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Αναμονή έως 909 ημέρες για την επιστροφή ΦΠΑ από το Δημόσιο
Έως και τα τρία χρόνια ανέρχεται ο μέσος χρόνος αναμονής για την επιστροφή ΦΠΑ από
κάποιες εφορίες της χώρας, παρά τις εντολές του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
Χ.Θεοχάρη οι επιστροφές φόρων να γίνονται εντός 90 ημερών ώστε να μην βαρύνεται με
τόκους υπερημερίας το Δημόσιο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων συνολικά βρίσκονται σε εκκρεμότητα 5.585 αιτήσεις
επιστροφών ΦΠΑ, συνολικού ύψους 811,9 εκατ. ευρώ, όταν προ μηνός εκκρεμούσαν
5.640 αιτήσεις ύψους 893,5 εκατ. ευρώ.
Ενδεικτικά αναφέρεται πως 3.911 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ παραμένουν σε
εκκρεμότητα άνω των τεσσάρων ημερών, ενώ υπάρχει ΔΟΥ (Η' Θεσσαλονίκης), στην
οποία ο μέσος χρόνος αναμονής φτάνει ακόμα και τις 909 ημέρες. Σημειώνεται πως από
τις 20 Μαρτίου 2013 έχει καθιερωθεί νέα διαδικασία επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου
ΦΠΑ που επιταχύνει τις καταβολές του φόρου και από τα μέσα Απριλίου έχουν δοθεί
σαφείς οδηγίες για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής με στόχο την έγκαιρη απόδοση
των οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους.
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Ωστόσο, οι δεσμευτικές προθεσμίες δεν τηρούνται από τις εφορίες και παρατηρείται
σημαντική καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε εκκρεμότητα αιτήσεις για
πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ρυθμίσεις χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα
Χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής θα
γίνεται πλέον η ένταξη στη ρύθμιση των 12 ή περισσότερων δόσεων για όλους όσοι
χρωστούν στα Ταμεία και δεν έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή. Όπως αναφέρει σε
δημοσίευμά της η εφημερίδα «Τύπος της Κυριακής» η ρητή αυτή υποχρέωση είχε
προβλεφθεί στο νόμο 4152/13 ως βασική προϋπόθεση για τη ρύθμιση των
ληξιπρόθεσμων μέχρι 31/12/2012 χρεών προς τα Ταμεία και πλέον παύει να υφίσταται,
καθώς η σχετική διάταξη διαγράφηκε από το νέο νόμο του υπουργείου Εργασίας
(ν.4225/14).
Σύμφωνα με την εφημερίδα, όσοι έχουν χρέη στα Ταμεία που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα
στις 31/12/2012 μπορούν πλέον να πάρουν το «εισιτήριο» της ρύθμισης ακόμη και αν
έχουν δημιουργήσει νέα χρέη, ανεξαρτήτως ποσού προς το Δημόσιο ή προς τα
ασφαλιστικά ταμεία από την 1/1/2013 και μετά. Η σημαντική αυτή αλλαγή ανοίγει το
δρόμο σε δεκάδες χιλιάδες από τους 750.000 συνολικά οφειλέτες σε ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ να
ενταχθούν στη ρύθμιση χρεών με πολύ καλύτερους όρους. Οι περισσότεροι δεν
μπορούσαν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, αν είχαν νέες μη
ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 1/1/2013 προς τα ασφαλιστικά ταμεία ή το Δημόσιο.
Με το άρθρο 12 (παρ. 2) του νόμου του υπουργείου Εργασίας αυτή η υποχρέωση παύει
να υφίσταται, καθώς η σχετική διάταξη που προέβλεπε την υπαγωγή σε ρύθμιση με
ασφαλιστική ή φορολογική ενημερότητα διαγράφεται από το νόμο.
Έτσι για παράδειγμα ένας οφειλέτης με ληξιπρόθεσμη οφειλή 60.000 ευρώ ως τις
31/12/2012 και με νέα μη ληξιπρόθεσμη οφειλή ύψους 15.000 ευρώ (σε Δημόσιο ή
Ταμεία) μετά την 1/1/2013, δεν μπορούσε να ρυθμίσει τις 60.000 ευρώ, γιατί δεν ήταν
ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος από το 2013 και μετά. Τώρα, σύμφωνα με το
δημοσίευμα, με τη διαγραφή της επίμαχης διάταξης από το νόμο 4152/13, θα μπορεί να
ρυθμίσει την οφειλή του σε 41 δόσεις.
Στην πράξη ακόμη και οι οφειλέτες των 200.000 και 300.000 ευρώ που μέχρι τώρα δεν
είχαν καμία προοπτική ρύθμισης και απειλούνταν με κατασχέσεις μπορούν να πάρουν
«ελευθέρας» το εισιτήριο για να υπαχθούν σε ρύθμιση χρεών με δόσεις που τελειώνουν
την 1η Ιουλίου 2017.
Αντιδράσεις προκαλεί η «λευκή εβδομάδα» για τα σχολεία
Αντιδράσεις γονέων και εκπαιδευτικών προκάλεσε η είδηση ότι το υπουργείο Παιδείας
βρίσκεται στα πρόθυρα να εγκρίνει την εφαρμογή «λευκής εβδομάδας» διακοπών για τα
σχολεία. Η πρόταση για διακοπές λίγων ημερών μετά την Καθαρά Δευτέρα, εξετάζεται
2

έπειτα από πρόταση των ξενοδόχων προς τον πρωθυπουργό, με στόχο να ενισχυθεί η
αγορά εσωτερικού τουρισμού. Παρά τις αντιδράσεις, οι ξενοδόχοι επιμένουν.
Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Ελλάδας Αριστοτέλης Θωμόπουλος δήλωσε
το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΙ ότι το μέτρο δεν θα τονώσει μόνο τα έσοδα των
ξενοδοχείων, αλλά και την οικονομία τοπικών κοινωνιών. Υποσχέθηκε, δε, ότι τα
ξενοδοχεία θα προχωρήσουν σε δελεαστικές προσφορές. Η πρόταση αυτή προέβλεπε
αρχικά κλείσιμο των σχολείων στις 4-7 Μαρτίου μετά την Καθαρά Δευτέρα, αλλά το
υπουργείο Παιδείας, μέσω πηγών που επικαλείται Το Βήμα, απάντησε ότι εάν κάτι τέτοιο
γίνει τελικά θα είναι για δύο ημέρες και χωρίς να χαθούν μαθήματα, καθώς θα κοπούν
από άλλες εκδρομές που προβλέπονται στη διάρκεια του έτους
Σύσταση του Συνηγόρου
πλειστηριασμούς
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Επιστολή προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών απέστειλε ο Συνήγορος του Καταναλωτή,
καλώντας την να παρέμβει στα μέλη της προκειμένου να παραλαμβάνουν άμεσα τις
υπεύθυνες δηλώσεις των δανειοληπτών-πελατών τους στις οποίες αναγράφουν τα
στοιχεία τους σχετικά με την αναστολή πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας. Η
Ανεξάρτητη Αρχή προχώρησε στη σύσταση αυτή, καθώς από καταγγελίες που έχει
δεχθεί, προκύπτει ότι πολλές τράπεζες αρνούνται να παραλάβουν Υπεύθυνες Δηλώσεις
του ν. 1599/1986 των δανειοληπτών πελατών τους, στις οποίες αναγράφουν τα
απαιτούμενα στοιχεία για την αναστολή του πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας τους,
παρά το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση έχουν
προθεσμία να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις έως την 31η Ιανουαρίου 2014,
διαφορετικά αίρεται η απαγόρευση των πλειστηριασμών.
Έτσι, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ευάγγελος Ζερβέας, απεύθυνε σήμερα, Δευτέρα,
σύσταση προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών να παρέμβει άμεσα στα μέλη της, με την
υπόδειξη «να δέχονται αμελλητί τις σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις και να τηρούν τις
διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4224/2013, προκειμένου οι δανειολήπτες να τυγχάνουν
της προστασίας του εν λόγω άρθρου του Νόμου».
Λάθος εκτιμήσεις καταλογίζει στην τρόικα ο ελεγκτής ευρωβουλευτής
Λάθος εκτιμήσεις από πλευράς της τρόικας όσον αφορά στη διάσωση της Ελλάδας, της
Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας και της Κύπρου διαπιστώνει η έκθεση του αυστριακού
ευρωβουλευτή και αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Ότμαρ Κάρας, επικεφαλής της
επιτροπής για τον έλεγχο του ρόλου της τρόικας, σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα
Wirtschaftsblatt.
Σύμφωνα με το σχέδιο της έκθεσης, το οποίο επικαλείται η εφημερίδα, η τρόικα εκτίμησε
λανθασμένα την κατάσταση κατά τη διάσωση των χωρών, με το ΔΝΤ να έχει παραδεχτεί
ότι οι συνέπειες της πολιτικής λιτότητας στην οικονομική ανάπτυξη υποτιμήθηκαν.
Αναφέρεται ακόμη ότι οι θεσμοί της τρόικας έχουν και διαφορετικές στοχεύσεις στην
πορεία εξυγίανσης των χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, με το ΔΝΤ να
υποστηρίζει την εσωτερική υποτίμηση μέσα από διαρθρωτικές αλλαγές και την
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πλευρά της, να προωθεί τη δημοσιονομική προσαρμογή.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι υπουργοί Οικονομικών των τεσσάρων
χωρών επιβεβαιώνουν ότι τα προγράμματα έκτακτου δανεισμού υπήρξαν απαραίτητα
και πως και οι τέσσερις χώρες βρίσκονται σε πορεία βελτίωσης.
Κοντά σε λύση για το ξεμπλοκάρισμα του σταθμού Βενιζέλου του μετρό
Η πρόταση της «Αττικό Μετρό» όσον αφορά στο θέμα των αρχαίων ευρημάτων στο
σταθμό Βενιζέλου του μετρό είναι κοντά σε όσα προβλέπει η μελέτη της ομάδας
Παπακώστα, με την οποία ο δήμος συμφωνεί, δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γ.
Μπουτάρης. Όπως πρόσθεσε ο κ. Μπουτάρης, κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου, το τελικό σχέδιο αναμένεται μέσα στην εβδομάδα.
Καταλήγοντας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης εξέφρασε την ελπίδα στην επόμενη
συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) του υπουργείου Πολιτισμού
η όλη υπόθεση να έχει αίσιο τέλος.
Στην κλινική απολογήθηκε ο Κοντομηνάς
Στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται φρουρούμενος ο Δ.Κοντομηνάς μετέβη την Τρίτη ο
ανακριτής Γ.Ανδρεάδης προκειμένου να πάρει την απολογία του επιχειρηματία σχετικά
με την υπόθεση των επισφαλών δανείων του ΤΤ. Ο κ. Κοντομηνάς κατέθεσε απολογητικό
υπόμνημα στον δικαστικό λειτουργό. «Δεν υπάρχει ίχνος παρανομίας στις
επιχειρηματικές μου δραστηριότητες» είχε δηλώσει από την πρώτη στιγμή ο
επιχειρηματίας και πρόεδρος της Ασφαλιστικής DEMCO.
«Σε αντίθεση με τα θηριώδη μη εξυπηρετούμενα δάνεια γνωστών επιχειρηματιών, τα
δάνεια του ομίλου DEMCO που έχουν συναφθεί με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο,
υπερκαλύπτονται με εγγυήσεις από την προσωπική μου περιουσία» ανέφερε ο κ.
Κοντομηνάς και κατέληξε: «Τίποτα από τα αποδιδόμενα σε εμένα δεν με αγγίζει. Οι
εχθροί μας είναι ισχυροί, αλλά η αλήθεια ισχυρότερη, και στο τέλος θα λάμψει.»
Ένα 24ωρο νωρίτερα είχε απολογηθεί ο πρώην αναπληρωτής γενικός διευθυντής της
τράπεζας, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 300 χιλιάδων ευρώ.
Παρών για να διεκδικήσει την προεδρία της Κομισιόν δηλώνει ο Μπαρνιέ
Την «ετοιμότητά» του να διεκδικήσει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) δήλωσε ο γάλλος Μισέλ Μπαρνιέ, επίτροπος Εσωτερικής
Αγοράς. To ΕΛΚ αναμένεται να δώσει το χρίσμα στον υποψήφιό του στις αρχές Μαρτίου,
ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.
Σε συνέντευξή του στη γαλλική Figaro που δημοσιεύεται την Τρίτη, ο Μπαρνιέ ανέφερε
ότι «εάν με επιλέξει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είμαι έτοιμος να δεσμευτώ». Οι
προτεραιότητές του, είπε, θα ήταν η ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς
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της βιομηχανικής στρατηγικής, της υποδομής, της ενιαίας αγοράς, της ασφάλειας και της
μετανάστευσης.
Η Βρετανία η νέα αναπτυσσόμενη αγορά στα φωτοβολταϊκά
Η συννεφιασμένη Βρετανία αναδεικνύεται ως η πλέον αναπτυσσόμενη αγορά της
Ευρώπης για την κατασκευή ηλιακών πάρκων σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του
Bloomberg , στο οποίο υπογραμμίζεται πως η παραγωγή ενέργειας από ηλιακές
εγκαταστάσεις στην Ελλάδα έχει επιβραδυνθεί λόγω των περικοπών στις επιδοτήσεις και
της στροφής πολιτικής.
Το δημοσίευμα τονίζει πως το φθηνότερο κόστος εξοπλισμού και οι σταθερές
επιδοτήσεις στην ηλιακή ενέργεια προσελκύουν προγράμματα μεγάλης κλίμακας στη
Βρετανία. Οι επενδύσεις στο κλάδο ανήλθαν στα 1,2 δισ. δολάρια πέρυσι, ενώ οι νέες
εγκαταστάσεις θα τροφοδοτήσουν περίπου 600.000 σπίτια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της
βρετανικής κυβέρνησης η χώρα θα μπορούσε να έχει 20 γιγαβάτ ηλιακής ισχύος μέχρι το
2020, από σχεδόν 3 γιγαβάτ σήμερα , έναντι 16,5 γιγαβάτ της Ιταλίας και 4,7 γιγαβάτ της
Ισπανίας.

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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