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Πάνω από 600 επιχειρήσεις στο ειδικό καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ
Ξεπέρασαν τις 600 οι αιτήσεις επιχειρήσεων οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από τη
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για ένταξη στο ειδικό καθεστώς απόδοσης του
ΦΠΑ κατά τον χρόνο είσπραξής του. Η εφαρμογή ενεργοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου στην
ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ www.gsis.gr και η ανταπόκριση κρίνεται ικανοποιητική, καθώς σε
ημερήσια βάση υπάγονται στο ειδικό καθεστώς 100 εταιρείες.
Το νέο καθεστώς διευκολύνει κυρίως επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με το Δημόσιο ή
με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου οι καθυστερήσεις εξόφλησης των
σχετικών τιμολογίων είναι μεγάλη. Φοροτέχνες θεωρούν πως οι ρυθμοί υπαγωγής
εταιρειών στο νέο καθεστώς θα είναι μεγαλύτεροι εάν ξεπεραστούν οι πρόσθετες
γραφειοκρατικές διαδικασίες που αφορούν στην τήρηση έξτρα λογιστικών βιβλίων.
Σημειώνεται ότι το νέο σύστημα δεν ευνοεί τους κακοπληρωτές οι οποίοι ενδεχομένως να
σταματήσουν όποιες συναλλαγές έχουν με επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο νέο
σύστημα.
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«Ένεση» ρευστότητας από ΕΚΤ στις ελληνικές τράπεζες
Αποδεκτό έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος
για μερική αλλαγή των υφιστάμενων κανόνων, ώστε να αυξηθεί η αξία στην οποία
γίνονται αποδεκτοί οι τίτλοι που καταθέτουν οι ελληνικές τράπεζες ως ενέχυρο για
άντληση ρευστότητας.
Η αποδοχή εκ μέρους του Μάριο Ντράγκι του αιτήματος που έθεσε ο Διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας ανοίγει το δρόμο για ομαλή υποκατάσταση
μέρους των εγγυήσεων του Δημοσίου που χρησιμοποιούν σήμερα οι τράπεζες ως ενέχυρα
στην ΕΚΤ και τα οποία παύουν να γίνονται δεκτά από την 1η Μαρτίου του 2015. Aυτό θα
συμβεί διότι το μικρότερο «κούρεμα» στη αξία των τίτλων που καταθέτουν οι ελληνικές
τράπεζες για άντληση ρευστότητας στην ΕΚΤ θα απελευθερώσει ρευστότητα ύψους 10 12 δισ. ευρώ.
Έρχονται τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για όσους δικαιούνται έκπτωσης
Ολιγοήμερη προθεσμία για πληρώσουν τη δεύτερη δόση του ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι
φορολογούμενοι που δικαιούνται έκπτωσης από το φόρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες τα εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ με τις εκπτώσεις για
τους τρίτεκνους, πολύτεκνους και για τους ιδιοκτήτες τα ακίνητα των οποίων είναι κενά
και μη ηλεκτροδοτούμενα θα αναρτηθούν στο Taxis στις 26 Οκτωβρίου.
Διαψεύδει η Αθήνα «δεύτερες σκέψεις» για πρόωρη έξοδο από το πρόγραμμα
Οι εταίροι της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ πιστεύουν ότι η Αθήνα αλλάζει γνώµη σχετικά µε
το θέµα της πρόωρης εξόδου από το πρόγραµµα, τον επόµενο χρόνο, και µπορεί να ζητήσει µια
πιστωτική γραµµή για να αντικαταστήσει τα κεφάλαια από το ∆ΝΤ, µετέδωσε το Reuters
επικαλούµενο ευρωπαίους αξιωµατούχους.
Εντούτοις, ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονοµικών, µιλώντας το βράδυ της Τετάρτης
στο in.gr, διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει αλλαγή γραµµής».
Σοκ και δέος στο ελληνικό χρηματιστήριο
∆ιαστάσεις κραχ λαµβάνει η πτώση στο Χρηµατιστήριο, µε τις απώλειες, χτες, να φτάνουν
ενδοσυνεδριακά το 10%, η µεγαλύτερη πτώση σε διάστηµα 6 ετών. Την ίδια ώρα, η απόδοση
του 10ετούς ελληνικού οµολόγου εκτινάχθηκε στο 8%. Οι επενδυτές, κυρίως τα ξένα funds,
συνεχίζουν την αποεπένδυση επηρεαζόµενοι από την εκτόξευση της απόδοσης των ελληνικών
οµολόγων, την πολιτική αβεβαιότητα, αλλά και τις συνεχιζόµενες αντιδράσεις από τους
δανειστές σχετικά µε την πρόωρη έξοδο από το πρόγραµµα.
Με μεγάλες διακυμάνσεις άνοιξε το Χρηματιστήριο Αθηνών και σήμερα, μετά την
«ελεύθερη πτώση» των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις
11:20 έχανε ποσοστό 1,35% αγγίζοντας τις 880 μονάδες περίπου.
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Στα 948 ευρώ η μέση σύνταξη
Στους 2.653.257 ανήλθαν οι συνταξιούχοι τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του
συστήματος «ΗΛΙΟΣ», με το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος στα 948,16
ευρώ. Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.491.514 εκ
των οποίων οι 11.885 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών.
Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις ανήλθε τον Οκτώβριο σε 2.318.116.345,24
ευρώ, ενώ για το δεκάμηνο διαμορφώνεται σε 23.084.828.566,69 ευρώ, κινούμενη εντός
των προγραμματισμένων στόχων της συνταξιοδοτικής δαπάνης και της απορρόφησης
πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Στο Μιλάνο ο Σαμαράς
Με τον πρωθυπουργό της Κίνας Λι Κετσιάνγκ θα συναντηθεί σήμερα το πρωί ο
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής ΕΕ - Ασίας στο
Μιλάνο. Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθούν οι οικονομικές σχέσεις των δύο
χωρών που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης όπως πιστοποίησαν και οι επισκέψεις του
πρωθυπουργού και του προέδρου της Κίνας στην χώρα μας τον τελευταίο χρόνο.
Θα εξετασθεί η συνεργασία στο λιμάνι του Πειραιά, η προοπτική στους σιδηροδρόμους
όπου είναι δεδομένο το κινεζικό ενδιαφέρον και η ενδεχόμενη συμμετοχή των κινεζικών
κεφαλαίων στις ιδιωτικοποιήσεις που προωθεί η κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός
αναμένεται να έχει κι άλλες επαφές με ηγέτες τόσο της ΕΕ όσο και της Ασίας.
Σκουρλέτης και Παππάς καταθέτουν σήμερα στον εισαγγελέα
O εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Π. Σκουρλέτης και ο διευθυντής του γραφείου του
Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Παππάς θα καταθέσουν ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών, στο
πλαίσιο της επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τις καταγγελίες περί χρηματισμού
βουλευτών εν όψει της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας.
Για την ίδια υπόθεση έχει κληθεί να καταθέσει την ερχόμενη Δευτέρα ο πρώην πρόεδρος
του Συνασπισμού Νίκος Κωνσταντόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες θα κληθούν για
κατάθεση οι κύριοι Τσίπρας, Καμμένος και Κουβέλης. Υπενθυμίζεται ότι χθες κατέθεσε ο
διευθυντής της εφημερίδας Κontra News Αιμίλιος Λιάτσος, ο οποίος -επικαλούμενος το
δημοσιογραφικό απόρρητο- δεν κατονόμασε τις πηγές του.
Πέθανε η γυναίκα που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο της Π.Ράλλη
Έχασε τη μάχη για τη ζωή η γυναίκα, που νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση
στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, μετά από το τροχαίο δυστύχημα στην Πέτρου Ράλλη το
πρωί της Τετάρτης.
Όλα ξεκίνησαν όταν ΙΧ αυτοκίνητο Smart, ενώ κατευθυνόταν προς τη λεωφόρο Κηφισού,
στο ύψος περίπου της Διεύθυνσης Αλλοδαπών, συγκρούστηκε με ταξί και προσπάθησε να
διαφύγει πατώντας γκάζι, για να αποφύγει τις συνέπειες. Έχασε, όμως, τον έλεγχο του
αυτοκινήτου, λόγω υπερβολικής ταχύτητας, με αποτέλεσμα να προκαλέσει το τροχαίο.
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Επί τόπου σκοτώθηκαν ένας αστυνομικός, ο οποίος πήγαινε στη Διεύθυνση Αλλοδαπών,
και μια γυναίκα αλβανικής υπηκοότητας.
Ανήσυχοι παρακολουθούν τις εξελίξεις οι ομογενείς στη Μαριούπολη
Ανησυχία έχει σκορπίσει στην ελληνική κοινότητα της Μαριούπολης η επίθεση με όλμους,
όπως όλα δείχνουν από φιλορώσους αυτονομιστές, στο χωριό Σαρτανά που προκάλεσε
επτά νεκρούς -έξι από αυτούς ελληνικής καταγωγής- και 17 τραυματίες.
Την Τετάρτη, τόσο στο χωριό Σαρτανά όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μαριούπολης,
που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο εχθροπραξιών ανάμεσα στους
ουκρανούς στρατιώτες και στους αυτονομιστές, επικρατούσε ηρεμία.
Μιλώντας στα Νέα ο γενικός πρόξενος της Μαριούπολης Δημήτριος Παπανδρέου
επισήμανε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. «Τα πράγματα είναι ρευστά. Το
Σαρτανά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Αυτό σημαίνει ότι τέτοια
περιστατικά μπορεί να ξανασυμβούν». Όπως πρόσθεσε ο κ. Παπανδρέου, μετά τη φονική
επίθεση «η ανησυχία είναι διάχυτη όχι μόνο στην ελληνική κοινότητα αλλά σε ολόκληρο
τον λαό της Μαριούπολης».

Oι 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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