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Προχωρά το σχέδιο είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών από την ΓΓ Εσόδων
Στην αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων και στον περιορισμό των οφειλών
των επιχειρήσεων και επιτηδευματιών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα
οδηγήσει η προωθούμενη εκχώρηση της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών στη
φορολογική διοίκηση.
Σημειώνεται πως εγκύκλιος των υπουργών Οικονομικών Γκ Χαρδούβελη και Εργασίας
Γ.Βρούτση εισάγει κοινό σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος
μεταρρύθμισης της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών.
Αναφερόμενος την Πέμπτη στο θέμα ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, σημείωσε
ότι στόχος είναι η βελτίωση της εισπραξιμότητας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης
καθώς και η απλοποίηση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, δημιουργώντας ένα
αποτελεσματικότερο σύστημα είσπραξης το οποίο παράλληλα θα εξασφαλίζει
απλούστερες, ταχύτερες και φιλικότερες διαδικασίες προς τους υπόχρεους καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών.
Μόνο με πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ οι μεταβιβάσεις ακινήτων
Πιστοποιητικό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) με το οποίο θα
αποδεικνύεται ότι έχουν πληρωθεί όλοι οι φόροι ακίνητης περιουσίας της τελευταίας
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πενταετίας, θα χρειάζονται πλέον οι ιδιοκτήτες ακινήτων για να μεταβιβάσουν τα
ακίνητά τους. Θέλοντας να διασφαλίσει την μεγαλύτερη δυνατή εισπραξιμότητα του νέου
φόρου το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι σε κάθε πώληση, δωρεά, γονική
παροχή, κληρονομιά κ.λπ. ο φορολογούμενος πρέπει να προσκομίζει στον
συμβολαιογράφο το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.
Σε διαφορετικές περίπτωση οι μεταβιβάσεις που θα γίνονται χωρίς το πιστοποιητικό
αυτό θα θεωρούνται άκυρες, ενώ το ακίνητο δεν θα μπορεί να μετεγγραφεί στο
Κτηματολόγιο ή να υποθηκευθεί. Όπως επισημαίνεται σε εγκύκλιο της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων βάσει του νόμου είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε
υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται,
αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή
παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν
επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό
ΕΝΦΙΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο.
Την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινά η λειτουργία των φορολογικών περιφερειών
Την 1η Σεπτεμβρίου 2014 ξεκινά η λειτουργία των φορολογικών περιφερειών Αθήνας,
Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματέως
Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου.
Οι τέσσερις φορολογικές περιφέρειες σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Πάτρα θα
εξυπηρετούν τη νέα δομή της Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΓΓΔΕ υπό τη
μορφή αποκεντρωμένων υπηρεσιών και θα αναλάβουν την αποτελεσματική εποπτεία και
καθοδήγηση των εφοριών που υπάγονται στην χωρική αρμοδιότητα της περιφέρειάς
τους.
Αναλυτικότερα, έργο των φορολογικών περιφερειών είναι η εποπτεία των οικείων
εφοριών, η κατανομή των επιμέρους επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων σε αυτές, η
παρακολούθηση, η καθοδήγηση και ο έλεγχος για την υλοποίησή τους, η κατανομή των
στόχων, η αξιολόγηση της απόδοσης του έργου τους και η ενημέρωση της Γενικής
Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, με σκοπό την περαιτέρω αξιολόγησή τους. Ακόμη, οι
φορολογικές περιφέρειες θα είναι αρμόδιες για το συντονισμό της λειτουργίας των
εφοριών, καθώς και για την υποστήριξη στην υλοποίηση των επιχειρησιακών τους
σχεδίων.
Σε 717 συλλήψεις φοροφυγάδων και οφειλετών προχώρησε στο α΄ εξάμηνο η
Οικονομική Αστυνομία
Πλήθος ελέγχων διενήργησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας στο πρώτο εξάμηνο
του 2014 προχωρώντας μεταξύ άλλων στη σύλληψη 717 ατόμων για παραβάσεις της
φορολογικής νομοθεσίας και χρέη προς το Δημόσιο. συνολικού ύψους άνω των 480 εκατ.
ευρώ.
Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα , Πέμπτη, για τη συμβολή της Διεύθυνσης
Οικονομικής Αστυνομίας στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος,
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καταδεικνύουν ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2014, από τη Διεύθυνση
Οικονομικής Αστυνομίας, καθώς και από τις λοιπές Υπηρεσίες Ασφαλείας της Ελληνικής
Αστυνομίας, συνελήφθησαν συνολικά 717 άτομα για χρέη στο Δημόσιο και λοιπά
φορολογικά αδικήματα, με το ύψος των οφειλών να ανέρχεται στο ποσό περίπου των
480,2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας χειρίστηκαν 46
υποθέσεις οφειλετών του δημοσίου, στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε σύλληψη των
υπαίτιων, λόγω προηγούμενης διευθέτησης του χρέους τους με συνολικό ποσό οφειλής
που ανέρχεται περίπου στα 27,3 εκατ. ευρώ.
ΟΑΕΔ: Eπιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων
Ξεκινά την Πέμπτη η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ,
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων
«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών
εργασίας- ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδεςΤοπΕΚΟ». Όπως ανακοινώθηκε, το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και το
Δημόσιο, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8:
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη
του
Ανθρώπινου
Δυναμικού»
20072013.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές
θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην
ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος
ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου
υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. Δικαιούχοι είναι
όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική
δραστηριότητα.
Επίσης, δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που
έχουν ιδρυθεί στο πλαίσιο των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν
με το πρόγραμμα μέλη τους ως εργαζόμενους.
Αρνούνται να απογραφούν 133 φορείς του Δημοσίου
Φαντάσματα παραμένουν 133 φορείς του Δημοσίου οι οποίοι δεν έχουν προχωρήσει στη
χορήγηση στοιχείων για το προσωπικό τους και τους όρους απασχόλησής τους στο
πλαίσιο της απογραφής. Συγκεκριμένα, το τοπίο είναι θολό για 66 δημοτικές
επιχειρήσεις, 51 αναπτυξιακές εταιρείες και 16 επιχειρήσεις ύδρευσης αποχέτευσης των
δήμων (ΔΕΥΔΑ).
Στις επιχειρήσεις αυτές, συχνά έχουν καταγγελθεί κρούσματα αδιαφάνειας με παράνομες
προσλήψεις και επιδοτήσεις, σύμφωνα με Τα Νέα. Τη μαύρη λίστα με όσους δεν
απογράφηκαν δημοσιοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών. «Δεν είναι σπουδαίο να
απογραφούν, αφού δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα» δήλωσε ο υπουργός, Αργύρης
Ντινόπουλος, επισημαίνοντας ότι μέσω της απογραφής δεν θα υπάρχει πλέον καμία σκιά
στη λειτουργία τους.
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Bloomberg: Φέρνει αποτελέσματα η αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας
Στην επισήμανση ότι οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα καταγράφουν πρόοδο και ότι η
αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας φέρνει αποτελέσματα προβαίνει σε άρθρο του
το πρακτορείο Bloomberg. Το πρακτορείο επικαλείται στοιχεία του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα οποία, η Ελλάδα βρίσκεται
στην κορυφή ανάμεσα στα αναπτυγμένα κράτη όσον αφορά στην ανταπόκριση στις
μεταρρυθμίσεις.
Παρουσιάζονται δε και στοιχεία της ΕΕ σύµφωνα µε τα οποία η Ελλάδα έχει µειώσει
περαιτέρω το κόστος έναρξης επιχειρήσεων και τη φορολογία στη µεταβίβαση ιδιοκτησίας. Το
Bloomberg επικαλείται δήλωση εκπροσώπου του υπουργείου Οικονοµικών σύµφωνα µε τον
οποίο η κυβέρνηση θα φέρει σύντοµα, στο τέλος αυτής ή την ερχόµενη εβδοµάδα, προς
ψήφιση νοµοσχέδιο που θα περιλαµβάνει ρυθµίσεις που σκοπό έχουν να ικανοποιήσουν τα
προαπαιτούµενα της τρόικας.
Πάντως στο άρθρο γίνεται και αναφορά σε δηλώσεις στελέχους του ΔΝΤ σύμφωνα με
τον οποίο έχει επέλθει κόπωση στην ελληνική οικονομία από τις απαιτούμενες
προσαρμογές και αυτό καθιστά δύσκολες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.
Τι απαντά η ΔΕΗ για το θάνατο τετραπληγικής που έμεινε χωρίς ρεύμα
Στις καταγγελίες για θάνατο τετραπληγικής μόλις η ΔΕΗ της έκοψε το ρεύμα αναφέρεται
η Επιχείρηση με ανακοίνωσή της. Διευκρινίζει ότι ουδέποτε ήταν καταχωρημένη στο
Μητρώο Ευάλωτων Πελατών και ιδιαίτερα στην κατηγορία των ατόμων που χρήζουν
μηχανικής υποστήριξης, για τους οποίους η ΔΕΗ δεν κόβει ποτέ το ρεύμα.
«Ως εκ τούτου, η Επιχείρηση δεν ήταν και δεν θα μπορούσε να είναι σε θέση να γνωρίζει
ότι ο συγκεκριμένος καταναλωτής ήταν μηχανικά υποστηριζόμενος, ώστε να λάβει τα
απαραίτητα μέτρα» συνεχίζει. Στην ίδια ανακοίνωση η ΔΕΗ υπενθυμίζει ότι για την
εξυπηρέτηση των ευπαθών καταναλωτών απαιτείται μια απλή αίτηση ακόμα και
τηλεφωνικά στο 11770.
Η γυναίκα τα τελευταία 15 χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα υγείας και
όπως κατήγγειλαν τα παιδιά της, άφησε την τελευταία της πνοή το μεσημέρι της
Τετάρτης, μία ώρα μετά αφού η ΔΕΗ της έκοψε το ρεύμα, λόγω χρέους, αν και χρειαζόταν
μηχανική υποστήριξη από τρία μηχανήματα όλο το 24ωρο. Οι συγγενείς της 56χρονης
κατέθεσαν το μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου της
αναμένεται να προσδιορίσει η νεκροψία-νεκροτομή.
Έρχονται τοπικές βροχές από το μεσημέρι στη Β. Ελλάδα
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού καθώς σύμφωνα με τους μετεωρολόγους προβλέπονται
τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην
ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Νεφώσεις και
πρόσκαιρες βροχές προβλέπονται από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές της
χώρας.
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Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και σποραδικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως
στα ανατολικά προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί και
βαθμιαία νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29
βαθμούς Κελσίου.
Σαράντα οκτώ νεκροί στη συντριβή αεροπλάνου της TransAsia
Οι ηγέτες Κίνας και Ταϊβάν εξέφρασαν τη θλίψη τους για τα 48 θύματα -μεταξύ των
οποίων και δύο Γάλλοι υπήκοοι- από τη χθεσινή συντριβή αεροσκάφους της TransAsia
Airways καθώς επιχειρούσε κατεπείγουσα προσγείωση στο νησί Πενγκχού της Ταϊβάν.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ- ΜΠΕ, το αεροσκάφος, ένα ATR 72 των 70 θέσεων, συνετρίβη
κοντά στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης του αεροδρομίου του μικρού αυτού
νησιού, το οποίο βρίσκεται δυτικά της Ταϊβάν. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 58 άτομα, 54
επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα. Δέκα από τους επιβαίνοντες επέζησαν και
μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι.
Αυξάνονται και πληθύνονται οι χρήστες του Facebook
Τους 1,32 δισεκατομμύρια έφθασαν οι ενεργοί χρήστες του Facebook τον Ιούνιο,
παρουσιάζοντας αύξηση 14% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Σημειώθηκε, επίσης,
σημαντική αύξηση τόσο των διαφημιστικών εσόδων, όσο και των κερδών του,
οδηγώντας σε άνοδο τις μετοχές του στη Γουόλ Στριτ.
Το 30% των χρηστών χρησιμοποιούν το Facebook αποκλειστικά από κάποια κινητή
συσκευή. Κατά μέσο όρο, 829 εκατ. άνθρωποι (το 63% των συνολικών χρηστών)
χρησιμοποιούσαν καθημερινά το Facebook τον Ιούνιο, 19% περισσότεροι από τον
αντίστοιχο περυσινό μήνα, σύμφωνα με το BBC, τους Times της Νέας Υόρκης και τον
βρετανικό Guardian.
Οι χρήστες που χρησιμοποίησαν το δίκτυο τουλάχιστον μια φορά την ημέρα από κινητή
συσκευή, ήταν 654 εκατομμύρια τον περασμένο μήνα (αύξηση 14% από τον Ιούνιο του
2013), ενώ συνολικά οι χρήστες μέσω (και) κινητής συσκευής έφθασαν τα 1,07
δισεκατομμύρια.
Oι 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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