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Γ. Μαυραγάνης: Καταργείται το φορολογικό πιστοποιητικό
Την κατάργηση του φορολογικού πιστοποιητικού των επιχειρήσεων από την 1η
Ιανουαρίου 2016 προανήγγειλε σήμερα, Παρασκευή, ο υφυπουργός Οικονομικών
Γιώργος Μαυραγάνης, μιλώντας σε διεθνές συνέδριο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών στην Αθήνα.
Ο κ. Μαυραγάνης ανέφερε πως έχει μεγάλο ενδιαφέρον για δύο λόγους, αφενός διότι από
το 2016 θα ισχύουν οι νέοι κανόνες που τέθηκαν με την Οδηγία 2014/56 για τους
ορκωτούς ελεγκτές, και αφετέρου διότι από τη χρονιά αυτή και συγκεκριμένα για χρήσεις
που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2016, το φορολογικό πιστοποιητικό στη μορφή που
είναι σήμερα δεν θα υπάρχει.
Σημειώνεται πως η ενσωμάτωση από το 2016 του φορολογικού πιστοποιητικού στις
οικονομικές καταστάσεις που εκδίδουν οι ελεγκτικές εταιρείες θα καταστήσει πιο
αποτελεσματικό των έλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων από τις φορολογικές αρχές και
αφετέρου θα ελαφρύνει τις εταιρείες από την δαπάνη έκδοσης του πιστοποιητικού
φορολογικής συμμόρφωσης που σήμερα ανέρχεται από 5.000 ευρώ έως και 100.000!
Ένεση ρευστότητας 5 δισ. ευρώ από τις τράπεζες στις εγχώριες επιχειρήσεις
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Ένεση ρευστότητας άνω των 5 δισ. ευρώ θα είναι σε θέση να δώσουν οι ελληνικές
τράπεζες στις εγχώριες επιχειρήσεις, μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα παροχής
φθηνού χρήματος (LTRO’s) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διάρκειας τεσσάρων
ετών. Τα χρήματα αυτά θα δοθούν σε εγχώριες επιχειρήσεις είτε με τη μορφή νέων
δανείων είτε για αναχρηματοδότηση παλαιών οφειλών. Βασική προϋπόθεση που έχει
θέσει η ΕΚΤ, σε αντίθεση με άλλα αντίστοιχα προγράμματα, είναι να διοχετευθούν στην
πραγματική οικονομία και συγκεκριμένα στις επιχειρήσεις, αλλιώς η χρηματοδότηση με
το προνομιακό επιτόκιο, που ανέρχεται σε μόλις 0,15%, θα διακοπεί πρόωρα.
Από τις ελληνικές τράπεζες το μεγαλύτερο ποσό, ύψους 2,7 δισ. ευρώ, άντλησε η Τράπεζα
Πειραιώς, καλύπτοντας πλήρως το όριο που είχε θέσει η ΕΚΤ. Όπως ανέφεραν κύκλοι της
τράπεζας, επιδίωξή της είναι να δώσει όσο το δυνατόν περισσότερα επιχειρηματικά
δάνεια το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.
Από 1 δισ. ευρώ εκάστη άντλησαν η Alpha Bank και η Eurobank, από τα 1,7 δισ. ευρώ και
το 1,8 δισ. ευρώ που δικαιούνταν αντίστοιχα, ενώ περιορισμένη χρήση του
προγράμματος έκανε η Εθνική Τράπεζα , καθώς άντλησε πολύ λιγότερα χρήματα από το
1,6 δισ, ευρώ που δικαιούταν.
«Πλασματικά» αμετάβλητη στο 1 τρισ. ευρώ η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων
Αμετάβλητη στο 1 τρισ. ευρώ παραμένει η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης
περιουσίας των Ελλήνων σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι
στο έντυπο Ε9. Αυτά όμως τα στοιχεία λαμβάνουν υπόψη τις αντικειμενικές αξίες του
2007 και όχι τις σημερινές εμπορικές αξίες που κατά τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις
προσγειώνουν στα 600 δισ. ευρώ την τρέχουσα αντικειμενική αξία της ακίνητης
περιουσίας των Ελλήνων.
Από την επεξεργασία των στοιχείων των ακινήτων που έχουν δηλώσει οι
φορολογούμενοι προκύπτει ότι 6 στους 10 διαθέτουν τουλάχιστον ένα ακίνητο, ήτοι
κατοικία, επαγγελματική στέγη ή εντός σχεδίου οικόπεδο. Η συνολική αντικειμενική αξία
της περιουσίας τους φθάνει τα 520,5 δισ. ευρώ, ενώ κατά μέσο όρο η αξία των ακινήτων
τους ανέρχεται σε 93.456 ευρώ. (αντικειμενικές αξίες 2007).
Οι 7 στους 10 έχουν κτίσματα και εντός σχεδίου οικόπεδα αντικειμενικής αξίας έως
100.000 ευρώ. Το 50% των ιδιοκτητών ακινήτων (2.769.177 φορολογούμενοι) έχουν
στην κατοχή τους μικρή ακίνητη περιουσία που δεν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, με τη
μέση αξία να φθάνει μάλιστα στις 22.954,80 ευρώ (αντικειμενικές αξίες 2007).
Εθνική Τράπεζα: Υπεγράφη η σύμβαση για την πώληση του Αστέρα
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή πως υπεγράφη στις 17 Σεπτεμβρίου
2014 η σύμβαση για την πώληση του Αστέρα Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με τη σχετική
ανακοίνωση υπεγράφη η σύμβαση αγοραπωλησίας για την εν λόγω συναλλαγή μεταξύ
της Εθνικής Τράπεζας, του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
ως πωλητών, της Apollo Investment HoldCo ως αγοραστή και της Jermyn Street Real
Estate Fund IV L.P. ως εγγυητή.
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Όπως διευκρινίζεται, η Apollo Investment HoldCo είναι εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV),
100% θυγατρική της Jermyn Street Real Estate Fund IV L.P. Η συναλλαγή αναμένεται να
ολοκληρωθεί μετά την εκπλήρωση των σχετικών προαπαιτούμενων συμβατικών όρων.
Στα 20,7 δισ. ευρώ η δαπάνη για συντάξεις στο 9μηνο 2014
Στα 20,7 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική δαπάνη για συντάξεις στο 9μηνο
Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014, ενώ μόνον το Σεπτέμβριο η συνολική μηνιαία δαπάνη για
συντάξεις διαμορφώθηκε σε 2,31 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την 16η έκθεση του
πληροφοριακού συστήματος «HΛΙΟΣ», ο αριθμός των συνταξιούχων ανήλθε στα τέλη
Σεπτεμβρίου στα 2.655.890 άτομα, ενώ ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων
συντάξεων σε 4.490.554 εκ των οποίων οι 11.777 αφορούν σε συντάξεις υπηκόων άλλων
χωρών.
Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος ανήλθε στα 946,56 ευρώ, ο συνολικός
αριθμός των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων ανήλθε σε 166.692, ο συνολικός
αριθμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων ανήλθε σε 175.664, η συνολική μηνιαία
δαπάνη για επιδόματα το Σεπτέμβριο ανήλθε σε 55,94 εκατ, ευρώ, ενώ η αντίστοιχη
δαπάνη για το πρώτο 9μηνο του 2014 ανήλθε σε 493,61 εκατ. ευρώ.
Πέντε μεγάλα έργα θα μοιραστούν τα 815 εκατ της ΕΤΕπ
Πέντε μεγάλα έργα θα μοιραστούν τα συνολικά 815 εκατ. ευρώ που χορηγεί η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στη χώρα μας, μετά την υπογραφή των σχετικών
δανειακών συμβάσεων. Πρόκειται για τα έργα:
- Ολοκλήρωση του άξονα Πάτρα- Αθήνα- Θεσσαλονίκη. Το δάνειο ύψους 300 εκατ. θα
χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων μήκους 239 χλμ. και μικρότερα
έργα αναβάθμισης υφιστάμενων αυτοκινητοδρόμων σε μήκος 434 χλμ. πάνω στον κύριο
άξονα.
- Μετρό Θεσσαλονίκης (χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. ευρώ) για την επέκταση του
δικτύου προς την Καλαμαριά. Η ΕΤΕπ έχει ήδη συγχρηματοδοτήσει τη βασική γραμμή
του μετρό της Θεσσαλονίκης με προηγούμενα δάνεια συνολικού ύψους 650 εκατ. ευρώ.
- Βελτίωση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (180 εκατ. ευρώ).
- Ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων.
- Κατασκευή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης Μεγαλόπολης, που θα υποστηρίξει τη νέα
μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο της ΔΕΗ, καθώς και τη σύνδεση Νέα ΜάκρηΠολυπόταμος και μια σειρά μικρότερων έργων μεταφοράς.
Στο Αζερμπαϊτζάν ο Σαμαράς
Στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού θα βρίσκεται από σήμερα ο
πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις που
διοργανώνει η κυβέρνηση της χώρας για το κοίτασμα Σαχ Ντενίζ. Αύριο, Σάββατο, θα
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πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την επέτειο των 20 χρόνων από την υπογραφή της
συμφωνίας με τις μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και την έναρξη της εκμετάλλευσης του
κοιτάσματος, καθώς, επίσης, και τελετή για τον Νότιο Ενεργειακό Διάδρομο.
Στο Μπακού θα βρεθούν και οι πρωθυπουργοί της Τουρκίας, της Βουλγαρίας, της
Αλβανίας, της Γεωργίας και του Μαυροβούνιου καθώς επίσης και αρμόδιοι υπουργοί από
τη Βρετανία, την Κροατία και την Ιταλία. Η χώρα μας συνδέεται με το κοίτασμα Σαχ
Ντενίζ με τον Αγωγό TAP, που θα μεταφέρει το αζέρικο αέριο στην Ευρώπη, μέσω
Ελλάδας, Αλβανίας και Ιταλίας. Μόλις προ δεκαημέρου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις για τη συνέχιση των εργασιών για τον αγωγό. Ομαλά, όμως, διαβεβαιώνει η
κυβέρνηση, εξελίσσεται και η συμφωνία εξαγοράς της ΔΕΣΦΑ από την κρατική αζέρικη
εταιρία.
Κάμερον: Κρατήσαμε τη χώρα ενωμένη, προχωρούμε σε εκχώρηση αρμοδιοτήτων
Δηλώνοντας την ικανοποίησή του για την επικράτηση του «όχι» στο δημοψήφισμα για
ανεξαρτησία της Σκωτίας, ο βρετανός πρωθυπουργός έδειξε ότι το Λονδίνο είναι
διατεθειμένο να προχωρήσει άμεσα στην παραχώρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων όχι
μόνο στο Εδιμβούργο αλλά σε όλες τις περιφέρειες. Υπερασπιζόμενος την απόφασή του
να επιτρέψει το δημοψήφισμα, είπε πως «η χώρα έμεινε ενωμένη, και τώρα θα
προχωρήσουμε» προς θεσμική αναθεώρηση για εκχώρηση αρμοδιοτήτων.
Ο Ντέιβιντ Κάμερον σημείωσε ότι η παραχώρηση ενισχυμένων αρμοδιοτήτων σε
περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να γίνει και για την Ουαλία, την Αγγλία και τη Βόρεια
Ιρλανδία.
Την ικανοποίησή τους για την παραμονή της Σκωτίας στο Ηνωμένο Βασίλειο εκφράζουν
οι ξένες κυβερνήσεις και ιδιαίτερα οι θεσμοί της ΕΕ. «Υποδεχόμαστε θετικά το γεγονός
ότι η Βρετανία συνεχίζει ενωμένη» λέει το ΝΑΤΟ, «ανακουφισμένη» δηλώνει η
Ευρωβουλή, ενώ ο οικονομικός κόσμος βλέπει μείωση του οικονομικού ρίσκου.

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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