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Μειωµένη επιβάρυνση για όσους υποβάλλουν εκπρόθεσµα Αναλυτικές Περιοδικές
∆ηλώσεις
Μειωµένη θα είναι πλέον η επιβάρυνση που θα πληρώνουν οι εργοδότες για την εκπρόθεσµη
υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων, σύµφωνα µε όσα αποφάσισε η διοίκηση του
ΙΚΑ. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο: «Σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσµα
Α.Π.∆., επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του
ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτή, πριν από τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται
από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόµενης κατά περίπτωση Α.Π.∆. και
προσαυξάνεται κατά 1% µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής της κάθε επόµενης κατά
περίπτωση Α.Π.∆. και µέχρι 30% συνολικά».
Νέα ευνοϊκότερη ρύθµιση για τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς το δηµόσιο
Ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων χρεών προς το ∆ηµόσιο,
ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονοµικών, σε µια προσπάθεια να διευκολυνθούν οι οφειλέτες και να
αυξηθούν τα κρατικά έσοδα. Σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο, αλλάζουν παλαιότερες διατάξεις για
τον αριθµό και το ύψος των δόσεων. Οι οφειλέτες θα µπορούν να ρυθµίσουν τα χρέη σε 45
δόσεις, µε µείωση των προσαυξήσεων (100% εάν γίνει εφάπαξ καταβολή του ποσού ή 50% εάν
καταβληθεί σε 45 δόσεις), ή σε 48 δόσεις χωρίς µείωση των προσαυξήσεων. Οι δόσεις θα
ξεκινούν από 100 ευρώ.
Συγκεκριµένα:
* Στη ρύθµιση µπορούν να υπαχθούν όλες οι οφειλές παρελθόντων ετών αρκεί να έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσµες (να έχουν περάσει τρεις µήνες από τότε που έληξαν).
* ∆εν προβλέπεται χρηµατικό πλαφόν για την υπαγωγή.
* Ελάχιστη µηνιαία δόση 100 ευρώ.

Αύξηση έως 40% στο πετρέλαιο θέρµανσης θα φέρει η εξίσωση του φόρου
Αυξηµένη κατά 40% περίπου, αναµένεται να είναι η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης από τις 15
Οκτωβρίου, όταν θα εξισωθεί ο φόρος στο 80% του φόρου που επιβάλλεται σήµερα στο
πετρέλαιο κίνησης.
Η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην εξίσωση του φόρου, όπως είπε ο υφυπουργός Οικονοµικών Γ.
Μαυραγάνης σε σηµερινή του συνέντευξή στη «Ναυτεµπορική». Σύµφωνα µε τις σηµερινές
τιµές, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης είναι 60 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, έναντι 412 ευρώ στο
πετρέλαιο κίνησης. Η εξίσωση των δύο φόρων στο 80% του ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης, θα
αυξήσει τον φόρο στο θέρµανσης στα 329 ευρώ/1.000 λίτρα. Έτσι, µε τα σηµερινά δεδοµένα η
λιανική τιµή θα διαµορφωθεί τον ερχόµενο Οκτώβριο στο 1,40 - 1,45 ευρώ/λίτρο, από 1,05
ευρώ/λίτρο στο τέλος της προηγούµενης περιόδου. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονοµικών
εξετάζει σενάρια για την παροχή επιδόµατος µε γεωγραφικά και κοινωνικά κριτήρια.
Η Μέρκελ στηρίζει τη δέσµευση Ντράγκι «να γίνει το παν για το ευρώ»
Την στήριξη του Βερολίνου στη δέσµευση της ΕΚΤ πως πρέπει να γίνει «το παν για τη σωτηρία
του ευρώ» εξέφρασε η Άνγκελα Μέρκελ, τασσόµενη επίσης υπέρ της ενίσχυσης της Κοµισιόν και
της αυστηροποίησης του κοινοτικού ελέγχου σε χώρες µέλη µε υπέρογκο χρέος και παραβίαση
των δηµοσιονοµικών. Ο χρόνος για την επιτακτική πορεία προς την πολιτική ένωση «τελειώνει»,
υπογράµµισε η καγκελάριος σε δηλώσεις της µε τον Καναδό πρωθυπουργό Στέφεν Χάρπερ. Από
την πλευρά του ο Χάρπερ δήλωσε πεπεισµένος πως η Ευρώπη θα υπερβεί την κρίση,
προχωρώντας στα «επιπλέον βήµατα που χρειάζεται να γίνουν».
Το ΒΕΘ στην “KavalaExpo2012”
Στην 20η έκθεση “KavalaExpo2012”, που θα πραγµατοποιηθεί από τις 21 έως τις 26 Σεπτεµβρίου,
στο συνεδριακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης στη Νέα Καρβάλη, προτίθεται να συµµετάσχει το
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). H διοργάνωση έχει καθιερωθεί πλέον ως
αναπτυξιακός και εκθεσιακός θεσµός της περιοχής, όπου δίνεται η δυνατότητα προώθησης,
προβολής και διερεύνησης επιχειρηµατικών συνεργασιών. Στην έκθεση συµµετέχουν
επιχειρήσεις όχι µόνο από όλη την Ελλάδα – από όλους τους κλάδους, αλλά και από τις
Βαλκανικές χώρες, χώρες της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου. Το ΒΕΘ
παρέχει τη δυνατότητα στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις- µέλη του να συµµετάσχουν στη εν
λόγω έκθεση σε σταντ 12 τετραγωνικών µέτρων, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
του Κανονισµού Συµµετοχής σε εκθέσεις εσωτερικού.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους µέχρι την Παρασκευή 7
Σεπτεµβρίου, στο γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων του ΒΕΘ και συγκεκριµένα στα τηλέφωνα
επικοινωνίας: 2310-271-708 και 271-854 προκειµένου να τους αποσταλεί η φόρµα συµµετοχής.

