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Ηλεκτρονική παγίδα στα εικονικά τιμολόγια στήνει ο Χ.Θεοχάρης
Στην ηλεκτρονική παγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα πέφτουν από
την 1η Ιανουαρίου 2014 όλα τα εικονικά τιμολόγια, καθώς η υποχρέωση για μηνιαία
υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων των επιχειρήσεων από το νέο έτος θα
συνδυασθεί με σύνθετες διασταυρώσεις που θα αποκαλύπτουν άμεσα παραβάσεις και
απάτες.
Εκτός από τις συναλλαγές που αφορούν στα έσοδα των επιχειρήσεων και οι οποίες θα
υποβάλλονται μηνιαίως από το νέος έτος θα υποβάλλονται και οι συγκεντρωτικές
καταστάσεις με τις συναλλαγές των εξόδων ανά τρίμηνο ή μηνιαίως, ανάλογα με την
κατηγορία βιβλίων που τηρεί η κάθε εταιρεία.
Από τη στιγμή που το υπουργείο Οικονομικών θα έχει στη διάθεση του τα έσοδα και τα
έξοδα των επιχειρήσεων, τότε ουσιαστικά θα έχει πλήρη εικόνα των βιβλίων τους. Μέσα
δε από τη διασταύρωση των στοιχείων που θα υποβάλλονται η Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων θα μπορεί άμεσα να εντοπίζει τις ύποπτες συναλλαγές.
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Στο 21,7% η πτώση των μέσων ακαθάριστων αποδοχών στην Ελλάδα
Στο 21,7% προσδιορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος την πτώση των μέσων ακαθάριστων
αποδοχών στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 2009 – 2014, επίδοση που
ξεπερνά κατά 6,7% τους στόχους του Μνημονίου.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος το 2013 οι μέσες
αποδοχές αναμένεται να μειωθούν κατά 7,4%, έναντι μείωσης 6,6% το 2012. Το δε 2014
προβλέπεται πως οι αμοιβές στο σύνολο της οικονομίας θα υποχωρήσουν κατά 1,5%. Η
εξέλιξη αυτή οφείλεται στα νομοθετήματα για την «ενίσχυση της ευελιξίας» στην αγορά
εργασίας, στη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής και στις συνθήκες οικονομικής
ύφεσης, που επηρεάζουν τις μισθολογικές διαπραγματεύσεις.
Ποια πιστοποιητικά καταργούνται στα Επιμελητήρια
Σειρά πιστοποιητικών στα Επιμελητήρια καταργούνται και αντικαθίστανται με
υπεύθυνη δήλωση, όπως προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών
Διοικητικής
Μεταρρύθμισης
και
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας.
Στόχος είναι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απλούστευση των διοικητικών
διαδικασιών.
Αναλυτικά καταργούνται:
-η
υποβολή
του
πιστοποιητικού
περί
μη
πτώχευσης
- του πιστοποιητικού περί μη θέσεως του ενδιαφερομένου σε ολική ή μερική, στερητική ή
επικουρική
δικαστική
συμπαράσταση
-του εγγράφου που αποδεικνύει τη σύναψη ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης,
τα οποία απαιτούνται ως δικαιολογητικά στις διοικητικές διαδικασίες εγγραφής και
ανανέωσης εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα μητρώα των οικείων
Επιμελητηρίων. Τα πιστοποιητικά αυτά αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86.
Επίσης, καταργείται, η υποβολή του πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης, του
πιστοποιητικού περί μη θέσεως του ενδιαφερομένου σε ολική ή μερική, στερητική ή
επικουρική δικαστική συμπαράσταση, τα οποία απαιτούνται ως δικαιολογητικά στη
διαδικασία εγγραφής των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, στα μητρώα των
οικείων Επιμελητηρίων και αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις προς
αντικατάσταση των ανωτέρω πιστοποιητικών υποχρεούνται να διενεργούν
δειγματοληπτικό έλεγχο.
Στουρνάρας: Τελείωσε μία δύσκολη φάση για την Ελλάδα
Τελείωσε μια δύσκολη φάση για την Ελλάδα, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης
Στουρνάρας, από τις Βρυξέλλες εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο την ικανοποίησή του για
την έγκριση της δόσης του 1 δισ. ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι κερδήθηκε,προσωρινά, το
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στοίχημα

για

τα

ΕΑΣ,

το

δυσκολότερο

ζήτημα

από

τα

προαπαιτούμενα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Στουρνάρα η τρόικα αναμένεται να επιστρέψει στην
Αθήνα μεταξύ 10-20 Ιανουαρίου, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας πριν από το
Eurogroup της 27ης Ιανουαρίου, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την έγκριση της επόμενης
δόσης, ύψους 4,9 δισ. ευρώ. Σημείωσε ότι έχουν γίνει «βήματα σύγκλισης» για όλα τα
θέματα αν και παραδέχθηκε ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα ανοιχτά.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα ΕΑΣ, ο κ. Στουρνάρας εξήγησε ότι επρόκειτο για ένα σύνθετο
θέμα, λόγω και των κρατικών ενισχύσεων ύψους 1,1 δισ. ευρώ που είχε λάβει η εταιρεία,
αλλά και επειδή έπρεπε να πεισθεί η Τρόικα ότι τα ΕΑΣ πρέπει να παραμείνουν ζωντανά.
«Νομίζω ότι καταλήξαμε σε συμφωνία, η οποία καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Εθνικής
Άμυνας, είναι συμβατή με τους κανόνες ανταγωνισμού και απαντά στην ανάγκη
νοικοκυρέματος και μη διατήρησης ελλειμμάτων», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών και
πρόσθεσε: «Για την ώρα τουλάχιστον, κερδίσαμε το στοίχημα για τα ΕΑΣ, όμως η
εταιρεία θα κριθεί αν είναι βιώσιμη το Δεκέμβριο του 2014».
Πτώση 32% στις τιμές των διαμερισμάτων από την αρχή της κρίσης
Προειδοποιήσεις για τους παράγοντες που αναστέλλουν τη μεσοπρόθεσμη ανάκαμψη της
δραστηριότητας στην ελληνική αγορά ακινήτων, αναβάλλουν τις άμεσες επενδύσεις σε
ακίνητα και κρατούν τη ζήτηση σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα απευθύνει η Τράπεζα της
Ελλάδος στην Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική. Στην Έκθεση αναφέρεται
ότι από τη αρχή της κρίσης οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν υποχωρήσει κατά 32%.
Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα οι πιέσεις στις εμπορικές αξίες, τις τιμές και τα
μισθώματα οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων συνεχίστηκαν το 9μηνο του 2013.
Με βάση στοιχεία από τα πιστωτικά ιδρύματα, οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν
σε ονομαστικούς όρους με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,6%, 11,8% και 9,2% το α', β' και γ'
τρίμηνο του 2013 αντίστοιχα, έναντι 11,7% για το σύνολο του 2012. Η υποχώρηση των
τιμών κατοικιών ήταν εντονότερη στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα -32,7% και
Θεσσαλονίκη -38%), καθώς και για τα μεγαλύτερου εμβαδού ακίνητα στις σχετικά
ακριβότερες περιοχές της χώρας.
Λιάπης: Ανασφάλιστο Ι.Χ. με πλαστές πινακίδες αντί της καταβολής 5.500 ευρώ
Περίπου 5.500 ευρώ (τέλη κυκλοφορίας, φόρος πολυτελείας και ασφάλεια) ήταν το
συνολικό κόστος που επιχείρησε να αφαιρέσει από πάνω του ο Μιχάλης Λιάπης,
καταθέτοντας τις πινακίδες του Ι.Χ. του. Αντ' αυτού θα καθίσει στο εδώλιο για δύο
αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ του επιβλήθηκαν και τρία διοικητικά
πρόστιμα.
Συγκεκριμένα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος. Η
δίωξη σε αφορά τις κατηγορίες της ψευδούς βεβαίωσης και της πλαστογραφίας. Σε
βάρος του κ. Λιάπη επιβλήθηκαν επιπλέον τρία διοικητικά πρόστιμα, για την μη
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ασφάλιση του οχήματος και για το ότι έφερε κοτσαδόρο και φιμέ τζάμια χωρίς άδεια. Η
δικογραφία σε βάρος του διαβιβάστηκε στο Αυτόφωρο από όπου ο πρώην υπουργός
ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να δικαστεί την Πέμπτη.
Από το πόθεν έσχες του πρώην υπουργού, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική
ζωή το 2009, προκύπτει ότι διαθέτει πλήθος ακινήτων σε Αθήνα, Μύκονο και Ευρυτανία,
ετήσιο εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ και τρία Ι.Χ.
Σε Helexpo Maroussi μετονομάστηκε το Helexpo Palace
Η ΔΕΘ-Helexpo αποφάσισε να προχωρήσει στη μετονομασία του Εκθεσιακού και
Συνεδριακού Κέντρου Αττικής «Helexpo Palace» σε «Helexpo Μαρούσι» (Helexpo
Maroussi).
Με δεδομένο ότι τα εκθεσιακά κέντρα που λειτουργούν στην Αττική σηματοδοτούνται
από την περιοχή όπου βρίσκονται και αυτό έχει σημαντικά πλεονεκτήματα κυρίως όσον
αφορά την ευκολότερη πρόσβαση και τα οφέλη από τη συνεργασία με τον δήμο και
άλλους τοπικούς φορείς, αποφασίσθηκε το εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο Αττικής να
περιέχει στην ονομασία του τον δήμο Αμαρουσίου.
Έκλεψαν και πάλι το Θείο Βρέφος από τη Φάτνη της Αριστοτέλους
Άγνωστοι έκλεψαν και εφέτος το ομοίωμα του Θείου Βρέφους, από τη Φάτνη που
στήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους. Αυτήν τη φορά, δεν άφησαν τίποτα στη θέση του.
Πριν δύο χρόνια, άγνωστοι είχαν αφήσει στη θέση του ομοιώματος μια τηλεόραση, ενώ
πριν τρία χρόνια, που η Φάτνη είχε μεταφερθεί από την πλατεία Αριστοτέλους στην
αλάνα της Τούμπας, με απόφαση της διοίκησης του δήμου Θεσσαλονίκης, άγνωστοι είχαν
πυρπολήσει τη Φάτνη κι είχαν κάψει όλα τα ομοιώματα.
Στο Ecofin «κλειδώνει» η συμφωνία για τη διάσωση προβληματικών τραπεζών
Στο συμβούλιο του Ecofin σήμερα, Τετάρτη, θα «κλειδώσει» η συμφωνία για τη
χρηματοδότηση της διάσωσης των προβληματικών τραπεζών στην Ευρωζώνη, η οποία
αποκρυσταλλώθηκε κατά τις ολονύχτιες διαπραγματεύσεις των υπουργών Οικονομικών
της ζώνης του ευρώ. Το θέμα θα απασχολήσει και τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων
ηγετών στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη.
Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συμφώνησαν στο κρίσιμο θέμα του τρόπου
χρηματοδότησης της εκκαθάρισης και αναδιάρθρωσης των ευρωπαϊκών τραπεζών, ενώ
στο συμβούλιο Ecofin -που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη- εξετάζεται ο τρόπος λήψης των
αποφάσεων που αφορούν στο κλείσιμο τραπεζών. To Eurogroup άνοιξε έτσι τον δρόμο
για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης της Ευρωζώνης που αποσκοπεί στην
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον χρηματοπιστωτικό τομέα και την προώθηση της
ανάπτυξής της.
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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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