17 Σεπτεµβρίου 2012
Κατάργηση του αφορολόγητου για τους ελεύθερους επαγγελµατίες προωθεί η
κυβέρνηση
Πλήρη κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών για όλους τους φορολογούµενους µελετά το
υπουργείο Οικονοµικών, σε συνδυασµό µε την καθιέρωση µίας κλίµακας φορολογίας
εισοδήµατος αποκλειστικά και µόνο για µισθωτούς και συνταξιούχους µε αφορολόγητο όριο στα
5.000 ευρώ και µίας ξέχωρης κλίµακας φορολογίας εισοδήµατος χωρίς αφορολόγητο όριο για
τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Τα Νέα, το νέο φορολογικό σχέδιο
της κυβέρνησης συνεπάγεται νέες µεγάλες επιβαρύνσεις για το σύνολο των φορολογουµένων,
καθώς η διαγραφή κάθε φοροαπαλλαγής φέρνει έξτρα φόρο 10% -µε συγκεκριµένο όριο
απαλλαγής για κάθε κατηγορία- για όσους δηλώνουν σήµερα τόκους στεγαστικών δανείων,
ιατρικά έξοδα, νοσήλια, ασφάλιστρα και ενοίκια. Επιπλέον, η κατάργηση του αφορολογήτου των
ελεύθερων επαγγελµατιών συνεπάγεται φόρο από το πρώτο ευρώ και συνολικά επιπλέον 500
ευρώ για τα πρώτα 5.000 ευρώ εισοδήµατος, στον βαθµό που θα διατηρηθεί ο συντελεστής στο
10% του σηµερινού πρώτου κλιµακίου.
«Κλειδώνει» η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 67 έτη
Ως σηµείο - κλειδί για την συµφωνία µε την τρόικα στα µέτρα των 11,9 δισ. ευρώ παρουσιάζεται
από κυβερνητικές πηγές η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη. Σε αυτό το
κλίµα, το επικρατέστερο σενάριο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση είναι αύξηση του ορίου ηλικίας
συνταξιοδότησης από τα 65 έτη στα 67 έτη και εφαρµογή του µέτρου από το 2013. Άγνωστο
παραµένει εάν θα υπάρξουν µεταβατικές διατάξεις ή εξαιρέσεις για κατηγορίες ασφαλισµένων.
Η ρύθµιση αναµένεται να επηρεάσει παλαιούς και νέους ασφαλισµένους που δεν έχουν
προλάβει να θεµελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα, ενώ το µέτρο θα συµπαρασύρει και τα
ενδιάµεσα όρια ηλικίας.
Πιο κοντά η επιµήκυνση του ελληνικού προγράµµατος
Πιο κοντά φαίνεται η επιµήκυνση του ελληνικού προγράµµατος, καθώς θετική ήταν η στάση από
το ∆ΝΤ και τους ευρωπαίους εταίρους στην άτυπη σύνοδο του EUROGROUP στη Λευκωσία.

1

Η διάθεση περισσότερου χρόνου στην Ελλάδα για να υλοποιήσει το πρόγραµµα προσαρµογής
είναι ένα ενδεχόµενο που πρέπει να εξεταστεί, δήλωσε η γενική διευθύντρια του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) Κριστίν Λαγκάρντ, που συµµετείχε στο Eurogroup στη Λευκωσία.
Στο µεταξύ, σε συνέντευξή του στην αµερικανική εφηµερίδα Washington Post ο πρωθυπουργός
Αντ. Σαµαράς, έθεσε για πρώτη φορά ο ίδιος το ζήτηµα της επιµήκυνσης του προγράµµατος
δηµοσιονοµικής προσαρµογής κατά δύο χρόνια.
Στο 2,6% ο πληθωρισµός στην ευρωζώνη τον Αύγουστο
Στο 2,6% ενισχύθηκε ο πληθωρισµός στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο, σύµφωνα µε τα στοιχεία που
ανακοίνωσε χθες η Eurostat. Σε µηνιαία βάση, διαµορφώθηκε στο 0,4%. Τον Ιούλιο, ο
πληθωρισµός ήταν 2,4%. Τα χαµηλότερα ποσοστά στο σύνολο των «27» της ΕΕ, ήταν σε Σουηδία
(0,9%), Ελλάδα (1,2%), και Λετονία (1,9%), ενώ τα υψηλότερα σε Ουγγαρία (6%), Κύπρος (4,5%)
και Εσθονία (4,2%). Σε ό,τι αφορά τον µέσο πληθωρισµό του τελευταίου 12µήνου, η Ελλάδα και η
Ιρλανδία κατέγραψαν το χαµηλότερο ποσοστό (1,8%) και τον υψηλότερο η Εσθονία (4,5%) και η
Σλοβακία (4,1%).
Σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού ταξιδεύει το ΒΕΘ
Σε τρεις εκθέσεις (µία εσωτερικού και δύο εξωτερικού) προτίθεται να συµµετάσχει το επόµενο
διάστηµα το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ). Συγκεκριµένα προτίθεται να
συµµετάσχει στην 12η Εµποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας που θα πραγµατοποιηθεί από 12
έως 17 Οκτωβρίου στις Καπναποθήκες στην Περιφερειακή οδό Καρδίτσας –Τρικάλων. Στόχος
είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µέσω της προβολής του
επιχειρηµατικού δυναµικού.
Το ΒΕΘ στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκθεσιακής του πολιτικής και στήριξης των επιχειρήσεωνµελών του, τους παρέχει τη δυνατότητα συµµετοχής τους σε σταντ 12 τετραγωνικών µέτρων,
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισµού Συµµετοχής σε εκθέσεις
εσωτερικού. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν, µέχρι την Τρίτη 25 Σεπτεµβρίου, µε
το γραφείο δηµοσίων σχέσεων του επιµελητηρίου στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310-271708 και
2310-271708 προκειµένου να τους αποσταλεί η φόρµα συµµετοχής.
Επιπλέον το ΒΕΘ προτίθεται να συµµετάσχει στην 38η ∆ιεθνή Έκθεση Μεταλλουργίας,
Ηλεκτρονικών, Μη-µεταλλικών Προϊόντων, ∆οµικών Υλικών, Κατασκευών και Ασφαλείας
TEHNOMA 2012 που θα πραγµατοποιηθεί από τις 16 έως 20 Οκτωβρίου, στα Σκόπια και στην
19η Εµπορική Έκθεση Αλβανίας INTERNATIONAL TRADE FAIR που θα λάβει χώρα ένα µήνα
µετά από τις 26 έως 30 Νοεµβρίου στα Τίρανα της Αλβανίας. Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης θα παρέχει στα µέλη του τη δυνατότητα συµµετοχής τους στις παραπάνω
εκθέσεις, επιδοτώντας σταντ 9 τ.µ. µε 50% για την 1η & 2η συµµετοχή και 25% για την 3η & 4η
συµµετοχή.
Όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στις εν λόγω εκθέσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν µε το
γραφείο δηµοσίων σχέσεων του ΒΕΘ στα τηλέφωνα 2310-271-708 και 2310-271854 µέχρι τις 28
Σεπτεµβρίου για την TEHNOMA 2012 και µέχρι τις 19 Οκτωβρίου για την INTERNATIONAL
TRADE FAIR.
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