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ΒΕΘ: Ληστρικά τα πρόστιμα – φωτιά για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο
Ληστρικά χαρακτηρίζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) τα πρόστιμα –
φωτιά, που θεσμοθετούνται μέσα από το νομοσχέδιο για την παράταση του
προστατευτικού καθεστώτος στους πλειστηριασμούς.
«Μπορεί ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, μετά τις έντονες αντιδράσεις να
προχώρησε σε αλλαγή, σύμφωνα με την οποία η προσαύξηση του φόρου 10%
υπολογίζεται μετά την πάροδο εξαμήνου και όχι διμήνου που προβλέπονταν στην αρχική
διάταξη, ωστόσο το ποινολόγιο – καταπέλτης της εφορίας, που θα ισχύσει από την 1η
Ιανουαρίου 2014 για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, είναι δεδομένο.
Θα αποτελέσει βρόγχο τόσο για επιχειρηματίες, όσο και για πολίτες, οι οποίοι εκ των
πραγμάτων αδυνατούν να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους» σημειώνει ο πρόεδρος
του ΒΕΘ, Παναγιώτης Παπαδόπουλος υπογραμμίζοντας ότι «πολύ φοβάμαι ότι με τα νέα
πρόστιμα οι οφειλές θα αυξηθούν περεταίρω».
«Δυστυχώς τα πρόστιμα είναι εκτός τόπου και χρόνου, αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποια
δικαιολογία για το σκεπτικό που οδήγησε τους εμπνευστές τους σε αυτή την
κατεύθυνση. Η ανάπτυξη που τόσες φορές έχουμε ακούσει και όλοι αναμένουμε να έρθει,
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δεν επιτυγχάνεται με δρακόντεια φορο-πρόστιμα» αναφέρει ο πρόεδρος του ΒΕΘ,
τονίζοντας ότι στην προσπάθεια του το υπουργείο Οικονομικών να αφυπνίσει τους
λίγους, που ενδεχομένως μπορούν αλλά δεν θέλουν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους,
δημιουργεί νέες εντάσεις και ανασφάλεια στην κοινωνία.
Αποδείξεις αξίας ίσης με το 10% του εισοδήματος το 2014
Θα συνεχίσουν και το 2014 να συγκεντρώνουν αποδείξεις οι μισθωτοί και οι
συνταξιούχοι. Ωστόσο οι αποδείξεις που θα χρειαστεί να μαζέψουν το 2014 θα είναι
λιγότερες καθώς η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε να μειώσει
από το 25% στο 10% το ποσοστό του ετήσιου εισοδήματος που οι μισθωτοί και
συνταξιούχοι θα πρέπει να καλύπτουν με την αξία των αποδείξεων που συγκεντρώνουν.
Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων
το 2014:
1. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να μαζέψουν αποδείξεις αξίας ίσης με το
10% του ετήσιου εισοδήματός τους (αντί 25% που προβλέπεται με το ισχύον σήμερα
σύστημα) και μέχρι το ποσό των 10.500 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση μη κάλυψης του 10%
του εισοδήματος με την αξία των αποδείξεων, το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται με
22%.
2. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσιες αποδοχές άνω των 105.000 ευρώ θα πρέπει
να μαζέψουν αποδείξεις συνολικής αξίας 10.500 ευρώ, που ισοδυναμεί με το 10% των
105.000 ευρώ (αντί 10.500 ευρώ ή 25% των 42.000 ευρώ που προβλέπει το ισχύον
σήμερα σύστημα). Σε κάθε περίπτωση μη κάλυψης του ποσού των 10.500 ευρώ, το
ακάλυπτο τμήμα θα φορολογείται με 22%.
3. Όλοι οι άλλοι φορολογούμενοι, που δεν έχουν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες,
δηλαδή οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες και οι εισοδηματίες, δεν θα είναι ούτε το
2014 υποχρεωμένοι να συλλέγουν αποδείξεις αξίας ίσης με κάποιο ποσοστό επί του
εισοδήματός τους.
Κατάσχεση καταθέσεων άνω των 600.000 οφειλετών ζήτησε η εφορία το 2013
Οι εφορίες απαίτησαν το 2013 την κατάσχεση από καταθέσεις περισσότερων από
600.000 οφειλετών του Δημοσίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Κυριακάτικης
Ελευθεροτυπίας.
Σύμφωνα με τα βιβλία των δηλώσεων τρίτων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, το 2013
κατατέθηκαν 98.749 δηλώσεις τρίτων, η καθεμία όμως από τις οποίες αφορά πολύ
περισσότερους οφειλέτες, που με μετριοπαθείς υπολογισμούς αλλά και σύμφωνα με την
επιτόπια έρευνα της εφημερίδας ξεπερνούν τους 600.000.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πλειοψηφία αφορά μικρούς και μεγάλους οφειλέτες του
Δημοσίου, ενώ το 80% των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων αφορά αιτήματα ΔΟΥ για
κατάσχεση λογαριασμών.
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Τι αλλάζει στα πρόστιμα και τους πλειστηριασμούς
Με 152 ψήφους υπέρ έναντι 141 κατά (επί συνόλου 293 παρόντων) ψηφίστηκαν στην
Ολομέλεια της Βουλής τα επίμαχα άρθρα 7, 8 και 9 του νομοσχεδίου για τους
πλειστηριασμούς.
Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε και στα υπόλοιπα άρθρα του για τα οποία δεν έγινε ονομαστική
ψηφοφορία.
Σχετικά με τα επίμαχα άρθρα, ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε νομοτεχνική
βελτίωση στο άρθρο 7 που αφορά τα πρόστιμα στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το
Δημόσιο.
Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση ορίζονται τρεις βασικές αλλαγές:
•
•
•

Επαναφέρεται ο νόμος που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούλιο για τον φορολογικό
κώδικα
Ορίζεται ότι η επιβολή του προστίμου θα γίνεται έξι μήνες μετά τη λήξη της
προθεσμίας της πληρωμής, αντί για δύο, όπως αρχικά προβλεπόταν.
Ξεκαθαρίζεται ότι όλα αυτά τα πρόστιμα αφορούν μόνο φορολογικές οφειλές και
όχι άλλες οφειλές όπως για παράδειγμα πολεοδομικές.

Τρικυμία στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ
Μέσα σε κλίμα έντασης και αντεγκλήσεων πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της
Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Η Κεντροαριστερά είναι μία πρόσκληση διαλόγου για
την ανασυγκρότηση του χώρου της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, όχι μία
πρόταση διάλυσης του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος στη
συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κινήματος. Κανείς δεν αμφισβήτησε
-είπε- τα σύμβολα, το όνομα και την υπόσταση του ΠΑΣΟΚ.
Αναφερόμενος στη ΔΗΜΑΡ, την οποία χαρακτήρισε ως «τον μόσχο το σιτευτό για την
κυβέρνηση» την περίοδο της τριμερούς συνεργασίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε:
«Λυπάμαι πραγματικά πολύ γιατί η ΔΗΜΑΡ στο Συνέδριό της κατά πλειοψηφία θέλησε
να παραμείνει περιχαρακωμένη στα όρια του μικρού κομματικού της εαυτού, αλλά η
πρόσκληση ήταν και είναι και πάντα ανοιχτή παρ' ότι η απάντηση και η αντίδραση είναι
απαξιωτική. Είναι και ηθικά απαξιωτική. Αλλά κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε για
λόγους εθνικούς και παραταξιακούς και γιατί εν πάση περιπτώσει όλοι κάποια στιγμή
κατανοούν.»
Δύο υποψήφιοι για το 82,33% της ΕΒΖ
Δύο υποψήφιοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα προσφορά για την πώληση του 82,33% της
Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, όπως ανακοίνωσε η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
(υπό ειδική εκκαθάριση).
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Οι προσφορές θα εξετασθούν και θα αξιολογηθούν από την ATEbank σε συνεργασία με
τους Συμβούλους Πώλησης.
Δωροεπιταγές και βενζίνη... αντί του δώρου Χριστουγέννων
Αύξηση 25% καταγράφουν οι καταγγελίες εργαζοµένων για τη µη χορήγηση του δώρου
Χριστουγέννων από τους εργοδότες τους. Την ίδια στιγµή καταγράφονται περιπτώσεις όπου
επιχειρήσεις ζητούν από το προσωπικό τους είτε να υπογράψουν ότι έχουν λάβει το δώρο, αν
και αυτό δεν τους έχει καταβληθεί, είτε τους ζητούν να πληρωθούν σε είδος.
Μιλώντας στο ΒΗΜΑ 99,5 ο γραµµατέας Τύπου της ΓΣΕΕ ∆ηµήτρης Καραγεωργόπουλος
ανέφερε ότι οι καταγγελίες εργαζοµένων προς τη Συνοµοσπονδία για τη µη καταβολή δώρου
Χριστουγέννων από τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται είναι αυξηµένη κατά 25% σε
σχέση µε το 2012.
Όπως ανέφερε ο κ. Καραγεωργόπουλος αν και πέρυσι οι αντίστοιχες καταγγελίες (µόνον προς
τη ΓΣΕΕ) αφορούσαν 5.000 εργαζοµένους φέτος θα ξεπεράσουν τις 6.250. Σε κάθε περίπτωση
ανάφερε πως αν και η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων πρέπει να γίνεται έως τις 21
∆εκεµβρίου, ωστόσο η ΓΣΕΕ θα έχει πλήρη εικόνα για τους ασυνεπείς εργοδότες την 1η
Ιανουαρίου.
Βροχερά τα φετινά Χριστούγεννα, σύμφωνα με την ΕΜΥ
Όσοι είχαν την προσδοκία να δουν χιόνι τα Χριστούγεννα στις πόλεις θα απογοητευθούν,
αφού σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα είναι
βροχερός με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Τα χιόνια θα περιοριστούν στα
ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Tην παραμονή των Χριστουγέννων προβλέπονται
νεφώσεις με βροχές από το μεσημέρι στα νοτιοδυτικά, που βαθμιαία θα επεκταθούν στα
κεντρικά και νότια. Η θερμοκρασία από 8-10 βαθμούς στα βόρεια, από 9-13 βαθμούς στα
κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, στους 14 στα νησιά του κεντρικού και βόρειου Αιγαίου
και έως 17 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.
Ανήμερα των Χριστουγέννων προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους στα ανατολικά και
νότια με βροχές. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Την Πέμπτη 26
Δεκεμβρίου αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές που από το μεσημέρι και μετά
θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες με χιόνια στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη τους 13 βαθμούς.
Εκτός εαυτού ο Ερντογάν απειλεί: «Θα σας κόψω τα χέρια»
Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απείλησε την Κυριακή να «κόψει
τα χέρια» των πολιτικών του αντιπάλων αν αυτοί χρησιμοποιήσουν το σκάνδαλο
διαφθοράς που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα για να υπονομεύσουν την εξουσία του.
«Θα ξαναβάλουμε τον καθένα στη θέση του», δήλωσε ο Ερντογάν ενώπιον πλήθους
υποστηρικτών του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στην επαρχία Γκιρεσούν
(Κερασούντα),
στην
Μαύρη
Θάλασσα.
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«Οποιοσδήποτε τολμήσει να μας κάνει κακό, να δημιουργήσει προβλήματα ή να μας
στήσει παγίδες στη χώρα αυτή, θα του σπάσουμε τα χέρια», σημείωσε. Την ίδια ώρα στην
Κωνσταντινούπολη, με δακρυγόνα και αντλίες νερού απάντησαν οι ειδικές δυνάμεις της
Αστυνομίας στους 10.000 περίπου διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους και
συγκεντρώθηκαν σε μια πλατεία της συνοικίας Καντίκιοϊ, ζητώντας την παραίτηση της
κυβέρνησης, για τα γεγονότα που σχετίζονται με την έρευνα για τη διαφθορά. Ο
Ερντογάν χαρακτήρισε την έρευνα «έργο σκοτεινών συμμαχιών» και απέπεμψε δεκάδες
αξιωματικούς της Αστυνομίας, ενώ την παραίτησή του υπέβαλε ο υπουργός Εσωτερικών
της Τουρκία Μουαμέρ Γκιουλέρ, του οποίου ο γιος είναι μεταξύ των συλληφθέντων για
την υπόθεση διαφθοράς.

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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