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Έρχεται το αμερικανικό σύστημα φορο-ελέγχου
Νέο τρόπο προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος θα έχει στη διάθεσή της η
εφορία, συνυπολογίζοντας όλες τις δαπάνες των φορολογουμένων. Αντί του ισχύοντος
μέχρι σήμερα συστήματος αναμένεται πλέον να υλοποιηθεί και στη χώρα μας το
λεγόμενο αμερικανικό σύστημα υπολογισμού του εισοδήματος ή για την ακρίβεια το
αμερικάνικο σύστημα εντοπισμού κρυφών εισοδημάτων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το
σύστημα υπολογισμού του εισοδήματος θα είναι πιο σκληρό και θα γίνεται με βάση τα
έξοδα. Θα λαμβάνονται υπόψη δαπάνες όπως: Έξοδα κατοικίας, δαπάνες γραφείου,
δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, νοσήλια ιδιωτικών κλινικών, πληρωμές σε πιστωτικές
κάρτες, δόσεις δανείων, ιδιωτικές ασφάλειες, πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ, πληρωμές
λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας κ.ά.
Σύμφωνα με πληροφορίες ανάλογα δεδομένα έχουν αρχίσει να συλλέγονται σε πιλοτική
βάση και όλες οι δαπάνες θα διασταυρώνονται με τα εισοδήματα από μισθούς, άλλες
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επαγγελματικές δραστηριότητες, επιδόματα, αποζημιώσεις, επιδοτήσεις και
επιχορηγήσεις. Στο φορολογητέο εισόδημα θα υπολογίζεται ακόμα η περιουσιακή
κατάσταση, τα έργα τέχνης που έχει κάποιος φορολογούμενος στην κατοχή του, τα
κοσμήματα και οι καταθέσεις. Αν και ακόμα δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις αυτό
που έχει διαρρεύσει είναι πως το στόχαστρο θα μπουν όλοι οι φορολογούμενοι.
Γ.Στουρνάρας: Τα 11 δισ. ευρώ θα πάνε στην προληπτική γραμμή στήριξης
Τα αδιάθετα κεφάλαια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, ως προληπτική πιστωτική γραμμή για να
βγει η Ελλάδα από το μνημόνιο με δίχτυ ασφαλείας, δήλωσε ο διοικητής της Τραπέζης
της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στην εφημερίδα Τα Νέα. Εφόσον δεν χρησιμοποιηθούν,
τα 11,5 δισ. ευρώ θα μειώσουν το δημόσιο χρέος.
To γεγονός ότι η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που διενήργησε η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (στρες τεστ) έδειξε ότι οι ελληνικές συστημικές τράπεζες δεν έχουν
έλλειψη κεφαλαίων δίνει την ευκαιρία στην ελληνική οικονομία να αξιοποιήσει τα 11,5
δισ. του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία»
αναφέρει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, απαντώντας σε
ερώτηση των «ΝΕΩΝ».
Προς κατάθεση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αγορά φυσικού αερίου
Τη δυνατότητα επιλογής προμηθευτή φυσικού αερίου θα δίνει στο σύνολο των
καταναλωτών το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς αερίου που θα
κατατεθεί εντός του επομένου δεκαπενθήμερου στη Βουλή. Μιλώντας σήμερα στο
συνέδριο «Επενδύσεις στην Ελλάδα και Αναπτυξιακή Προοπτική» ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ασημάκης Παπαγεωργίου
αναφέρθηκε αναλυτικά στο προς κατάθεση νομοσχέδιο, αλλά και στα μέτρα που
ελήφθησαν τα τελευταία χρόνια και με τα οποία επιλύθηκαν πολλές στρεβλώσεις στην
ενεργειακή αγορά.
Σημειώνεται πως η κατάργηση του μονοπωλίου των Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ)
στη λιανική αγορά είναι μνημονιακή υποχρέωση, για την οποία η χώρα έχει λάβει
ολιγόμηνη
παράταση,
καθώς
η
μεταρρύθμιση
συμπεριλαμβανόταν
στα
«προαπαιτούμενα» του Ιουνίου. Με τη νομοθετική παρέμβαση θα διαχωρίζονται οι
δραστηριότητες διαχείρισης δικτύου και προμήθειας αερίου, που σημαίνει ότι και τρίτοι
προμηθευτές θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην πώληση αερίου εντός των
γεωγραφικών ορίων των τριών ΕΠΑ, Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, οι οποίες
σήμερα έχουν το μονοπώλιο.
Το Δημόσιο άντλησε 1,138 δισ. ευρώ μέσω 6μηνων εντόκων
Το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε σήμερα Τετάρτη 1,138 δισ. ευρώ μέσω δημοπρασίας
εξάμηνων εντόκων γραμματίων, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 2% αμετάβλητη
από την προηγούμενη έκδοση του Οκτωβρίου.
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Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σήμερα
διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875
εκατ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές
ύψους 1,833 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,09 φορές, από 2,67
στην προηγούμενη διάθεση. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του
δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατ.
ευρώ.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς
(Primary Dealers). Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών
Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές
προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού.
NGBI 500: Βουτιά για το επιχειρηματικό κλίμα στη Βόρεια Ελλάδα
Απότομη πτώση κατέγραψε τον Οκτώβριο ο δείκτης Northern Greece Business Index 500
(NGBI 500), με αποτέλεσμα να σταματήσει η με διακυμάνσεις ανοδική πορεία του, η
οποία βρισκόταν σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες. Συγκεκριμένα, ο NGBI 500 τον
Οκτώβριο διαμορφώθηκε στο -15, έναντι -6 τον Σεπτέμβριο, -12 τον Αύγουστο, -14 τον
Ιούλιο, -10 τον Ιούνιο, -9 τον Μάιο και -20 τον Οκτώβριο του 2013.
Η υποχώρηση του δείκτη τον Οκτώβριο μπορεί να αποδοθεί και στις κυβερνητικές
παλινδρομήσεις για την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο. Στο πλαίσιο αυτό, η αγορά δεν
επικρότησε την προσπάθεια και προεξόφλησε ως μη ρεαλιστική μια τέτοια κίνηση, ενώ
το αποτύπωμα της λάθος κίνησης της κυβέρνησης ήταν έντονο και στο δείκτη του ΧΑ.
Ωστόσο, την ίδια στιγμή, τα νέα για την απασχόληση στις βορειοελλαδικές επιχειρήσεις
είναι για δεύτερο συνεχή μήνα θετικά, καθώς οι προσλήψεις είναι περισσότερες από τις
απολύσεις.
Μίχαλος: Σε εύθραυστη κατάσταση η ελληνική οικονομία
«H ελληνική οικονομία παραμένει σε εύθραυστη κατάσταση», τόνισε ο πρόεδρος της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος από το βήμα του
3ου στρατηγικού συνεδρίου «Επενδύσεις στην Ελλάδα και αναπτυξιακή προοπτική,
2014». Σύμφωνα με τον κ. Μίχαλο, οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων οδηγούν σε
ένα βασικό συμπέρασμα: Ούτε οι δανειστές μας, ούτε οι αγορές ούτε η διεθνής
επενδυτική κοινότητα δεν έχουν πειστεί για την ικανότητα ή τη βούληση του πολιτικού
συστήματος να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και την
προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, χωρίς τη στενή επιτήρηση της τρόικας.
Αυτή η δυσπιστία, ανέφερε ο ίδιος σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, προκαλείται σε μεγάλο βαθμό
και από το κλίμα που έχει αρχίσει να καλλιεργείται στο εσωτερικό της χώρας.
Παρουσιάζοντας το τέλος του μνημονίου ως ένα είδος «εθνικής απελευθέρωσης» που θα
μας επιτρέψει να γυρίσουμε στην προ κρίσης κανονικότητα: σε μια εποχή όπου το κράτος
μπορεί να υπόσχεται και να μοιράζει χρήματα, τα οποία η χώρα αδυνατεί να παράγει,
ανέφερε.
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Λοβέρδος: Δεν ζητήσαμε παρέμβαση της εισαγγελέα
Kάμψη στο φαινόμενο των καταλήψεων διαπιστώνει ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας
Λοβέρδος και δηλώνει ότι δεν ζήτησε ο ίδιος την παρέμβαση της εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου Ευτέρπης Γκουτζαμάνη. «Δεν καλέσαμε εμείς την εισαγγελέα, απλώς
υπενθυμίσαμε τι προβλέπεται για την αναπλήρωση των χαμένων ωρών», είπε στον
ΑΝΤ1.
Ο υπουργός Παιδείας υπερασπίστηκε τις κινητοποιήσεις ως μορφή έκφρασης της
ελευθερίας, τόνισε ωστόσο ότι δεν πρέπει να χάνονται μαθήματα. Στο πλαίσιο αυτό
προανήγγειλε πως «αν συνεχιστούν οι καταλήψεις θα γίνουν αναπληρώσεις τα Σάββατα,
κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών και αντί της πενθήμερης εκδρομής».
Ο κ. Λοβέρδος υποστήριξε ότι «οι μαθητές έχουν δίκιο, αλλά υπάρχει και το δίκιο μιας
πολιτείας που δεν έχει χρήματα».
Και ο Σταύρος Θεοδωράκης στον Παπούλια
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια θα έχει αύριο, Πέμπτη και
ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης.
Η είδηση έγινε γνωστή από ανάρτηση του Ποταμιού στο Twitter. «Αύριο ο Σταύρος
Θεοδωράκης και στελέχη του Ποταμιού θα συναντήσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας»,
αναφέρει το σχετικό tweet. Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα συναντήσεις με τον κ.
Παπούλια είχαν ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας, ενώ χθες συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της
ΔΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης.
Απογοητεύει η ανάκαμψη της μεταποιητικής δραστηριότητας στην ευρωζώνη
Η ανάκαμψη της μεταποιητικής δραστηριότητας στην ευρωζώνη αποδεικνύεται
βραδύτερη των εκτιμήσεων με τους αναλυτές να θεωρούν πως η οικονομική
στασιμότητα και οι ορατοί αποπληθωριστικοί κίνδυνοι εντείνουν τις πιέσεις προς την
Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα για πλήρη ποσοτική χαλάρωση.
Η εταιρεία ερευνών Markit ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη πως ο σύνθετος δείκτης ΡΜΙ της
ευρωζώνης που καταγράφει τις δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα ανήλθε τον
Οκτώβριο στις 52,1 μονάδες, από 52 το Σεπτέμβριο (χαμηλότερο επίπεδο 10 μηνών),
διαψεύδοντας ωστόσο τις εκτιμήσεις για άνοδο στις 52,2 μονάδων. Τον Οκτώβριο ο
δείκτης ΡΜΙ της ευρωζώνης για τον κλάδο υπηρεσιών υποχώρησε στις 52,3 μονάδες, από
52,4 μονάδες το Σεπτέμβριο. H Markit διαπιστώνει μέτρια αύξηση της παραγωγής, αλλά
και απώλειες θέσεων εργασίας για πρώτη φορά από το Νοέμβριο του 2013.
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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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