20 Ιουνίου 2014

Παράταση για φορολογικές δηλώσεις και διακοπές εργασιών
Την παράταση για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων (Ε1) έως την 25η Ιουλίου 2014 και την παράταση για την εκπρόθεσμη
υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών πέραν του έτους έως την 31η Δεκεμβρίου 2014
αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα Παρασκευή το υπουργείο Οικονομικών.
Αν και απομένουν 10 ημέρες μέχρι τη λήξη της καταληκτικής προθεσμίας (30 Ιουνίου)
υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ωστόσο από το σύνολο των 5,5
εκατομμυρίων φορολογουμένων που υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης έχουν μέχρι
σήμερα καταθέσει Ε1 μόλις 2,78 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Από τις δηλώσεις αυτές
έχουν εκκαθαρισθεί 2,74 εκατομμύρια δηλώσεις. Οι χρεωστικές δηλώσεις ανέρχονται σε
1.077.813 και ο μέσος φόρος ανά φορολογούμενο ανέρχεται σε 1.090 ευρώ.
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Άμεση μείωση φορολογίας εφόσον ξεπεραστεί ο στόχος του πλεονάσματος
Σε μείωση φόρων θα προχωρήσει η Κυβέρνηση στα τέλη του 2014 υπό την προϋπόθεση
ότι θα έχει ξεπεραστεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος για δεύτερη συνεχόμενη
φορά. Αν και κάποιοι περίμεναν ότι ο Γκίκας Χαρδούβελης θα ενημέρωνε το Eurogroup
για τους ελληνικούς σχεδιασμούς που συνδέονται με μείωση της φορολογίας, ωστόσο
αυτό δεν έγινε, καθώς η σχετική συμφωνία αφορά την κυβέρνηση και την τρόικα και
τελεί υπό συγκεκριμένες αιρέσεις.
Το νέο επικαιροποιημένο Μνημόνιο προβλέπει μείωση των φορολογικών βαρών εάν και
εφόσον η Ελλάδα πετύχει τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ για το
2014.
Καθώς τα προσωρινά στοιχεία για το πλεόνασμα του 2014 θα είναι διαθέσιμα στα μέσα
Οκτωβρίου, οι σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μείωση κάποιων φόρων θα
ληφθούν στο τελευταίο τρίμηνο του 2014 ώστε να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου
2015. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς προανήγγειλε πως με τον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελα θα
ανακοινώσουν το φθινόπωρο σειρά φοροελαφρύνσεων για τα επόμενα χρόνια,
υπογραμμίζοντας πως «θα πρέπει να ξέρει ο λαός πότε θα υποχωρήσουν φορολογικοί
συντελεστές μέσα στα επόμενα χρόνια χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο τα πλεονάσματα».
Η Κίνα θα παραμείνει επενδυτής στα ελληνικά ομόλογα
Συγχαρητήρια για την επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές με την έκδοση
ομολόγων, τον Μάιο, έδωσε ο πρωθυπουργός της Κίνας, Λι Κετσιάνγκ, ο οποίος
πραγματοποιεί τριήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Ο κινέζος πρωθυπουργός
τόνισε ότι όταν η Ελλάδα θα εκδώσει νέα ομόλογα, η Κίνα θα συμμετάσχει, παραμένοντας
«ένας μακροπρόθεσμος και υπεύθυνος επενδυτής». «Όταν η Ελλάδα αντιμετώπισε την
κρίση, η Κίνα είχε εμπιστοσύνη στη δυνατότητα να την ξεπεράσει. Επίσης, η Κίνα είναι
πρόθυμη να προσφέρει, οι σχέσεις μπορούν να είναι αμοιβαία επωφελείς» είπε.
Το πρωί ο κ. Λι Κετσιάνγκ επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της COSCO στο λιμάνι του
Πειραιά συνοδευόμενος από τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Οι δύο πρωθυπουργοί
εγκαινίασαν το τρένο που θα μεταφέρει τα εμπορευματοκιβώτια με τα κινεζικά προϊόντα
από τις εγκαταστάσεις της Cosco, μέσω του δικτύου του ΟΣΕ, στην ενδοχώρα της
Ευρώπης.
Εν συνεχεία οι δύο ηγέτες θα παραστούν στο «Ελληνοκινεζικό Συνέδριο για τη Θαλάσσια
Συνεργασία», ενώ θα ακολουθήσει γεύμα το οποίο θα παραθέσει ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας προς τιμήν του κινέζου πρωθυπουργού. Το απόγευμα ο
Λι Κετσιάνγκ θα επισκεφθεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και εν συνεχεία θα
αναχωρήσει για το Ηράκλειο της Κρήτης.
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Το ΔΝΤ καλωσορίζει τη νέα έξοδο της Ελλάδας στις αγορές
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καλωσορίζει την πρόθεση της κυβέρνησης για «νέα
έξοδο» της Ελλάδας στις αγορές μέσω 7ετούς ομολόγου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του
Ταμείου, Τζέρι Ράις, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «έναν από τους στόχους» του
ελληνικού
προγράμματος.
Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ όταν ρωτήθηκε και για την πιθανότητα λήψης «νέων μέτρων»,
αναφέρθηκε στις πρόσφατες σχετικές αναφορές του Πολ Τόμσεν, αλλά και στα όσα
αναφέρει η έκθεση του Ταμείου, σημειώνοντας ότι «δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα» κατά
την τρέχουσα χρονιά και το ΔΝΤ αναμένει να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι του
2014. Όσον αφορά το 2015 και 2016, δήλωσε ότι οι στόχοι για τα πρωτογενή
πλεονάσματα (πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ το 2015 και 4,5% του ΑΕΠ το 2016), θα
χρειαστούν «πρόσθετες προσπάθειες», όπως τόνισε σημειώνοντας την αναγκαιότητα
διευθέτησης της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους.
Εξαρθρώθηκε βιομηχανία πλαστών εγγυητικών επιστολών
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης πλαστών και μη έγκυρων εγγυητικών επιστολών, η
αξία των οποίων ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ. Η έρευνα της αστυνομίας ξεκίνησε μετά από
καταγγελίες του υφυπουργού Ανάπτυξης, Νότη Μηταράκη τον περασμένο Δεκέμβριο.
Έπειτα από εξάμηνη έρευνα σχηματίστηκε μια ογκώδης δικογραφία η οποία αριθμεί σε
40.000 σελίδες και η οποία αποκαλύπτει την κομπίνα που είχαν στήσει τουλάχιστον 17
άτομα.
Όπως προέκυψε τρεις από τις έξι εταιρείες, που εμπλέκονται στην υπόθεση, με το
πρόσχημα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, τα τελευταία τρία έτη (από το 2011)
λειτουργούσαν στην κυριολεξία ως «βιομηχανία» κατάρτισης και διοχέτευσης στην
αγορά πλαστών ή/και μη εγκεκριμένων εγγυητικών επιστολών, που φέρεται να έχουν
εκδοθεί
από
χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα
της
αλλοδαπής.
Έδιναν εγγυητικές επιστολές που είχαν εκδοθεί από ξένες τράπεζες, που όμως δεν
περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι εταιρείες προμήθευαν
έτσι με τις εγγυητικές αυτές επιστολές διάφορες άλλες εταιρείες ή/και μεμονωμένους
επενδυτές, λαμβάνοντας ως αμοιβή μεγάλα χρηματικά ποσά. Στη συνέχεια κατέθεταν τις
εγγυητικές αυτές επιστολές, είτε στο υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για
ποσά άνω των 2.000.000 ευρώ, είτε σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
όπως περιφερειακές Ενότητες της επαρχίας, πανεπιστήμια, νοσοκομεία κ.λπ.,
πετυχαίνοντας την εκταμίευση μεγάλων χρηματικών ποσών για την υλοποίηση σχετικών
αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Στα 2,2 δισ. ευρώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο α' τετράμηνο 2014
Στα 2,2 δισ. ευρώ μειώθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της
Ελλάδας την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2014, έναντι 3,39 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο
διάστημα του 2013.Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη
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βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών, εισοδημάτων και τρεχουσών μεταβιβάσεων που
υπεραντιστάθμισε την αύξηση του εμπορικού ελλείμματος.
Ειδικότερα, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα 6,2 δισ. ευρώ την περίοδο ΙανουαρίουΑπριλίου 2014, έναντι 6,06 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2013. Η αύξηση των
καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων (κατά 546 εκατ. ευρώ) αντιστάθμισε τον
περιορισμό των καθαρών πληρωμών για αγορές καυσίμων και τη μείωση του
ελλείμματος των λοιπών αγαθών. Η τελευταία οφείλεται στη μείωση της δαπάνης για
εισαγωγές, δεδομένου ότι, οι εισπράξεις από εξαγωγές λοιπών αγαθών, εκτός καυσίμων
και πλοίων, έμειναν σχεδόν στάσιμες. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε
κατά 220 εκατ. ευρώ.
Γενναίες μειώσεις του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και στην αμόλυβδη ζητά η
ΠΟΠΕΚ
Να επανέλθει άμεσα ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρμανσης στα
επίπεδα της περιόδου 2011-2012 και να μειωθεί κατά 100 ευρώ ο ΕΦΚ στην αμόλυβδη
ζητά με επιστολή της προς τους υπουργούς Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη και
Ανάπτυξης Νίκο Δένδια η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων
(ΠΟΠΕΚ).
Καταλήγοντας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων ζητά από
τους κ.κ. Δένδια και Χαρδούβελη «να σταματήσει άμεσα η ελληνική πρωτοτυπία να
φορολογείται ο φόρος με φόρο, ήτοι να χρεώνουμε ανά λίτρο με ΦΠΑ 23% και τις ανά
λίτρο φορολογικές επιβαρύνσεις (ΕΦΚ, ΡΑΕ. κ.λπ.) σε όλα τα πετρελαιοειδή προϊόντα με
23% ΦΠΑ».
Ο Γ. Στουρνάρας θα προτείνει το νέο Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
Ο νέος Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Στουρνάρας αναλαμβάνει από σήμερα
επισήμως τα καθήκοντα του. Η θητεία του Γ. Προβόπουλου έληξε χθες Πέμπτη όπως και
της Υποδιοικήτριας της Τράπεζας της Ελλάδος Ελένης Δενδρινού – Λουρή. Καθώς το
τελευταίο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος δεν κατέθεσε αίτηση για την
κάλυψη της θέσης του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς το Υπουργικό
Συμβούλιο αυτό αναμένεται να γίνει στο άμεσος επόμενο Συμβούλιο που θα ορίσει ι νέος
Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας .
Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση εξετάζει την τοποθέτηση της Διευθύνουσας
Συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Αναστασίας Σακελαρίου
στην θέση της Υποδιοικήτριας της Τράπεζας της Ελλάδος.
Στο ψυχιατρείο του Κορυδαλλού ο 22χρονος για τη δολοφονία της άστεγης στη
Γλυφάδα
Στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού θα οδηγηθεί ο 22χρονος που απολογήθηκε
για τη δολοφονία άστεγης λίγο πριν το Πάσχα στη Γλυφάδα. Με ομόφωνη απόφασή τους
μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του νεαρού, ανακριτής και εισαγγελέας διέταξαν να
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κρατηθεί προσωρινά και να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη για να εντοπιστεί αν
υπάρχει ψυχική ασθένεια, αλλά και για εξάρτησή του από ναρκωτικές ουσίες.
Ο κατηγορούμενος, ενώπιον του ανακριτή, φέρεται να επανέλαβε πως σκότωσε τη
γυναίκα προκειμένου να εξευμενίσει τον Σατανά, καθώς έβλεπε και άκουγε δαίμονα ο
οποίος του υπέδειξε το θύμα και του ζητούσε να σκοτώσει για να σώσει τη δική του ζωή.
Δήλωσε επίσης, μετανιωμένος για το έγκλημα που διέπραξε και αρνήθηκε ότι ήθελε να
διαπράξει και δεύτερο φόνο, υποστηρίζοντας ότι αυτό το είπε στην αστυνομία
προκειμένου να δείξει ότι είναι σκληρός.
Συνεργασία ΔΕΘ-Helexpo με την Εθνική Τράπεζα
Σε στρατηγική συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, προχωρά η ΔΕΘ-Helexpo.
Οι δύο εταιρείες αποφάσισαν την καταρχήν διετή συνεργασία, που στόχο έχει τόσο τη
στήριξη των δράσεων της ΔΕΘ-Helexpo, όσο και την έμπρακτη συμμετοχή και παρουσία
της Εθνικής Τράπεζας στο εκθεσιακό πρόγραμμα του εθνικού εκθεσιακού φορέα, αλλά
και στο σύνολο των εκδηλώσεων που αυτός διοργανώνει. Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση, πρόκειται για μια σημαντική κίνηση, που υλοποιείται στο πλαίσιο της νέας
στρατηγικής της ΔΕΘ-Helexpo για «συμμαχίες» με σημαντικούς οικονομικούς
παράγοντες της χώρας, σε μια προσπάθεια μεγέθυνσης του εθνικού εκθεσιακού φορέα
και δημιουργίας συνεργιών προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.
«Οι δύο φορείς μοιράζονται κοινά πεδία ενδιαφερόντων, αφού η Εθνική Τράπεζα
υποστηρίζει κάθε χρόνο τη διοργάνωση κλαδικών εκθέσεων, καθώς και εκδηλώσεων
επιχειρηματικού και οικονομικού αντικειμένου, ενώ η Helexpo αποτελεί οικονομικό
«πνεύμονα» για την τοπική οικονομία και μεριμνά για την προβολή της, ανά την Ελλάδα,
επιχειρηματικής κοινότητας τόσο στο εσωτερικό, όσο και στις διεθνείς αγορές. Το
γεγονός αυτό, δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη μιας επωφελούς και για
τις δύο πλευρές συνεργασίας, αλλά ανέδειξε και το πλαίσιο για τη στήριξη του ελληνικού
επιχειρείν», σημειώνεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.
Έσβησε η πυρκαγιά στον Αρμενιστή
Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή, πιθανότατα από πτώση
κεραυνού, στην περιοχή του Αρμενιστή, στη Σιθωνία Χαλκιδικής και αποτέφρωσε 550
στρέμματα δασικής έκτασης.
Στην περιοχή ωστόσο βρίσκεται σε επιφυλακή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με
τέσσερα οχήματα και 8 άνδρες.
Δέκα άτομα έχασαν τη ζωή τους στις φονικές πλημμύρες στη Βουλγαρία
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις καταρρακτώδεις βροχές και
πλημμύρες που έπληξαν, την Πέμπτη, τη Βουλγαρία και δη την περιοχή της Βάρνας στη
Μαύρη Θάλασσα. Το υπουργικό συμβούλιο της Βουλγαρίας κήρυξε την 23η Απριλίου
ημέρα εθνικού πένθους για τα θύματα των φονικών πλημμυρών. Η κυβέρνηση, σύμφωνα
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με τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους συγγενείς
των θυμάτων, ενώ μεσίστιες θα κυματίζουν οι σημαίες σε όλα τα κρατικά κτίρια.
Τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 10 νεκρούς, ενώ σύμφωνα με τον
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εσωτερικών Τσβετλίν Γιόβτσεφ οι
επιβεβαιωμένοι θάνατοι είναι 9 και υπάρχουν τρεις αγνοούμενοι.

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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