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Από τους πολιτικούς αρχηγούς η απόφαση για τη φορολόγηση των ελευθέρων
επαγγελµατιών
Με απόφαση των πολιτικών αρχηγών που µετέχουν στην κυβέρνηση συνεργασίας θα
οριστικοποιηθεί τις επόµενες ηµέρες το καθεστώς φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελµατιών.
Το υπουργείο Οικονοµικών προκρίνει την επιβολή φορολογίας µε συντελεστή 35% από το πρώτο
ευρώ σε όλους ανεξαιρέτως τους ελεύθερους επαγγελµατίες, ωστόσο το ΠΑΣΟΚ και η ∆ΗΜΑΡ
προτείνουν να υπάρξει κλίµακα µε συντελεστές 20%, 25% (ή 30%) και 35%. Η τρόικα, η οποία
συµφωνεί µε την πρόταση για ενιαίο συντελεστή 35%, ζητεί το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο να
ψηφιστεί ώς τα µέσα Νοεµβρίου 2012.
Με ορίζοντα τα τέλη Απριλίου 2013 η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
Στα τέλη Απριλίου 2013 θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης των
βιώσιµων τραπεζών. Οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης εξετάστηκαν το βράδυ της Κυριακής στη
συνάντηση του υπουργού Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα και του αναπληρωτή υπουργού
Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα µε τους επικεφαλής της τρόικα. Σύµφωνα µε πληροφορίες,
αποφασίστηκε ότι η διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης των βιώσιµων τραπεζών θα πρέπει να
ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου 2013 προκειµένου οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (Core
Tier 1) των τραπεζών να αυξηθούν στο 9% των σταθµισµένων στοιχείων ενεργητικού των
ιδρυµάτων.
Καλπάζει η ακρίβεια σε βασικά προϊόντα
Στα ύψη έχουν φτάσει οι τιµές βασικών προϊόντων στα ράφια των σουπερµάρκετ, καθώς τα
καρτέλ της ακρίβειας δρουν ανεξέλεγκτα, την ώρα που τα ελληνικά νοικοκυριά βιώνουν έντονη
την οικονοµική κρίση. Την τελευταία διετία έχουν σηµειωθεί αυξήσεις έως και 27,6% σε βασικά
προϊόντα στο καλάθι της νοικοκυράς, ενώ ο πληθωρισµός την ίδια περίοδο ήταν 5%, όπως
αναφέρουν Τα Νέα. Χαρακτηριστικό της ακρίβειας στην Ελλάδα είναι αυτό που συµβαίνει µε τα
γαλακτοκοµικά προϊόντα.
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Η χώρα µας κατέχει την πρώτη θέση στη λίστα ακρίβειας της Eurostat για τα συγκεκριµένα
προϊόντα. Ειδικά στην περίπτωση του γάλακτος το υπουργείο Ανάπτυξης από κοινού µε το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζουν το ενδεχόµενο να αυξηθεί η διάρκεια ζωής του
φρέσκου από 5 σε 9 ηµέρες. Κάτι τέτοιο θα έχει ως συνέπεια να µειωθεί το κόστος επιστροφών
που έχουν οι γαλακτοβιοµηχανίες και εποµένως να µειωθεί η τιµή του. Σύµφωνα µε τα πιο
πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τους πρώτους οκτώ µήνες του έτους η ζάχαρη έχει ανατιµηθεί
14,9% από πέρυσι, τα αναψυκτικά 8,2%, οι χυµοί φρούτων 6,9%, τα αυγά 6,8%, ο καφές 5,9%, τα
νωπά φρούτα 5,7%, τα κατεψυγµένα ψάρια 4,5%, το νωπό παστεριωµένο γάλα 4,4%, τα νωπά
λαχανικά 4,3%, η µαργαρίνη 4,2%, το γιαούρτι και το βούτυρο 3,2% κ.ο.κ.
Spiegel: ∆ιετή επιµήκυνση του ελληνικού προγράµµατος εισηγείται η τρόικα
Να δοθούν δύο χρόνια επιπλέον για την επίτευξη των στόχων του ελληνικού προγράµµατος
ζήτησε, σύµφωνα µε το γερµανικό SPIEGEL, η τρόικα από τους υπουργούς Οικονοµικών της
Ευρωζώνης. Το περιοδικό αναφέρει επίσης πως εντός της τρόικας υπάρχουν «διαφορετικές
απόψεις» για το πώς πρέπει να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα του ελληνικού χρέους.
Εισπράξεις 19 εκατ. ευρώ από ληξιπρόθεσµα 13 δισ. ευρώ
Σε 19 εκατ. ευρώ ανέρχονται, µέχρι σήµερα, οι εισπράξεις του υπουργείου Οικονοµικών από την
περιβόητη λίστα των µεγαλοοφειλετών του δηµοσίου έναντι συνολικής ληξιπρόθεσµης οφειλής 13
δισ. ευρώ. Σχετικό έγγραφο του υφυπουργού Οικονοµικών Γιώργου Μαυραγάνη διαβιβάστηκε
στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης που είχε απευθύνει στο υπουργείο ο βουλευτής της Ν∆
Γιάννης Μιχελάκης. Την ίδια ώρα, µάχη µε το χρόνο ώστε να µην παραγραφούν αξιόποινες
πράξεις, φαίνεται ότι δίνουν οι ελεγκτικές υπηρεσίες προκειµένου να ρίξουν φως στις 184
offshore που εµφανίζονται να έχουν έδρα τη ∆.Ο.Υ. Κρανιδίου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία
που διαβιβάστηκαν στη Βουλή για 1.500 οφειλέτες, µε οφειλές άνω των 5 εκατ. ευρώ ανά
οφειλέτη, στις υποθέσεις των οποίων ενέσκηψαν κατά προτεραιότητα οι ελεγκτικές υπηρεσίες
του υπουργείου Οικονοµικών, δηµιουργήθηκαν 459 φάκελοι υποθέσεων ληξιπρόθεσµης οφειλής
συνολικού ύψους 13.095.089.165,90 ευρώ. Εξ' αυτών έχουν επιβληθεί 134 κατασχέσεις εις χείρας
τρίτων, 143 υποθέσεις είναι σε πτώχευση και 14 σε ειδική εκκαθάριση.
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