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Κατά 50% θα μετρούν στην Εφορία οι αποδείξεις από σούπερ μάρκετ
Το «πράσινο» φως από την τρόικα αναμένει το οικονομικό επιτελείο προκείμενου να
προχωρήσουν στις αλλαγές στο ύψος των φορολογικών προστίμων, της συλλογής
αποδείξεων, στο φόρο υπεραξίας ακινήτων και μετοχών, αλλά και στον τρόπο υποβολής
των δηλώσεων ΦΠΑ. Εφόσον η τρόικα παράσχει την έγκρισή της οι αλλαγές θα
ενσωματωθούν στο πολυνομοσχέδιο που θα καταθέσει εντός των ημερών στη Βουλή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr, το τελικό σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών θα
μεταξύ άλλων προβλέπει ότι: η αξία των αποδείξεων από σούπερ μάρκετ και πρατήρια
καυσίμων να «μετρά» κατά το ήμισυ για την κάλυψη του συνολικού απαιτούμενου ποσού
αποδείξεων, τα πρόστιμα για παραβάσεις όπως υποβολή εκπρόθεσμών δηλώσεων και η
μη έκδοση αποδείξεων από 1.000 ευρώ που είναι για τους επαγγελματίες και τις
επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και 2.500 ευρώ για αυτές που τηρούν
διπλογραφικά, θα μειωθούν αντίστοιχα σε 250 και 500 ευρώ. Αλλαγές προβλέπονται και
στο σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ με την χρεωστική περιοδική δήλωση ΦΠΑ να
υποβάλλεται ηλεκτρονικά χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού και χωρίς την
πληρωμή των 10 ευρώ. Πάντως, θα διατηρηθεί το σύστημα εξόφλησης του ΦΠΑ σε δύο
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δόσεις, το συμψηφισμό του ΦΠΑ που πρέπει να αποδώσουν οι επιχειρήσεις και οι
επιτηδευματίες στο Δημόσιο με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που τους οφείλουν
φορείς και οργανισμοί της γενικής κυβέρνησης.
Πολλά τα σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις κυβέρνησης – τρόικας
Μια πολυεπίπεδη διαπραγμάτευση αρχίζει σήμερα, Δευτέρα μεταξύ της τρόικας και της
κυβέρνησης, με στόχο όλα τα ανοικτά μέτωπα να έχουν διευθετηθεί μέχρι και τις 10
Μαρτίου. Ο προσδιορισμός του πρωτογενούς πλεονάσματος με «όρους Μνημονίου», οι
παρεμβάσεις στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών («εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ»), οι
παρεμβάσεις στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, αλλά και η ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών, αποτελούν τα κρίσιμα πεδία της διαπραγμάτευσης.
Στη συνάντηση που θα έχει σήμερα στις 16:00 ο Γ.Στουρνάρας με τους Ματθίας Μορς
(ΕΕ), Κλάους Μαζούχ (ΕΚΤ) και Πολ Τόμσεν (ΔΝΤ) αναμένεται να εξετασθούν τα
δημοσιονομικά μεγέθη, αλλά και ζητήματα σχετικά το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης
και τις αλλαγές που εξετάζονται στο μέτωπο της φορολογίας, των τραπεζών και των
μεταρρυθμίσεων. Αν και στη σημερινή συνάντηση θα υπάρξει ένα προγραμματισμός της
διμερούς ατζέντας, δεν αποκλείεται να εξετασθούν και ζητήματα που σχετίζονται με το
Επικαιροποιημένο Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς της περιόδου 2014-2017, επί των
βασικών σημείων του οποίου θα πρέπει να συμφωνήσουν κυβέρνηση και τρόικα για να
προσδιορίσουν το δημοσιονομικό κενό του 2015.
Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 10.000 ανέργων
Νέο πρόγραμμα για την πρόσληψη 10.000 ανέργων θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα
από τον ΟΑΕΔ μετά και τη σχετική απόφαση. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, από το
σύνολο των θέσεων, οι 5.680 προορίζονται για επιχειρήσεις στις περιφέρειες Κρήτης,
Ιονίων Νήσων, Βόρειου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου,
Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, ενώ οι υπόλοιπες 4.320 στις περιφέρειες
Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.
Το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων προκειμένου να προχωρήσουν
στην πρόσληψη των ανέργων ηλικίας 30 έως 66 ετών. Ωφελούμενοι μπορούν να είναι
άνεργοι με την προϋπόθεση να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να έχουν
συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν
συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης καθώς και να είναι ηλικίας 30 έως 66 ετών
(δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 30ό και να διανύουν το 31ο έτος και έως το 67ο
αντίστοιχα).
Η διάρκεια της απασχόλησής τους ορίζεται σε 12 μήνες και η επιχορήγηση για κάθε
ημέρα πλήρους απασχόλησης μισθωτών και ημερομίσθιων ωφελούμενων ανέρχεται στα
18 ευρώ και μέχρι το ανώτατο 25 ημέρες τον μήνα. Οι συνολικές αποδοχές καθορίζονται
από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
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Θετικές αναφορές για την Ελλάδα στη Σύνοδο των G20
Με τον πλέον θετικό τρόπο σχολιάσθηκε η Ελλάδα στη Σύνοδο των Υπουργών
Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20 που ολοκληρώθηκε χθες στο
Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Η Γενική Γραμματέας του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών κα
Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, εκπροσώπησε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
Σύνοδο των G20 και μαζί με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο
Ντράγκι και τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις Όλι
Ρεν, αποτέλεσαν από κοινού την αντιπροσωπεία της ΕΕ.
Η ελληνική προεδρία συνέβαλε στη διαμόρφωση της κοινής θέσης της ΕΕ και
συνδιαμόρφωσε το τελικό κείμενο συμπερασμάτων της G20, δίνοντας βάρος στην
οικονομική ανάπτυξη, στη χρηματοδότηση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων και στη
φορολογική διαφάνεια.
Στους 60 οι νεκροί από την γρίπη
Σε φάση αυξηµένης δραστηριότητας συνεχίζει να βρίσκεται η γρίπη στην Ελλάδα, µε τους
νεκρούς να έχουν φτάσει τους 60, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν υποκείµενο νόσηµα και
δεν είχαν εµβολιαστεί. Σύµφωνα µε στοιχεία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ), µε εργαστηριακά επιβεβαιωµένη γρίπη νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας 54 άτοµα, ενώ συνολικά έχουν νοσηλευθεί σε ΜΕΘ από τον περασµένο Οκτώβριο
183 άτοµα.
Οι ειδικοί σηµειώνουν ότι η έγκαιρη έναρξη θεραπείας µε αντιγριπικά φάρµακα µειώνει τις
επιπλοκές από τη γρίπη.
Στη Βουλή το σχέδιο της σύμβασης πώλησης του 67% του ΟΛΠ
Κατατίθεται σήµερα ∆ευτέρα στη Βουλή το σχέδιο της σύµβασης πώλησης για το 67% των
µετοχών του ΟΛΠ, µε στόχο να εγκριθεί εντός της εβδοµάδας, ώστε αµέσως µετά το ΤΑΙΠΕ∆
να προκηρύξει τον σχετικό διαγωνισµό. Σύµφωνα µε στελέχη του ΤΑΙΠΕ∆, η σύµβαση θα
προβλέπει ότι ο επενδυτής θα αναλάβει να αναπτύξει όλες τις δραστηριότητες του λιµανιού
(δηλαδή Προβλήτα, car terminal, ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα, ναυπηγοεπισκευαστική).
Παράλληλα, όπως διευκρινίζεται, σε καµιά περίπτωση δεν πωλούνται οι λιµενικές
εγκαταστάσεις, καθώς η αποκρατικοποίηση αφορά τη µεταβίβαση της σύµβασης παραχώρησης
που έχει συνάψει ο ΟΛΠ µε το ∆ηµόσιο, και η οποία λήγει το 2052. Αυτό σηµαίνει ότι οι
υποδοµές παραµένουν στο ∆ηµόσιο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η πώληση πλειοψηφικού
πακέτου µετοχών δεν αλλάζει τις υφιστάµενες εργασιακές σχέσεις, οι οποίες µεταφέρονται
αυτόµατα στον νέο επενδυτή, κάτι που δεν είχε συµβεί µε τη µέθοδο παραχώρησης
εγκαταστάσεων του λιµένα στη θυγατρική της Cosco.
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Σαμαράς: Παραίτηση βουλευτών εάν είναι υποψήφιοι για τις ευρωεκλογές
Ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του βουλευτή και του υποψηφίου για τις
Ευρωεκλογές, βάζει στη ΝΔ, ο Αντώνης Σαμαράς. Όπως αποκάλυψε μιλώντας στο «Βήμα
fm», ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης το ασυμβίβαστο αφορά σε εσωτερική
διαδικασία της ΝΔ και όχι κανόνα για όλα τα κόμματα Επίσης, ο υπουργός Εσωτερικών
επιβεβαίωσε ότι οι πολίτες θα μπορούν να βάλουν έως τέσσερις σταυρούς και ότι θα
υπάρχει μια εκλογική περιφέρεια.
Κληθείς να σχολιάσει την υποψηφιότητα του Γιάννη Σγουρού, νυν περιφερειάρχη
Αττικής, για τον οποίο πολλά στελέχη του κόμματος έχουν μιλήσει με θετικά λόγια,
σημείωσε ότι ο Γιάννης Σγουρός δεν είναι καλός περιφερειάρχης, σπεύδοντας όμως να
διευκρινίσει πως αυτή είναι η προσωπική του άποψη.
Στο δικαστήριο το ζεύγος Γριβέα-Βάτσικα για την έκδοσή τους στην Ελλάδα
Στο ειρηνοδικείο του Ουέστμινστερ θα λάβει χώρα σήμερα η δίκη του επιχειρηματία
Κυριάκου Γριβέα και της συζύγου του Αναστασίας Βάτσικα. Το βρετανικό δικαστήριο θα
εξετάσει το αίτημα των ελληνικών αρχών για έκδοσή τους στην Ελλάδα όπου
κατηγορούνται για την υπόθεση των επισφαλών δανείων του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου. Είναι η τρίτη φορά που το ζεύγος Γριβέα θα εμφανιστεί ενώπιον του
βρετανικού δικαστηρίου. Τις δύο προηγούμενες, η δίκη τους αναβλήθηκε με το
αιτιολογικό ότι η υπεράσπιση «χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να αναπτύξει τα
επιχειρήματα της ώστε να μην εκδοθούν οι δύο κατηγορούμενοι».
Όπως σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ Βρετανός δικηγόρος, που ασχολείται με παρόμοιες
υποθέσεις, «αν οι κατηγορούμενοι δεν δεχθούν να επιστρέψουν από μόνοι τους, όπως
είναι και το πιο πιθανό, τότε κατά πάσα πιθανότητα και η σημερινή ακροαματική
διαδικασία θα αναβληθεί». Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση θα προσπαθήσει να
πείσει το δικαστήριο πως είναι αναρμόδιο να κρίνει την υπόθεση με στόχο αυτή να
παραπεμφθεί σε άλλη δικαστική αρχή και έτσι να κερδηθεί χρόνος.
Ένταλμα σύλληψης του Γιανουκόβιτς για «μαζική δολοφονία»
Μέσα σε ένα 48ωρο, ο Βίκτορ Γιανουκόβιτς έχει γίνει από πρόεδρος της Ουκρανίας
καταζητούμενος: Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι έχει εκδοθεί ένταλμα για
την σύλληψή του, ενώ θεωρείται ότι βρισκόταν, επιβεβαιωμένα, στην Κριμαία τις
τελευταίες ώρες. Ο τέως πρόεδρος είναι άφαντος από το Σάββατο, οπότε και το
Κοινοβούλιο τον καθαίρεσε, ενώ το Κίεβο καλείται να καταλήξει σε μεταβατική
κυβέρνηση μέχρι την Τρίτη. Η κατηγορία για μαζικές δολοφονίες φαίνεται ότι αφορά
τους θανάτους στους δρόμους του Κίεβου από τη νύχτα της Τρίτης, που είχαν βυθίσει
στο χάος τη χώρα και οδήγησαν, τελικά, στην πτώση του.
Στο μεταξύ, κάλπες για προεδρικές εκλογές θα στηθούν στις Ουκρανία στις 25 Μαΐου και
έως τότε τα ηνία θα κρατά ως μεταβατικός πρόεδρος Ολεξάντερ Τουρτσίνοφ, ο
στενότερος συνεργάτης της Γιούλια Τιμοσένκο, η οποία αποφυλακίστηκε το Σάββατο,
και νυν πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Η Τιμοσένκο, η οποία προτάθηκε για την
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πρωθυπουργία της χώρας, κάτι που δεν έκανε αποδεκτό, αποθεώθηκε το βράδυ του
Σαββάτου στην ομιλία της στην Πλατεία Ανεξαρτησίας, χωρίς όμως να λείψουν και οι
αποδοκιμασίες- δέχτηκε συγχαρητήριο τηλεφώνημα για την αποφυλάκισή της από την
Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, την οποία επίσης θα συναντήσει σύντομα.
Το βλέμμα της Τιμοσένκο στρέφεται στην προεδρία, την οποία οριακά έχασε από τον
Γιανουκόβιτς στις εκλογές του 2009.

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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