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από εισήγηση του υπουργού Εργασίας, θα αποφασίζει το
ύψος του κατώτατου µισθού των υπαλλήλων και το κατώτατο ηµεροµίσθιο των
εργατοτεχνιτών.
Προηγείται διαβούλευση µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της Κυβέρνησης µε την τεχνική
και επιστηµονική υποστήριξη, εξειδικευµένων επιστηµονικών, ερευνητικών και συναφών
φορέων και εµπειρογνωµόνων, σε θέµατα οικονοµίας και ιδίως οικονοµίας της εργασίας,
κοινωνικής πολιτικής καθώς και εργασιακών σχέσεων και το συντονισµό από επιτροπή.
Eνεργοποίηση του ταµείου εγγυοδοσίας για µικροµεσαίες επιχειρήσεις από το ΕΤΕΑΝ
Την ενεργοποίηση του Ταµείου Εγγυοδοσίας του ΕΤΕΑΝ, που θα παράσχει εγγυήσεις προς τις
τράπεζες για την παροχή δανείων σε υφιστάµενες και υπό ίδρυση πολύ µικρές, µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις ανακοίνωσε σήµερα το Ταµείο, ύστερα από συµφωνία µε τις τράπεζες
που συµµετέχουν στη δράση και την υπογραφή των συµβάσεων συνεργασίας.
Τα κεφάλαια του Ταµείου Εγγυοδοσίας ανέρχονται σε 50 εκατ. ευρώ, ενώ τα δάνεια που θα
εκταµιευθούν µε την εγγύησή του εκτιµάται ότι θα υπερβούν τα 150 εκατ. ευρώ.
Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει να απευθύνονται προς τις συνεργαζόµενες τράπεζες,
οι οποίες αναλαµβάνουν την εξέταση των επενδυτικών και επιχειρηµατικών σχεδίων, την
έγκριση των δανείων και την υποβολή των αιτηµάτων εγγυοδοσίας προς το ΕΤΕΑΝ. Για
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του
ΕΤΕΑΝ www.etean.com.gr.
Σε καταλήψεις δηµαρχείων προχωρά η ΠΟΕ-ΟΤΑ κόντρα στις απολύσεις
Σε καταλήψεις δηµαρχείων προχωρά η ΠΟΕ-ΟΤΑ για το πρόγραµµα απολύσεων και
κινητικότητας. Από νωρίς, σήµερα, το πρωί, έξω από το κτίριο του δήµου Αθηναίων στην οδό
Λιοσίων έχουν συγκεντρωθεί δηµοτικοί υπάλληλοι.
Η ΠΟΕ-ΟΤΑ αναµένεται να προσφύγει στο ΣτΕ ζητώντας να κριθεί αντισυνταγµατικό το
πολυνοµοσχέδιο, που ανοίγει το δρόµο για απολύσεις στο ∆ηµόσιο. Το πολυνοµοσχέδιο
προβλέπει την κατάργηση των θέσεων σχολικών φυλάκων και από 23 Σεπτεµβρίου των θέσεων
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
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Σήµα εκπέµπει η «Ελληνική ∆ηµόσια Τηλεόραση»
Σήµα εξέπεµψε λίγο µετά τις 08:00 το πρωί της Τετάρτης η «Ελληνική ∆ηµόσια Τηλεόραση»,
στις τρεις τηλεοπτικές συχνότητες της ΕΡΤ, ένα µήνα µετά το «µαύρο» που έπεσε µε απόφαση
της κυβέρνησης και 23 µέρες µετά την απόφαση του ΣτΕ. Προς το παρόν, εκπέµπεται µόνο µια
κάρτα µε το σήµα του καναλιού, µε την ταυτότητα «Ε∆Τ», συνοδεία µουσικής.
Όπως δήλωσε ο αρµόδιος υφυπουργός, Παντελής Καψής, µιλώντας σε τηλεοπτικό σταθµό,
άµεσα θα ξεκινήσει η εκποµπή προγράµµατος από το µεταβατικό φορέα. Ο κ. Καψής
διευκρίνισε ότι το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει ταινίες και ντοκιµαντέρ, ενώ θα περνούν και
κάποιες ειδήσεις µε τη µορφή τίτλων. Θα υπάρξει επίσης άµεσα, όπως είπε, προκήρυξη θέσεων
ώστε να προστεθούν στο πρόγραµµα και δελτία ειδήσεων.
ΕΣΠΑ: Ξεπέρασαν τις 1.100 οι αιτήσεις για τη µεταποίηση στην Κεντρική Μακεδονία
Πρωταθλητές στην υποβολή προτάσεων για χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων από
το ΕΣΠΑ 2007-2013 αναδεικνύονται οι τοµείς του εµπορίου και της µεταποίησης τροφίµων
καθώς και ο τουρισµός κυρίως σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία τουριστικών καταλυµάτων. Τα εν
λόγω προκύπτουν από στοιχεία που παρουσίασαν, χθες, σε συνέντευξη Τύπου ο
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας και ο γενικός διευθυντής της
ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ, Σπύρος Σκοτίδας, µε αφορµή την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής
των φακέλων.
Συγκεκριµένα, σε σύνολο 3.553 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν από ισάριθµες
επιχειρήσεις, οι 1.708 αφορούν το εµπόριο και τις υπηρεσίες, οι 1.124 τη µεταποίηση και οι
721 τον τουρισµό. Όπως είπε ο κ. Τζιτζικώστας, «η συνολική διαθέσιµη δαπάνη του
προγράµµατος υπερκαλύφθηκε σε ποσοστό 157%, καθώς η δηµόσια δαπάνη των σχεδίων που
παρελήφθησαν ανέρχεται σε 231 εκ. ευρώ έναντι 90 εκ. ευρώ που ήταν η αρχικά διαθέσιµη».
Σηµείωσε, δε, ότι άµεσα, από την ερχόµενη Παρασκευή αρχίζει η αξιολόγηση των επενδυτικών
σχεδίων, που θα ολοκληρωθεί το αργότερο στα µέσα Σεπτεµβρίου, ώστε οι πρώτες
επιχορηγήσεις να δοθούν στις επιλεγµένες επιχειρήσεις ως το τέλος του 2013.
Πιθανή εµπλοκή στη διαδικασία πώλησης του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου
Σήµερα θα δοθούν στην ηγεσία του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, από την
Goldman Sachs -σύµβουλο πώλησης του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου- οι προσφορές των
ενδιαφεροµένων τραπεζών για την εξαγορά του νέου ΤΤ.
Η διαδικασία έχει περιπλακεί µετά τις αλλαγές που επήλθαν την τελευταία στιγµή µε την
απόφαση το προσφερόµενο τίµηµα να περιλαµβάνει µόνο µετοχές και όχι συνδυασµό µετοχών
µε µετρητά ή µετρητά και οµολογίες. Σύµφωνα µε πληροφορίες οι προσφορές που
κατατέθηκαν και θα εξετασθούν στη συνεδρίαση του Γενικού Συµβουλίου του ΤΧΣ την
Παρασκευή έχουν ως εξής:
-Η προσφορά της Alpha Bank περιλαµβάνει µετρητά και οµόλογα του EFSF το ύψος των
οποίων κυµαίνεται κοντά στα 500 εκατ. ευρώ.
-Η Εθνική Τράπεζα κατέθεσε προσφορά σε µετοχές και µετρητά.
3

-Η Eurobank κατέθεσε προσφορά µόνο µε µετοχές.
-Προσφορά σε µετρητά κατέθεσε η Γενική Τράπεζα, εκ µέρους του οµίλου Πειραιώς.
Ένας στους τέσσερις Έλληνες έδωσε «φακελάκι» σε υπηρεσίες
Έκθεση - κόλαφος για τα πολιτικά κόµµατα, τα οποία, όπως και σε πολλές χώρες στην
Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα εµφανίζονται ως ο πιο διεφθαρµένος θεσµός, δηµοσίευσε χθες
η ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια.
Το «Παγκόσµιο Βαρόµετρο της ∆ιαφθοράς 2013» επιβεβαιώνει ότι η διαφθορά κυριαρχεί σε
όλο τον πλανήτη καθώς το 27% όσων ρωτήθηκαν παγκοσµίως (συµµετείχαν 114.000 άτοµα σε
107 χώρες) απάντησε ότι δωροδόκησαν κατά τη συναλλαγή τους µε δηµόσιες υπηρεσίες και
οργανισµούς τους τελευταίους 12 µήνες - µια τάση που πάντως, παραµένει σταθερή σε
σύγκριση µε προηγούµενες έρευνες.
Στην Ελλάδα σχεδόν 1 στους 4 (23%) έδωσε φακελάκι σε κάποια υπηρεσία. Το 23% των
ελλήνων πολιτών, απάντησε ότι έδωσε φακελάκι σε υπηρεσίες φαρµακευτικής και ιατρικής
περίθαλψης. Το 9% σε υπηρεσίες/θέµατα ακινήτων (προφανώς πολεοδοµίες, κτηµατολόγιο
κ.λπ.), 7% στο εκπαιδευτικό σύστηµα, 7% σε υπηρεσίες µητρώου και αδειών από τις αρχές, 6%
στο δικαστικό σύστηµα, 4% σε Αστυνοµία και εφορίες.
Βενεζουέλα επιλέγει µάλλον ο Σνόουντεν, υποστηρίζει «σύνδεσµός» του
Την πρόταση της Βενεζουέλας να του χορηγήσει άσυλο πιθανότατα θα αποδεχθεί ο Έντουαρντ
Σνόουντεν, που παραµένει αποκλεισµένος στη ζώνη τράνζιτ του αεροδροµίου της Μόσχας,
σύµφωνα µε τα όσα υποστηρίζει δηµοσιογράφος του Guardian που συνοµιλεί µαζί του.
Ο δηµοσιογράφος Γκλεν Γκρίγουολντ, µε τον οποίο είχε έρθει σε επαφή ο Σνόουντεν για τις
αποκαλύψεις γύρω από την NSA, συνοµίλησε µε τον Σνόουντεν µέσω ∆ιαδικτύου τις
τελευταίες ηµέρες και αναφέρει πως ο καταζητούµενος τεχνικός πιθανότατα θα επιλέξει τη
Βενεζουέλα, από τις τρεις χώρες που θεωρούνται «θερµές» στο αίτηµά του.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ερωτήµατα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
ΒΕΘ www.veth.gov.gr και συγκεκριµένα στην ένδειξη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΗ bizhHELP ή στο www.bizhelp.gr.
Επιπλέον µπορείτε να επισκέπτεστε το www.b2bmall.eu, προκειµένου να ενηµερώνεστε και να
προµηθεύστε προϊόντα µελών του επιµελητηρίου.
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