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Μετά το μεσημέρι η υποβολή φορολογικών δηλώσεων στο Taxis
Ξεκινά σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων 2014 η οποία θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2014. Ο
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χ. Θεοχάρης, ανακοίνωσε μέσω Twitter πως η
εφαρμογή για την υποβολή του Ε1 και των συμπληρωματικών εντύπων (Ε2 και Ε3) θα
ανοίξει σήμερα Πέμπτη μετά το μεσημέρι.
Ερωτηθείς για τα στοιχεία που θα πρέπει να στείλουν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι
τράπεζες στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τις βεβαιώσεις αποδοχών για το
2013 είπε πως τα περισσότερα από αυτά τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα έως την
προσεχή Δευτέρα. Ο κ. Θεοχάρης είπε ακόμη πως οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης έχουν
διορία μέχρι τις 28 Μαρτίου ώστε να στείλουν τα σχετικά στοιχεία.
Σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία που θα ισχύσει για τις υποβολές δηλώσεων φόρου
εισοδήματος φυσικών προσώπων έτους 2014 οι κωδικοί της φορολογικής δήλωσης
στους οποίους καταχωρούνται παραδοσιακά τα στοιχεία από τις βεβαιώσεις αποδοχών,
συντάξεων, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από εμπορικές
επιχειρήσεις θα προσυμπληρώνονται χωρίς τη δυνατότητα επεξεργασίας από τον
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φορολογούμενο. Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη το εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεωναπαντήσεων σε φορολογικά θέματα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής
Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων από την προσεχή Δευτέρα.
Ernst & Young: Πρόωρη η συζήτηση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
«Πρόωρη» χαρακτηρίζει τη συζήτηση για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας η Ernst &
Young και σε έκθεση της διατυπώνει την πρόβλεψη πως το ελληνικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί
περαιτέρω κατά 0,5% το 2014. Στην έκθεση της Ernst & Young «Προβλέψεις για την
Ευρωζώνη Άνοιξη 2014» (Eurozone Forecast Spring 2014) σημειώνεται πως παρά το
γεγονός ότι οι οικονομικές προοπτικές έχουν βελτιωθεί, η ένταση στο πολιτικό τοπίο
παραμένει. «Οι διεθνείς σχέσεις εμφανίζονται επίσης τεταμένες, καθώς οι δανειστές
πιέζουν την κυβέρνηση να προχωρήσει ταχύτερα στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις»,
σημειώνεται στην έκθεση.
Σύμφωνα με το οίκο παροχής ελεγκτικών, συμβουλευτικών, φορολογικών και
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ο ρυθμός συρρίκνωσης της ελληνικής οικονομίας
συνέχισε να επιβραδύνεται προς το τέλος του 2013, με το ΑΕΠ να έχει μειωθεί κατά 3,7%
στο τέλος του χρόνου. Η ανεργία έχει αρχίσει να σταθεροποιείται, και οι προοπτικές
έχουν βελτιωθεί αισθητά με τα δημόσια οικονομικά (εκτός των πληρωμών τόκων) και το
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να έχει σχεδόν ισοσκελισθεί. Η Ernst & Young εκτιμά
ότι είναι μάλλον πρόωρο να μιλάμε για ανάκαμψη, καθώς, το ΑΕΠ αναμένεται να
συρρικνωθεί περαιτέρω κατά 0,5% το 2014.
Σε χαμηλά επίπεδα η φορολογική παραβατικότητα
Μικρός αριθμός παραβατών εντοπίσθηκε στους ελέγχους που διενήργησαν τα συνεργεία
προληπτικών ελέγχων εφοριών και τελωνείων στο διάστημα από 10/3/14 έως 16/3/14.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, εφορίες και τελωνεία
διενήργησαν στο ανωτέρω διάστημα συνολικά 2.166 προληπτικούς ελέγχους, στους
οποίους διαπιστώθηκαν 156 περιπτώσεις παραβάσεων.
Από τις ΔΟΥ πραγματοποιήθηκαν 1.479 προληπτικοί έλεγχοι από τους οποίους οι 769
αφορούσαν σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την εστίαση και τη διασκέδαση. Σε 127
από τις επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκε έλεγχος διαπιστώθηκαν συνολικά
201 παραβάσεις. Στις υπόλοιπες 1.352 ελεγχόμενες επιχειρήσεις δε διαπιστώθηκε καμία
παράβαση. Η παραβατικότητα για άλλη μία εβδομάδα αφορούσε κατά κύριο λόγο τη μη
έκδοση στοιχείων.
Οι περισσότεροι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και το υπόλοιπο της
Κεντρικής Μακεδονίας, στην Αθήνα και στην Δυτική Μακεδονία. Οι περισσότερες
επιχειρήσεις με παράβαση εντοπίστηκαν στην Πελοπόννησο με 51 παραβάσεις και
παραβατικότητα που φτάνει το 12,62%. Η μέση ποσοστιαία παραβατικότητα στην
επικράτεια αυτήν την εβδομάδα ανήλθε στο 8,59%.
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Σχέδιο για κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών χωρίς νέο δάνειο
Ένα σχέδιο κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για το 2014 χωρίς νέο
δάνειο έχει επεξεργαστεί και παρουσιάσει στην τρόικα η κυβέρνηση, βάζοντας προς το
παρόν στο «ράφι» τη συζήτηση για νέο Μνημόνιο. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Τα Νέα,
σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του οικονομικού επιτελείου, ο εκπρόσωπος του
ΔΝΤ στην τρόικα Π. Τόμσεν αποδέχθηκε ότι με τα σημερινά δεδομένα ζήτημα
χρηματοδοτικού κενού δεν υπάρχει, κάτι που γεννά αισιοδοξία στην κυβέρνηση ότι θα
μπορέσει να αποφύγει το δάνειο και ένα νέο μνημόνιο.
Ωστόσο, σύμφωνα με άλλη πηγή του οικονομικού επιτελείου, η αντιμετώπιση αυτή των
τεχνοκρατών της τρόικας δεν προεξοφλεί υποχρεωτικά και την πολιτική στάση που θα
τηρήσει η Ευρώπη απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της
εφημερίδας, το σχέδιο κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού το οποίο είχε προσδιοριστεί
για το 2014 σε 4,5 δισ. ευρώ και έχει εκπονήσει το υπουργείο Οικονομικών στηρίζεται
κυρίως σε δύο παράγοντες: την άντληση κεφαλαίων με εσωτερικό δανεισμό και την
επαναγορά των προνομιούχων μετοχών τραπεζών που κατέχει το Δημόσιο.
Στα 7,5 δισ. ευρώ οι οφειλές των εργοδοτών στα Ασφαλιστικά Ταμεία
Τα 7,5 δισ. ευρώ αγγίζουν οι οφειλές των εργοδοτών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις
υποθέσεις καλείται να διαχειριστεί το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
(ΚΕΑΟ). Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι 5.335 οφειλέτες διαβιβάστηκαν τον Οκτώβριο του
2013 και 76.623 οφειλέτες διαβιβάστηκαν στα μέσα Δεκεμβρίου 2013. Ήδη, εστάλησαν
64.267 προσκλήσεις για τακτοποίηση οφειλών (α' ειδοποιήσεις) και 5.041 Ατομικές
Ειδοποιήσεις (β' ειδοποιήσεις).
Όπως αναφέρει το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, 3.484 οφειλέτες έκαναν αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση
μετά την εισαγωγή τους στο ΚΕΑΟ, με συνολικό ποσό οφειλών 233,16 εκ. ευρώ.
Εκδόθηκαν 7.664 παραγγελίες κατάσχεσης εις χείρας τρίτου και 2.081 παραγγελίες
κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας και καταβλήθηκαν στο ΚΕΑΟ 54.840.970
ευρώ από 8.610 οφειλέτες.
Pulse: Με 2% προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ
Προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ έναντι της ΝΔ καταγράφει δημοσκόπηση της Pulse για την
εφημερίδα «Το Ποντίκι» για τις ευρωεκλογές. Από την έρευνα προκύπτει επίσης
κυριαρχία του «Κανένα» στο ερώτημα για την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, με
τον κ. Αντώνη Σαμαρά πάντως να προηγείται έναντι του Αλέξη Τσίπρα. Σε ό,τι αφορά τα
άλλα ευρήματα, καταγράφονται διψήφια ποσοστά για τη Χρυσή Αυγή και το Ποτάμι.
Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται με 2%, συγκεντρώνοντας
ποσοστό 19%, έναντι της ΝΔ που συγκεντρώνει 17%. Ακολουθούν η Χρυσή Αυγή και το
Ποτάμι με 10%, Ελιά/ΠΑΣΟΚ με 6,5%, το ΚΚΕ με 5%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 3,5%, η
ΔΗΜΑΡ με 2%, οι Οικολόγοι και ο ΛΑΟΣ με 1,5%, και η Δημιουργία ξανά και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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με 1%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων διαμορφώνεται σε 12% και του Λευκού/Αποχής
σε 8,5%.
Υποψήφιος με την Ελιά ο Παντελής Καψής
Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος της Ελιάς στις ευρωεκλογές επιβεβαίωσε ο
Παντελής Καψής σε συνέντευξή του στο ΑΜΠΕ. «Δεν φτιάχνω εγώ το ευρωψηφοδέλτιο
της Ελιάς. Μου έχει γίνει πρόταση όμως, κι έχω απαντήσει θετικά», ανέφερε ο
υφυπουργός
για
τη
Δημόσια
Ραδιοτηλεόραση.
Ο κ. Καψής είπε ακόμη πως «εάν θεωρήσουμε πως έχουμε τρεις προτάσεις αυτή τη
στιγμή για την Κεντροαριστερά -την Ελιά, τη ΔΗΜΑΡ και το Ποτάμι- η Ελιά είναι η
πραγματικά ενωτική δύναμη, δηλαδή αυτή η οποία λέει να ενωθεί η Κεντροαριστερά
χωρίς προϋποθέσεις». «Και πιστεύω», πρόσθεσε, «ότι αυτό θα επιβραβευθεί και από τις
ευρωεκλογές».
ΟΟΣΑ: Ένας στους πέντε Έλληνες δεν έχει χρήματα για τρόφιμα
Το 17,9% των Ελλήνων (διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα) δεν
διαθέτει χρήματα για να εξασφαλίσει τα αναγκαία τρόφιμα, υπογραμμίζει έρευνα του
ΟΟΣΑ (Society at a Glance 2014), ενισχύοντας τη θέση όσων μιλούν εδώ και καιρό για
ανθρωπιστική κρίση. Στοιχείο που εξηγεί την δραματική κατάσταση στην οποία έχει
περιέλθει η ελληνική κοινωνία είναι η αποκάλυψη ότι τα νοικοκυριά έχασαν από την
αρχή της κρίσης μέχρι το 2012, το ένα τρίτο του εισοδήματός τους. Η μέση απώλεια
εισοδήματος ανά άτομο στην πενταετία (2007-2012) φθάνει τα 4.400 ευρώ, που είναι η
μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ και τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τα
μέση πτώση στις χώρες της ευρωζώνης.
Την εικόνα του «κοινωνικού κραχ» συμπληρώνει το εύρημα ότι οι οικογένειες χωρίς
κανένα εργαζόμενο έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, καθώς ο ένας στους πέντε ενήλικους ζει
σε νοικοκυριό όπου δεν εργάζεται κανένα μέλος.
Δεύτερη ημέρα κινητοποιήσεων από την ΑΔΕΔΥ
Δεύτερη ημέρα απεργιακών κινητοποιήσεων πραγματοποιεί σήμερα, Πέμπτη, η ΑΔΕΔΥ,
αντιδρώντας στις απολύσεις, στο καθεστώς διαθεσιμότητας, αλλά και στις αλλαγές στα
εργασιακά. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει η ΟΛΜΕ, καθώς το Σάββατο λήγει το
καθεστώς διαθεσιμότητας για τους εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων και πλέον θα
τελούν υπό απόλυση. Παράλληλα, η ΟΛΜΕ καταγγέλλει υποβάθμιση του εκπαιδευτικού
συστήματος και αντιδρά στη διαδικασία της αξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικοί θα
πραγματοποιήσουν κινητοποιήσεις και την Παρασκευή.
Επίσης, στην απεργία συμμετέχει και η ομοσπονδία των εργαζομένων στα δημόσια
νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ). Η ΠΟΕΔΗΝ διαμαρτύρεται «για την επικείμενη απόλυση
δημοσίων υπαλλήλων που ήδη βρίσκονται σε διαθεσιμότητα το τελευταίο οκτάμηνο» και
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διεκδικεί την πρόσληψη μόνιμου υγειονομικού προσωπικού στα νοσοκομεία, τα οποία
«αποδεκατίστηκαν από προσωπικό κατά τα μνημονιακά έτη».
Μόνιμα στη Θεσσαλονίκη η έδρα της Παρευξείνιας Τράπεζας
Την οριστική επίλυση, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, της μόνιμης εγκατάστασης της
Παρευξείνιας Τράπεζας στην Ελλάδα και ειδικότερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης,
επισφραγίζει η συμφωνία συνεισφοράς μεταξύ της Ελλάδας και της Τράπεζας Εμπορίου
και Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου που υπέγραψαν στο Διοικητήριο, παρουσία του ΥΜΑΘ
Θεόδωρου Καράογλου, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νότης
Μηταράκης και ο πρόεδρος της Παρευξείνιας Τράπεζας Αντρέϊ Κοντακόφ.
Βάσει της συμφωνίας, με την υπογραφή της οποίας η Ελλάδα εκπληρώνει μια συμβατική
υποχρέωση που έχει αναλάβει από το 1998, εγκρίνεται η καταβολή εκούσιας εισφοράς
συνολικού ποσού 10 εκατ.ευρώ για την ενίσχυση του έργου της Τράπεζας Εμπορίου και
Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου, με αποκλειστικό σκοπό την αγορά οικοπέδου και την
κατασκευή νέου κτηρίου ή την αγορά και ανακαίνιση υπάρχοντος κτηρίου, για τη μόνιμη
στέγαση του Οργανισμού στη Θεσσαλονίκη. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το παραπάνω
ποσό θα καταβληθεί σε οκτώ δόσεις, ενώ η Παρευξείνια Τράπεζα θα πρέπει να έχει
συνάψει τελικό συμβόλαιο για την αγορά οικοπέδου ή κτηρίου για τη μόνιμή στέγασή της
στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου 2016.
Μέρκελ: Η ΕΕ είναι έτοιμη και για την τρίτη φάση κυρώσεων στη Ρωσία
Τις επόμενες κινήσεις τους απέναντι στη Ρωσία, υπό το βάρος της προσάρτησης της
Κριμαίας, εξετάζουν οι «28» στη Σύνοδο Κορυφής, έχοντας εγείρει την απειλή περαιτέρω
μέτρων. Το πρωί της Πέμπτης η καγκελάριος Μέρκελ, μιλώντας στη Βουλή, ξεκαθάρισε
ότι η ΕΕ θα στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στη Μόσχα ότι είναι έτοιμη και για την τρίτη φάση
των κυρώσεων.
«Στη Σύνοδο Κορυφής που γίνεται σήμερα και αύριο, θα καταστήσουμε σαφές ότι ανά
πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και στην τρίτη φάση κυρώσεων, εφόσον
επιδεινωθεί η κατάσταση» δήλωσε χαρακτηριστικά. Ένα 24ωρο νωρίτερα, ήρθε το
πρώτο μπλόκο σε εξοπλιστικό πρόγραμμα, με το Βερολίνο να «κόβει» συμβόλαιο
γερμανικής εταιρείας με τον ρωσικό στρατό.
Αντικείμενα που ίσως προέρχονται από το Boeing εντοπίστηκαν στον Ινδικό
Δύο κομμάτια που ενδέχεται να προέρχονται από το μοιραίο Boeing των μαλαισιανών
αερογραμμών εντόπισαν οι Αυστραλοί στον Ινδικό Ωκεανό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο
πρωθυπουργός της Αυστραλίας Τόνι Αμποτ, ο οποίος διευκρίνισε ότι τα τμήματα αυτά
εντοπίστηκαν από δορυφόρο και στο σημείο σπεύδουν αεροσκάφη τύπου ΑΡ 3C-Orion,
όπως και πλοία.
Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε, πάντως, ότι η επιβεβαίωση δεν είναι εύκολη υπόθεση,
καθώς η ορατότητα στη συγκεκριμένη περιοχή είναι περιορισμένη. Τα δύο αυτά
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αντικείμενα έχουν μήκος μέχρι 24 μέτρα και εντοπίστηκαν περίπου 2.500χλμ νοτιοδυτικά
της πόλης Περθ, εντοπίστηκαν δηλαδή στον λεγόμενο «νότιο αεροδιάδρομο». Tα
ευρήματα των Αυστραλών επιβεβαίωσε και από την Κουάλα Λουμπούρ ο υπουργός
Μεταφορών, Χισαμουντίν Χουσεΐν: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουμε μια νέα ένδειξη»
δήλωσε στους δημοσιογράφους.

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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