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Στα 936 εκατ. ευρώ οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα στο α΄ εξάμηνο 2014
Καθαρή εισροή ύψους 936 εκατ. ευρώ κατέγραψαν στο πρώτο εξάμηνο του 2014 οι
άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους, ενώ οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων
στο εξωτερικό εμφάνισαν αύξηση ύψους 299 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου
σημειώθηκε καθαρή εισροή 4,6 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων
μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων. Η κίνηση αυτή αντισταθμίστηκε
μερικώς από την καθαρή αύξηση των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα
γραμμάτια, αλλά και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα του εξωτερικού.
Τον Ιούνιο του 2014 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν
αύξηση (καθαρή εισροή) 55 εκατ. ευρώ.
Ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος όσοι χρω στούν στην εφορία
Εντολή για δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών στοιχείων
φορολογουμένων στην περίπτωση μη απόδοσης ΦΠΑ άνω των 3.000 ευρώ ή
ληξιπρόθεσμων χρεών άνω των 10.000 ευρώ προς το Δημόσιο δίνει εγκύκλιος της
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Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, θεωρώντας τους φορολογούμενους αυτούς ως
υπόπτους για ξέπλυμα χρήματος.
Τα αδικήματα φοροδιαφυγής που σχετίζονται με πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες είναι:
-Μη ή ανακριβής απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή
εισφορών, εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το
ποσό του ΦΠΑ που συμψηφίστηκε ή δεν αποδόθηκε, υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ σε ετήσια
βάση.
-Μη έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή
εφόσον η συνολική αξία εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ,
καθώς και μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείων καθ' υποτροπή εντός τριετίας από
τον
εντοπισμό
της
παράβασης
για
πρώτη
φορά.
-Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία,
συμπεριλαμβανομένων τόκων ή προσαυξήσεων υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, με την
εξαίρεση της μη καταβολής χρεών από χρηματικές ποινές ή πρόστιμα από δικαστήρια ή
διοικητικές αρχές.
-Μη υποβολή δήλωσης ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,
εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα που έχουν αποκρυβεί υπερβαίνει
σε κάθε διαχειριστική περίοδο τις 15.000 ευρώ, καθώς και η αποφυγή πληρωμής φόρου
πλοίων.
Για παραλογισμό όσον αφορά την εγκύκλιο κάνει λόγο ο αντιπρόεδρος της ΠΟΕ-ΔΟΥ
Τρύφων Αλεξιάδης μιλώντας στο protothema.gr.
Μόλις 81.000 φορολογούμενοι δήλω σαν ακατάσχετο λογαριασμό
Περιορισμένος είναι μέχρι στιγμής ο αριθμός των φορολογουμένων που έχει κάνει χρήση
της ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Οικονομικών για τον ακατάσχετο
λογαριασμό. Αν και η εφαρμογή έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία ήδη από τα τέλη
Ιουνίου μόλις το 2,5% των 3,38 εκατομμυρίων φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη
προς την εφορία προχώρησε στη δήλωση του τραπεζικού του λογαριασμού. Σε
καθημερινή βάση η ειδική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δέχεται
περίπου 1.500 εγγραφές, με αποτέλεσμα ο αριθμός εκείνων που δήλωσαν τον
ακατάσχετο
λογαριασμό
τους
να
ανέρχεται
σε
81.000.
Σύμφωνα με τα «Νέα» πηγές της ΓΓΔΕ αποδίδουν τη συγκριτικά μειωμένη αποδοχή της
εφαρμογής στο γεγονός ότι κάποιοι φορολογούμενοι είχαν ήδη δηλώσει μέσω τραπεζών
– με υποβολή αίτησης στο πιστωτικό ίδρυμα –τους ακατάσχετους λογαριασμούς τους.
Πρόσθετο πρόβλημα προέκυψε και από την υποδομή της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Όσοι
επιχειρούν να μπουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή διαπιστώνουν ότι, αφού δηλώσουν τον
IBAN του λογαριασμού τους, θα πρέπει να εκτυπώσουν το αποδεικτικό της αίτησης, να
το προσκομίσουν στην τράπεζά τους και μετά να ενεργοποιηθεί η προστασία από
ενδεχόμενες
κατασχέσεις.
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Ωστόσο, η μεταβατική αυτή διαδικασία θα αλλάξει και από το Σεπτέμβριο θα υπάρχει
πλήρης και ηλεκτρονική επικοινωνία της ΓΓΔΕ με τις τράπεζες για το ακατάσχετο
τραπεζικών λογαριασμών και η διαδικασία θα γίνεται καθολικά αυτόματα.
Στα 1,4 δισ. ευρώ το πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών τον Ιούνιο 2014
Πλεόνασμα 1,4 δισ. ευρώ κατέγραψε τον Ιούνιο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ενώ
στο πρώτο εξάμηνο του 2014 κατέγραψε έλλειμμα 1,1 δισ. ευρώ.Σύμφωνα με την
Τράπεζα της Ελλάδος, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο πρώτο εξάμηνο του 2014
διαμορφώθηκε σε 1,1 δισ. ευρώ, κατά 1,3 δισ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του πρώτου
εξαμήνου του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση των ισοζυγίων υπηρεσιών,
εισοδημάτων και τρεχουσών μεταβιβάσεων που υπεραντιστάθμισε την αύξηση του
εμπορικού ελλείμματος.
Ειδικότερα, όσον αφορά το εμπορικό έλλειμμα, η αύξηση των καθαρών πληρωμών για
αγορές πλοίων, οι οποίες σχεδόν τριπλασιάστηκαν αντιστάθμισαν τη μείωση του
ελλείμματος των λοιπών αγαθών. Η τελευταία οφείλεται στην άνοδο των εισπράξεων
από εξαγωγές δεδομένου ότι η αντίστοιχη δαπάνη για εισαγωγές έμεινε σχεδόν στάσιμη.
Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 772 εκατ. ευρώ.
Κόκκινα δάνεια και φορολογικό στη συνάντηση Τσίπρα-ΚΕΕΕ
Άμεσες νομοθετικές αλλαγές για την αποκατάσταση των φορολογικών αδικιών και
δημιουργία αναπτυξιακού κλίματος υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας,
στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων, αναφέροντας ότι θα δημοσιοποιήσει τις προτάσεις το κόμματος για την
οικονομία πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης με την τρόικα για τη βιωσιμότητα του
ελληνικού χρέους. Μάλιστα, επαναβεβαίωσε τη θέση του κόμματός του για τη στήριξη
του επιμελητηριακού θεσμού, καθώς θεωρεί τα επιμελητήρια βασικούς φορείς για την
ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο.
Από την πλευρά τους, ο πρόεδρος της ΚΕΕ Κωνσταντίνος Μίχαλος και η διοικητική
επιτροπή κατέθεσαν, μεταξύ άλλων, προτάσεις για το θέμα των «κόκκινων δανείων»,
λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει η θέσπιση ενός πλαισίου που θα διαχωρίζει τους
οφειλέτες, προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις που μπορεί να είναι
υπερχρεωμένες, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν βιώσιμες. Αυτό θα επιτευχθεί με την
αναπροσαρμογή του χρέους σε επίπεδο που να καθιστά δυνατή την εξυπηρέτησή του.
Για το φορολογικό οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων πρότειναν τη μείωση του
φορολογικού συντελεστή στα κέρδη των επιχειρήσεων στο 15%, τη μείωση των
συντελεστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 30% για τις προσωπικές
επιχειρήσεις και στο 60% για τις Α.Ε., ενώ για τα φυσικά πρόσωπα πρότειναν
αφορολόγητο 7.000 ευρώ και ανώτατο συντελεστή φορολόγησης το 32%.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο εξοντωτικό ποινολόγιο, ενώ ζητήθηκε ο εξορθολογισμός
του και κυρίως η παύση της προσωποκράτησης. Τόνισαν δε ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα
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μια ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από 25 έως 100 μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με
το ύψος της οφειλής, καθώς και τη σημαντική μείωση του ΦΠΑ.
Αύξηση κατά 15,72% του τζίρου της ΔΕΘ-Helexpo στο πρώτο εξάμηνο
Βελτιωμένο είναι το σύνολο των οικονομικών μεγεθών της ΔΕΘ-HELEXPO κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2014, σε σχέση με το περσινό αντίστοιχο χρονικό διάστημα, καθώς η
εταιρεία αποκομίζει υπεραξίες και οφέλη ως αποτέλεσμα της ενοποίησης του εθνικού
εκθεσιακού φορέα και των νέων αναπτυξιακών σχεδιασμών, οι οποίοι ήδη υλοποιούνται.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΘ-HELEXPO κατέγραψε διεύρυνση του κύκλου εργασιών της κατά
15,72% το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σε σχέση με πέρσι. Η αύξηση του
τζίρου συνοδεύεται και από βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος, το οποίο πλέον
αναμένεται να επιτρέψει στην επιχείρηση να παρουσιάσει για το σύνολο του 2014 θετικά
αποτελέσματα προ φόρων.
«Έκλεισαν» τα «ραντεβού» τω ν συνδικάτω ν στη ΔΕΘ
Δύο ξεχωριστά συλλαλητήρια διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν τα συνδικάτα στη
Θεσσαλονίκη στις 6 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγκαινίων της 79ης ΔΕΘ από τον
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
Ειδικότερα, η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΘ και η ΕΔΟΘ οργανώνουν συγκέντρωση στις 6.30 το
απόγευμα, στο άγαλμα του Βενιζέλου. Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, η διοίκηση της ΓΣΕΕ
θα δώσει συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια της οποίας θα
παρουσιαστούν και τα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης του Ινστιτούτου Εργασίας.
Θα προηγηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Εργατικών Κέντρων της
Βόρειας
Ελλάδας
για
την
προετοιμασία
του
συλλαλητηρίου.
Το ΠΑΜΕ οργανώνει ξεχωριστή συγκέντρωση, στις 6.00 το απόγευμα του Σαββάτου 6
Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Αριστοτέλους.
Έγκλημα ο θάνατος τω ν δύο νεαρών που αγνοούνταν στην Καλαμάτα
Ανασύρθηκαν έπειτα από επιχείρηση ανδρών της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής και της
Αστυνομίας οι σοροί των δύο ανδρών από δύσβατη περιοχή στον Κάμπο Αβίας στη
δυτική Μάνη. Οι σοροί τους είχαν εντοπιστεί χθες λίγο πριν νυχτώσει και επιβεβαιώθηκε
πως πρόκειται για τους δύο φίλους, 26 και 25 ετών από τη Μεσσηνία και τη Σάμο, που
αγνοούνταν από τα ξημερώματα της Τρίτης.
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, που παρίστατο στην επιχείρηση
ανάσυρσης, πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, αφού έχουν δεχτεί πυρά όπλου στο
σώμα και στο κεφάλι. Εκτιμάται ότι το συμβάν έγινε σε άλλο σημείο από αυτό που
βρέθηκαν. Η μηχανή, με την οποία τα θύματα έφυγαν για βόλτα, σύμφωνα με την
μαρτυρία συγγενικών και φιλικών προσώπων, δεν έχει ακόμα εντοπιστεί.
Η αστυνομία μιλά για εγκληματική ενέργεια που ενδεχομένως οφείλεται σε ξεκαθάρισμα
λογαριασμών.
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Ακόμη ένας νεκρός από πυρά αστυνομικών στο Σεντ Λούις
Νεκρός από τα πυρά αστυνομικών έπεσε ακόμη ένας αφροαμερικανός στην κομητεία
τους Σεντ Λούις κοντά στο Φέργκιουσον που εξακολουθεί να συγκλονίζεται από βίαιες
διαδηλώσεις λόγω του θανάτου ενός 18χρονου άοπλου μαύρου από τα πυρά
αστυνομικού.
Όσον αφορά στο περιστατικό που συνέβη την Τρίτη, σύμφωνα με το CNN πρόκειται για
έναν 23χρονο αφροαμερικανό ο οποίος φέρεται να κρατούσε μαχαίρι και δεν υπάκουσε
στις εντολές των αστυνομικών να σταματήσει να τους πλησιάζει. Ο επικεφαλής της
αστυνομίας στο Σέντ Λούις Σαμ Ντότσον δήλωσε πως ο ύποπτος φερόταν παράξενα
πηγαίνοντας πάνω κάτω στο δρόμο.

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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