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Στο 27,8% αυξήθηκε η ανεργία τον Οκτώβριο του 2013
Στο 27,8% ανήλθε το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο 2013, έναντι
27,7% το Σεπτέµβριο του 2013 και 26,1% τον Οκτώβριο του 2012.
Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) το σύνολο των απασχολουµένων κατά
τον Οκτώβριο του 2013 εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.597.779 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε
1.387.520 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.360.513 άτοµα.
Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 94.531 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2012
(µείωση 2,6%) και κατά 21.861 άτοµα σε σχέση µε το Σεπτέµβριο του 2013 (µείωση 0,6%).
Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 85.314 άτοµα σε σχέση µε τον Οκτώβριο του 2012 (αύξηση 6,6%)
και µειώθηκαν κατά 1.111 άτοµα σε σχέση µε το Σεπτέµβριο του 2013 (µείωση 0,1%).
Ποιους τρόπους εξετάζει η Ελλάδα για να βγει στις αγορές στα τέλη του 2014
Μελέτες του ΔΝΤ, της ΕΚΤ, αλλά και των συμβούλων του Οργανισμού Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους προτείνουν διάφορους τρόπους και τεχνικές για την έξοδο της Ελλάδας
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στις αγορές, αλλά και για την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων των ελληνικών
ομολόγων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr όλες αυτές οι μελέτες συγκλίνουν στο ότι για να
συνοδευτεί ο δανεισμός της Ελλάδας από τις αγορές με βιώσιμα επιτόκια θα πρέπει να
έχει προηγηθεί η ελάφρυνση του χρέους που διακρατά ο επίσημος τομέας. Πιο απλά
υποστηρίζουν πως για να γίνει αυτό πρώτα θα πρέπει να μετατραπεί το μεσοπρόθεσμο
χρέος σε μακροπρόθεσμο και εν συνέχεια να ληφθούν πρωτοβουλίες για νέες εκδόσεις.
Αλλά υπάρχουν και άλλα τεχνικά εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Μετά το PSI η
Ελλάδα δεν διαθέτει 5ετή ομόλογα γεγονός που επηρεάζει τις αποδόσεις των λοιπών
ομολόγων (10ετών, 20ετών, κ.λ.π) καθώς η τιμολόγηση του χρέους ξεκινά από την
10ετία.
Πώς αποδίδεται ο φόρος που παρακρατείται από μερίσματα, τόκους και
δικαιώματα
Διευκρινίσεις για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στο
εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα παρέσχε με εγκύκλιο του ο γενικός
γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ.Θεοχάρης.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης
του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, οι
πάσης φύσεως τροποποιητικές και συμπληρωματικές δηλώσεις από τις οποίες
προκύπτει μεγαλύτερο ποσό φόρου από αυτό της αρχικής δήλωσης, καθώς και οι
εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις απόδοσης του φόρου που έχει
παρακρατηθεί στο εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, υποβάλλονται με τη
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (www.gsis.gr).
Ωστόσο οι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις του φόρου που παρακρατείται στο
εισόδημα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, από τις οποίες προκύπτει μικρότερο
ποσό φόρου από αυτό της αρχικής δήλωσης, υποβάλλονται υποχρεωτικά στην εφορία
του υπόχρεου σε δύο αντίτυπα.
Από το 2015 στα φορολογητέα εισοδήματα οι παροχές σε είδος
Aπό το 2015 θα συνυπολογίζονται στα φορολογητέα εισοδήματα οι παροχές σε είδος που
ξεπερνούν τα 300 ευρώ. Στις παροχές σε είδος συμπεριλαμβάνονται η παροχή
αυτοκινήτου, παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, το δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης
μετοχών, η παραχώρηση κατοικίας, κ.α..
Αν και κανονικά η φορολόγηση των παροχών σε είδος έπρεπε να ισχύει από το 2014 το
υπουργείο Οικονομικών μετέθεσε την ισχύ της διάταξης για την παρακράτηση του φόρου
μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, προκειμένου να αποκρυσταλλώσει τον τρόπο με τον οποίο
θα προστίθενται -ανά περίπτωση -στο φορολογητέο εισόδημα οι παροχές σε είδος και
ειδικά τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η παρακράτηση φόρου στις παροχές σε είδος.
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Σύμφωνα με το Ν. 4172/2013, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας
εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά
του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει
το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος. Σύμφωνα επίσης με το Ν. 4172/2013, οι
παροχές σε είδος υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου όπως ακριβώς και το εισόδημα από
μισθωτές υπηρεσίες.
Ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων δεν κατέβαλαν το χαράτσι
Περισσότερα από 400 εκατομμύρια ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν στην εφορία
αναδρομικά περίπου 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι οι οποίοι, σύμφωνα με στοιχεία του
υπουργείου Οικονομικών, δεν πλήρωσαν το χαράτσι ακινήτων του 2012 για 1,6
εκατομμύρια ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που είναι στο όνομά τους. Οι εν λόγω
ιδιοκτήτες καλούνται από το υπουργείο Οικονομικών να καταβάλουν τα ποσά αυτά έως
τις 31 Ιανουαρίου 2014.
Όσοι αγνοήσουν την πρόσκληση της εφορίας για εξόφληση του χαρατσιού του 2012 θα
βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων, τόκων αλλά και κατασχέσεων
καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.
Σε σύνολο 7.500.000 ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων απλήρωτο έμεινε το χαράτσι σε 1,6
εκατομμύρια ακίνητα, ενώ περίπου 200.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων δεν κατέβαλαν τέλη
κυκλοφορίας έτους 2014 και περίπου 95.000 ιδιοκτήτες ΙΧ τέλη κυκλοφορίας
προηγούμενου έτους.
Η εορταστική κίνηση ανέβασε τον δείκτη NGBI 500
Σημαντική θετική μεταβολή κατέγραψε τον Δεκέμβριο ο δείκτης Northern Greece
Business Index 500, ως απόρροια της βελτιωμένης κατάστασης της αγοράς, λόγω της
εορταστικής κίνησης και της μεγαλύτερης καταναλωτικής δαπάνης. Τα ευρήματα του
δείκτη καταδεικνύουν πως οι επιχειρήσεις "αφουγκράζονται" άμεσα τον παλμό της
αγοράς, παρόλο που οι ευρύτερες προοπτικές ανάπτυξης τους δεν έχουν μεταβληθεί, κάτι
που αποτυπώνεται σε ερωτήματα, όπως αυτό που αφορά στις προσλήψεις.
Έτσι, η επίδοση του NGBI 500 τον φετινό Δεκέμβριο προσέγγισε το -19, έναντι -26 τον
Νοέμβριο, -20 τον Οκτώβριο και -49 τον Δεκέμβριο του 2012. Ειδικότερα, τον
προηγούμενο μήνα οι επιχειρήσεις έκριναν σε ποσοστό 13% ότι η κατάσταση τους είναι
καλή, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 15% τον Νοέμβριο του 2013. Την ίδια στιγμή στο
49% διαμορφώνεται το ποσοστό των επιχειρήσεων, που δηλώνουν ότι η κατάσταση τους
είναι ικανοποιητική, ενώ μειώνεται στο 38%, έναντι 45% τον Νοέμβριο το ποσοστό όσων
λένε ότι είναι κακή.
Για το επόμενο εξάμηνο, διαμορφώνονται στο 20% οι επιχειρήσεις, που εκτιμούν ότι θα
είναι καλύτερη η κατάσταση τους, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 22% τον Νοέμβριο.
Στασιμότητα προβλέπει το 46% (32% τον Νοέμβριο) και επιδείνωση το 33%, έναντι 45%
τον προηγούμενο μήνα.
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Απεργία διαρκείας στην Coca-Cola στη Θεσσαλονίκη κήρυξε το ΕΚΘ
Την κήρυξη απεργίας διαρκείας στην Coca-Cola 3Ε στη Θεσσαλονίκη, από την Πέμπτη,
στις 6 το απόγευμα, αποφάσισε ομόφωνα σήμερα η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου (ΕΚΘ).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΚΘ, "σε μια περίοδο που η ελληνική κοινωνία
μαστίζεται από την ανεργία και τη φτώχεια, η περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και το
καταναλωτικό κοινό της έρχονται αντιμέτωποι με την προκλητική πολιτική της
κερδοφόρας πολυεθνικής, που αγνοεί τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και προσθέτει
και άλλους εργαζόμενους στον μακρύ κατάλογο της ανεργίας". H διοίκηση του ΕΚΘ κάνει
λόγο για "απεργία συμπαράστασης και απεργία αλληλεγγύης" και προσθέτει:
"συνεχίζουμε να βγάζουμε κόκκινη κάρτα στα προϊόντα της Coca-Cola 3Ε μέχρι την
τελική δικαίωση".
Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή 19 Ιανουαρίου
Ξεκινούν τη Δευτέρα και θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου οι χειμερινές
εκπτώσεις, ενώ -σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
(ΕΣΘ)- τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να μείνουν ανοιχτά, εφόσον οι έμποροι το
επιθυμούν, την πρώτη Κυριακή της περιόδου αυτής, ήτοι στις 19 Ιανουαρίου.
Το πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές καθορίζεται -βάσει
νόμου- από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η διοίκηση του ΕΣΘ προτείνει ωράριο 11
το πρωί έως 5 το απόγευμα για όσα καταστήματα λειτουργήσουν στις 19 Ιανουαρίου.
Δήλωση Κοντομηνά για την έρευνα των κόκκινων δανείων στο ΤΤ
Δεν υπάρχει ίχνος παρανομίας στις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες, υποστηρίζει ο
επιχειρηματίας Δημήτρης Κοντομηνάς, πρόεδρος του ομίλου DEMCO, το όνομα του
οποίου περιλαμβάνεται στην έρευνα για την υπόθεση των επισφαλών δανείων του
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
«Σε αντίθεση με τα θηριώδη μη εξυπηρετούμενα δάνεια γνωστών επιχειρηματιών, τα
δάνεια του ομίλου DEMCO που έχουν συναφθεί με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο,
υπερκαλύπτονται με εγγυήσεις από την προσωπική μου περιουσία» αναφέρει σε δήλωσή
του και καταλήγει: «Τίποτα από τα αποδιδόμενα σε εμένα δεν με αγγίζει. Οι εχθροί μας
είναι ισχυροί, αλλά η αλήθεια ισχυρότερη, και στο τέλος θα λάμψει». Ο επιχειρηματίας
από προχθές νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο με βαριά λοίμωξη του
αναπνευστικού, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο δημοσιογράφος του Alpha Δήμος Βερύκιος.
Έκδοση πενταετούς ομολόγου σχεδιάζει σύντομα η Πορτογαλία
Στην έκδοση πενταετούς ομολόγου «σύντομα» επιβεβαίωσε πως σκοπεύει να
προχωρήσει η πορτογαλική κυβέρνηση. Αναφορές στον διεθνή οικονομικό Τύπο ήθελαν
τη Λισαβόνα, το πρόγραμμα στήριξης της οποίας από την τρόικα λήγει φέτος, να
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προχωρά σε κοινοπρακτική έκδοση ομολόγου ώστε να αξιοποιήσει το ευνοϊκό κλίμα στις
αγορές μετά την επιτυχή επιστροφή της Ιρλανδίας.
Οι αναφορές στον τύπο κατονόμαζαν και τις τράπεζες με τις οποίες η Λισαβόνα σχεδιάζει
να προχωρήσει στην έκδοση. H υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας Μαρία Λουίς
Αλπμουκέρκε επιβεβαίωσε την «επικείμενη έκδοση» του πενταετούς ομολόγου.

Οι 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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