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Νέες αλλαγές στο σχέδιο για το φόρο ακινήτων
Την ιδανική ισορροπία για τον κατευνασμό των πολιτικών αντιδράσεων, την επίτευξη
των δημοσιονομικών στόχων και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης αναζητεί η
κυβέρνηση για τον νέο φόρο ακινήτων.
Οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να λάβουν σήμερα, Τετάρτη, το σχέδιο
με τις αλλαγές στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να κάνουν τις
τελικές παρατηρήσεις τους.
Πάντως, σενάρια που κάνουν λόγο τόσο για διατήρηση του ΦΠΑ όσο και για ύπαρξη
αφορολογήτου στο νέο φόρο δεν επιβεβαιώνονται από κυβερνητικά στελέχη. Όπως
αναφέρουν τα ίδια στελέχη, η διπλή φορολόγηση μέσα στο ίδιο έτος ή η πολλαπλή
φορολόγηση αντίκειται στο Σύνταγμα (άρθρο 17) και θα ετίθετο άμεσα ζήτημα
αντισυνταγματικότητας. Στόχος είναι το νομοσχέδιο να είναι έτοιμο στη νέα του μορφή
έως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.
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Μ.Κασσής: «Να πέσει, να πάει στην ευχή της Παναγιάς η κυβέρνηση»
Ξεκαθάρισε τη θέση του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κασσής, επαναλαμβάνοντας
ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει το νομοσχέδιο για το φόρο ακινήτων, ούτε για τους
πλειστηριασμούς και πως δεν πρόκειται να μπει στη λογική ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί
να ρίξει την κυβέρνηση. Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο Mega, o M.Κασσής τόνισε:
«Θα μου πουν ότι θα ρίξω την κυβέρνηση και θα πάω να ψηφίζω ό,τι να 'ναι; Να πέσει και
να πάει στην ευχή της Παναγίας, κατ' αυτή τη λογική».
Όσον αφορά στους πλειστηριασμούς, ο κ. Κασσής υπογράμμισε: «Είναι δυνατόν να
ψηφίζεις άρση των πλειστηριασμών, αυτή την εποχή που ο άλλος έχει χάσει τα
εισοδήματά του, έχει μείνει άνεργος, έχει πάρει ένα δάνειο, πριν από 4-5 χρόνια και
σήμερα δεν μπορεί να ανταποκριθεί και θα πας να του πεις σου παίρνω το σπίτι;».
ΟΑΕΕ: Μόνο 28.500 ασφαλισμένοι σε ρύθμιση οφειλών
Τις 370.000 φτάνουν οι οφειλέτες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων
Επαγγελματιών, ενώ από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα στις ρυθμίσεις οφειλών εντάχθηκαν
28.500 ασφαλισμένοι (ποσοστό 7%- 8%). Τα στοιχεία αυτά έδωσε η διοικητής του
Οργανισμού, Γεωργία Κωτίδου, στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή.
Ποσοστό 60% των οφειλετών που εντάχθηκαν στη ρύθμιση οφείλουν έως 15.000 ευρώ,
όμως το 31% του συνόλου των οφειλετών του ΟΑΕΕ οφείλει περισσότερα από 20.000
ευρώ, ποσό που καθορίστηκε ως όριο για ένταξη στη ρύθμιση.
Η διοικητής του ΟΑΕΕ ενημέρωσε επίσης ότι ο Οργανισμός κεφαλαιοποίησε περίπου 170
εκατ. ευρώ από την εφαρμογή των ρυθμίσεων, ωστόσο - όπως είπε - αν οι ρυθμίσεις ήταν
ευνοϊκότερες (επί παραδείγματι να υπήρχαν σημαντικές εκπτώσεις στα τέλη
καθυστέρησης) οι εισπράξεις για το Ταμείο θα ήταν μεγαλύτερες. Πάντως ενημέρωσε την
Επιτροπή ότι η διοίκηση έχει καταθέσει προτάσεις για μείωση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών σε περιπτώσεις οφειλών έως 10.000 ευρώ, όπως να μην απαιτείται
βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας κ.α.
Σε κάθε περίπτωση είπε ότι δεν είναι αλήθεια πως δεν μπορεί οφειλέτης να ρυθμίσει τις
οφειλές του 2013 αν οφείλει και το 2012, αντιθέτως μπορεί να προσέλθει στον ΟΑΕΕ και
να ρυθμίσει τα χρέη του και των δύο ετών.
Οδηγίες προς τις εφορίες για ταχύτερη επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις
Στην επιστροφή ΦΠΑ κατά προτεραιότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις καθώς και
στους επιτηδευματίες για τους οποίους δεν υπάρχουν ενδείξεις φορολογικών
παραβάσεων, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών.
Με εγκύκλιό του προς όλες τις εφορίες ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ.
Θεοχάρης δίνει οδηγίες σχετικά με την ταχύτερη επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις
επισημαίνοντας ότι αυτό επιβάλλεται και από τον νόμο αφού επιστροφές σε διάστημα
μεγαλύτερο των 90 ημερών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής επιβαρύνονται με
τόκο σε βάρος του δημοσίου.
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Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων απέστειλε στις εφορίες δύο αρχεία με
στοιχεία νέας επεξεργασίας αιτήσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί από τις 28 Αυγούστου
έως τις 22 Οκτωβρίου 2013. Στο πρώτο περιλαμβάνονται αιτήσεις οι οποίες
διεκπεραιώνονται χωρίς έλεγχο και στο δεύτερο περιλαμβάνονται οι αιτήσεις για τις
οποίες θα πρέπει να προηγηθεί έλεγχος πριν την επιστροφή του φόρου αφού υπάρχουν
ενδείξεις φορολογικών παραβάσεων.
Ηλεκτρονική διασταύρωση για όσους δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ
Ηλεκτρονική διασταύρωση για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα του συνεχώς διογκούµενου
αριθµού των οχηµάτων που δεν περνούν από τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ εξετάζει το υπουργείο
Μεταφορών.
H σχετική εισήγηση έγινε από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ και προβλέπει τη συµµετοχή και της εφορίας
στο «κυνήγι» των ανέλεγκτων αυτοκινήτων και µοτοσικλετών.
Σχεδόν 2 δισ. έχει αντλήσει το Δημόσιο από την τακτοποίηση αυθαιρέτων
Τα 2 δισ. ευρώ άγγιξαν τα έσοδα από τις ρυθμίσεις των δύο τελευταίων νόμων για τα
αυθαίρετα και τους ημιυπαίθριους, το λεγόμενο «νόμο Παπακωνσταντίνου» (Ν. 4014/11)
ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός, και το φετινό νόμο του υπουργείου Περιβάλλοντος
(Ν. 4178/13).
Τα προϋπολογισθέντα έσοδα για το διάστημα Οκτώβριος 2011 - Σεπτέμβριος 2013 ήταν
1,7 δισ. ευρώ και τα εισπραχθέντα έφθασαν το 1,9 δισ.
Επιστρέφει η τρόικα την Παρασκευή, «μας χωρίζουν μέτρα» λέει ο Στουρνάρας
Πριν από τις 8:00 ολοκληρώθηκε η δεύτερη σύσκεψη του οικονομικού επιτελείου με την
τρόικα, με αντικείμενο κυρίως το δημοσιονομικό κενό του 2014 και την πορεία των
εσόδων, κατά την οποία, όπως επεσήμαναν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών,
σημειώθηκε «αισθητή πρόοδος» και «έσπασε ο πάγος». Διαψεύδοντας τους φόβους ότι
το κλιμάκιο των επικεφαλής της τρόικας δεν θα γυρίσει την Αθήνα μετά το Eurogroup
της Πέμπτης, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η τρόικα αναμένεται να
επιστρέψει την Παρασκευή.
Κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, πρόσθεσε ότι «έσπασε ο πάγος και
αρχίζουμε να συγκλίνουμε σε πιο λογικά νούμερα», εξηγώντας ότι ο «πάγος» αφορούσε
στο γεγονός ότι η τρόικα ήρθε στην Αθήνα απαιτώντας αρχικά τη λήψη μέτρων ύψους
2,9 δισ. ευρώ για το 2014 και τώρα «χαμήλωσε» τις συγκεκριμένες απαιτήσεις.
Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος, η τρόικα δεν ζητεί τη λήψη «οριζόντιων
μέτρων», ήτοι νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις.
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Στο σκοτάδι 350.000 νοικοκυριά λόγω μη εξόφλησης λογαριασμών
Στις 350.000 ετησίως, εκ των οποίων περίπου το 60% αφορά σε νοικοκυριά, έχουν
φθάσει οι διακοπές των ηλεκτρικών συνδέσεων λόγω μη εξόφλησης λογαριασμού της
ΔΕΗ, παρουσιάζοντας μία αύξηση της τάξης του 10-15% το χρόνο από περίπου 300.000
αποσυνδέσεις τα πρώτα χρόνια της κρίσης, ενώ οι ζημιές στο δίκτυο από κλοπές
μετασχηματιστών κλπ ανέρχονται στα 20 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Πάντως το 60%
όσων διακόπτεται η σύνδεση επανασυνδέονται.
Εκτός από τους απλήρωτους λογαριασμού του ρεύματος, πολλές αποσυνδέσεις
οφείλονται στο κλείσιμο επιχειρήσεων, στη διακοπή συμβάσεων μίσθωσης κατοικιών και
επαγγελματικών χώρων, καθώς και την κυκλικότητα των εξοχικών σπιτιών, τα οποία
στο τέλος τουριστικής σαιζόν διακόπτουν την παροχή και αργότερα επανασυνδέονται.
Στο 60% η παραβατικότητα στα ενεχυροδανειστήρια
Το 60% αγγίζει το ποσοστό παραβατικότητας στα ανταλλακτήρια - ενεχυροδανειστήρια,
που εντοπίστηκε στους ελέγχους του ΣΔΟΕ, από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τα
επικαιροποιημένα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υφυπουργό Οικονομικών
Γιώργο
Μαυραγάνη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, που τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, μέχρι
τις 11 Οκτωβρίου του 2103 λειτουργούν νόμιμα 939 επιχειρήσεις με 309
υποκαταστήματα, που παρέχουν υπηρεσίες ενεχυροδανειστή ή και αργυραμοιβού. Το
ΣΔΟΕ έχει διενεργήσει 141 ελέγχους σε ανταλλακτήρια - ενεχυροδανειστήρια, από τους
οποίους έχουν προκύψει 407 παραβάσεις.
Απεβίωσε ο πρώην υπουργός Β. Ελλάδος Νικόλαος Μάρτης
Σε ηλικία 98 ετών απεβίωσε ο πρώην υπουργός Βορείου Ελλάδος και στενός συνεργάτης
του Κωνσταντίνου Καραμανλή, Νικόλαος Μάρτης.
Η επικήδειος ακολουθία τελείται σήμερα το μεσημέρι από τον ιερό ναό Αγίων Θεοδώρων
του Α' Κοιμητηρίου Αθηνών ενώ η ταφή θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στον τόπο
καταγωγής του, το χωριό Μουσθένη Καβάλας.
Νέο λογότυπο για τη ΝΕΡΙΤ
Το λογότυπο της Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας Ίντερνετ και Τηλεόραση έδωσε στη
δημοσιότητα το αρμόδιο Εποπτικό Συμβούλιο του υπό σύσταση φορέα, στο πλαίσιο της
διαβούλευσης.
Χαρακτηριστικό του σήματος της ΝΕΡΙΤ είναι ο κύκλος με το αρχικό «ν» σε χρώμα
γαλάζιο και σε φόντο κίτρινο. Τα γράμματα του λογότυπου της ΝΕΡΙΤ είναι
χρωματισμένα διαφορετικά στις δύο συλλαβές, γαλάζιο για την πρώτη συλλαβή «νε» και
μπλε σκούρο για την δεύτερη «ριτ», ενώ στο πλάι συμπληρώνονται οι λέξεις Ραδιοφωνία,
Ίντερνετ, Τηλεόραση.
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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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