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Νέο «τιµολόγιο» στις ∆ΟΥ µε τσουχτερά πρόστιµα για απόδειξη που δεν κόβεται
Tσουχτερά πρόστιµα για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες που δεν κόβουν
αποδείξεις έως 5.000 ευρώ, αλλά ηπιότερα για παραβάσεις όπως η έκδοση πλαστών και
εικονικών
τιµολογίων
προβλέπει
το
νέο
ποινολόγιο
της
Εφορίας.
Συγκεκριµένα, για κάθε απόδειξη µέχρι 5.000 το πρόστιµο θα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, αν ο
παραβάτης τηρεί βιβλία εσόδων-εξόδων ή σε 2.500 ευρώ αν τηρεί τα πρώην βιβλία Γ'
κατηγορίας.
Το πρόστιµο που ισχύει σήµερα είναι 800 ευρώ για την πρώτη κατηγορία και 1.200 ευρώ για
τη δεύτερη κατηγορία µε τη διαφορά ότι ισχύει πλαφόν που ανέρχεται στο 15πλάσιο του
προστίµου. Για µη έκδοση ή ανακριβή έκδοση απόδειξης λιανικής, τιµολογίου, δελτίου
αποστολής κλπ, όταν η αποκρυβείσα αξία είναι άνω των 5.000 ευρώ θα επιβάλλεται πρόστιµο
ίσο µε το 40% της αξίας της συναλλαγής ή του µέρους αυτής που αποκρύφθηκε µε ελάχιστο
ύψος προστίµου τα 2.500 ευρώ.
Για αυτοτελείς παραβάσεις (αθεώρητα φορολογικά στοιχεία, µη καταχώρηση φορολογικού
στοιχείου στα βιβλία κλπ) µέχρι το τέλος του 2013 τα πρόστιµα έχουν ως εξής:
•
•

600 ευρώ για κάθε παράβαση εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά βιβλία
900 ευρώ για κάθε παράβαση εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά βιβλία
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Όµως, από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής τα πρόστιµα αυξάνονται σε 1.000 και 2.500
ευρώ αντίστοιχα.
Στο 27,9% ανήλθε η ανεργία τον Ιούνιο
Στο 27,9% εκτινάχθηκε το εποχικά διορθωµένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο 2013, έναντι
24,6% τον Ιούνιο του 2012 και 27,6% το Μάιο του 2013. Σύµφωνα µε την Ελληνική
Στατιστική Αρχή το σύνολο των απασχολουµένων κατά τον Ιούνιο του 2013 εκτιµάται ότι
ανήλθε σε 3.628.421 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.403.698 άτοµα, ενώ ο οικονοµικά µη
ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.334.690 άτοµα.
Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 128.998 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2012 (µείωση
3,4%) και κατά 2.390 άτοµα σε σχέση µε το Μάιο του 2013 (µείωση 0,1%). Οι άνεργοι
αυξήθηκαν κατά 174.709 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2012 (αύξηση 14,2%) και κατά
20.254 άτοµα σε σχέση µε το Μάιο του 2013 (αύξηση 1,5%).
Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία,
µειώθηκαν κατά 23.155 άτοµα σε σχέση µε τον Ιούνιο του 2012 (µείωση 0,7%) και αυξήθηκαν
κατά 14.844 άτοµα σε σχέση µε το Μάιο του 2013 (αύξηση ,4%).
Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών η ανεργία διαµορφώθηκε στο 58,8%, ενώ στις ηλικίες 25-34
διαµορφώθηκε στο 37,4%. Αν περιφέρεια η µεγαλύτερη ανεργία παρατηρείται στις περιοχές
Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας (29,7%), Μακεδονίας – Θράκης (29,5%) και Αττικής (27,7%).
Η Ελλάδα «χρειάζεται κούρεµα, όχι νέο πακέτο» λέει οικονοµολόγος του DIW
Εξαιρετικά επιφυλακτικός για την αποτελεσµατικότητα νέου δανείου στήριξης στην Ελλάδα
εµφανίζεται ο οικονοµολόγος του γερµανικού ινστιτούτου DIW Φέρντιναντ Φίχτνερ, λέγοντας
πως το πρόβληµα χρέους θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί µε κούρεµα. Η Ελλάδα είναι ακόµη
αφερέγγυα, λέει ο Φίχτνερ, αναγνωρίζοντας όµως πως η γερµανική πολιτική «δύσκολα µπορεί
να εξηγήσει» στους ψηφοφόρους ότι πρέπει να διαγραφεί µέρος των απαιτήσεων από την
Αθήνα.
Σύµφωνα µε τους Washington Times, ο οικονοµολόγος ανέφερε πως «η Ελλάδα παραµένει
ακόµη αφερέγγυα, και έτσι το πρόβληµα χρέους της δεν θα αντιµετωπιζόταν µε άλλο ένα
πακέτο, αλλά µε ένα κούρεµα».Ωστόσο, καθώς µέχρι τώρα οι γερµανοί πολιτικοί
«επαναλάµβαναν ότι απλώς δανείζουµε λεφτά στην Ελλάδα, αλλά θα τα πάρουµε πίσω», ο
Φίχτνερ αναφέρει ότι θα ήταν δύσκολο να εξηγηθεί ένα κούρεµα στη γερµανική κοινή γνώµη.
Όσον αφορά το ενδεχόµενο τρίτου πακέτου, εκτίµησε πως «µάλλον δεν θα είναι το τελευταίο».
Σχέδιο Μάρσαλ για την Ευρωζώνη προτείνει ο Πέερ Στάινµπρουκ
Κατηγορίες κατά της Μέρκελ ότι αποκρύπτει από τους Γερµανούς τον βαθµό της κοινής
ευθύνης που φέρει και η Γερµανία για το χρέος των χωρών της Ευρωζώνης, απηύθυνε ο Πέερ
Στάινµπρουκ, ο υποψήφιος του Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος για την καγκελαρία. Ο
Στάινµπρουκ επέκρινε την Μέρκελ για την πολιτική της όσον αφορά την επίλυση της κρίσης
στην Ευρωζώνη και δήλωσε ότι η Γερµανία πρέπει να βοηθήσει τις ασθενέστερες χώρες.
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Στην διάρκειας 75 λεπτών προεκλογική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της
τηλεοπτικής εκποµπής Wahlarena (Εκλογική Αρένα) που µεταδόθηκε σε εθνική εµβέλεια και
κατά την οποία ο υποψήφιος του SPD εκλήθη να απαντήσει σε ερωτήσεις πολιτών, ο Πέερ
Στάινµπρουκ δήλωσε ότι η Γερµανία µπορεί να βοηθήσει τους γείτονές της στην Ευρωζώνη
υπό το πνεύµα του αµερικανικού σχεδίου Μάρσαλ, το οποίο συνέβαλε στην ανοικοδόµηση της
κατεστραµµένης Γερµανίας µετά τον Β΄Παγκόσµιο Πόλεµο.
Στατιστικά στοιχεία για τον αριθµό των ασφαλισµένων από το 2005 και µετά
«Βουτιά» στον αριθµό των ασφαλισµένων του ΙΚΑ, στον τοµέα οικοδοµοτεχνικών έργων,
δείχνουν στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αποτυπώνουν την εξέλιξη του αριθµού
των ασφαλισµένων για το διάστηµα 2005- 2012. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τον
υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση είχαν ζητηθεί από τον βουλευτή της Ν∆, Ευάγγελο
Μπασιάκο.
Ειδικά για την εξέλιξη του αριθµού των ασφαλισµένων του ΙΚΑ, προκύπτει ότι, ενώ το 2005 ο
αριθµός παλαιών και νέων ασφαλισµένων στα οικοδοµοτεχνικά έργα ήταν 299.207
ασφαλισµένοι, το 2012 ο αριθµός αυτός έπεσε στους 112.444.
Όσον αφορά στην εξέλιξη των ασφαλισµένων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΟΑΕΕ, τα
στοιχεία δείχνουν ότι, ενώ το 2005 παλαιοί και νέοι ασφαλισµένοι ανήλθαν σε 832.685, το
2013 (έως τον Ιούνιο) οι ασφαλισµένοι ήταν 775.708. Στην απάντηση του ΟΑΕΕ που
διαβιβάστηκε στη Βουλή επισηµαίνεται ότι, από το 2008, στο πλήθος των ασφαλισµένων
περιλαµβάνονται και οι ασφαλισµένοι ΤΑΝΤΠ- ΤΑΠΕΑΠΙ- ΤΠΞ και ακόµη ότι, το 2006, είχε
γίνει εκκαθάριση στο µητρώο του πρώην ΤΑΕ.
Μόλις δύο κατηγορούµενους απαλλάσσει η εισαγγελέας στη δίκη Τσοχατζόπουλου
Εισήγηση ενοχής για τους περισσότερους κατηγορούµενους στην υπόθεση του πρώην
υπουργού Άκη Τσοχατζόπουλου έκανε η εισαγγελέας, κ. Αδειλίνη, συνεχίζοντας για δεύτερη
ηµέρα την αγόρευσή της. Η εισαγγελέας ζήτησε την απαλλαγή µόνο δύο κατηγορουµένων,
εκφράζοντας αµφιβολίες για την ενοχή τους. Συγκεκριµένα του επιχειρηµατία Παντελή
Ζαχαριάδη και του κύπριου δικηγόρου Σπύρου Χατζηνικολάου των οποίων εισηγήθηκε την
απαλλαγή.
Η κ. Αδειλίνη απέδωσε κεντρικό ρόλο στον πρώην Γενικό ∆ιευθυντή Εξοπλισµών του
υπουργείου Άµυνας Γιάννη Σµπώκο στη βασική οµάδα διακίνησης «µαύρου χρήµατος» του
Άκη Τσοχατζόπουλου.
Για υποκίνηση των εκπαιδευτικών σε απεργία κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κεδίκογλου
Ευθύνες στον ΣΥΡΙΖΑ για υποκίνηση των εκπαιδευτικών σε απεργίες επέρριψε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίµος Κεδίκογλου, καλώντας πάντως τους εκπαιδευτικούς να
σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. «Είναι ξεκάθαρο ποιος θέλει κλειστά σχολεία, ποιος το
προανήγγειλε» είπε χαρακτηριστικά, για να συµπληρώσει ότι κλειστά σχολεία σηµαίνει
επιστροφή στον µεσαίωνα.
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Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κ. Κεδίκογλου είπε ότι η κυβέρνηση θα προασπίσει τη νοµιµότητα,
χωρίς να θέλει να µπει σε λεπτοµέρειες για το τι θα πράξει εάν προχωρήσουν οι µαθητές σε
καταλήψεις. Σχετικά µε το πρωτογενές πλεόνασµα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε τη
θέση που διατύπωσε και ο πρωθυπουργός στη ∆ΕΘ, ότι η Ελλάδα έκανε αυτά που έπρεπε για
το θέµα του ελλείµµατος και υλοποιεί τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις.
Προθεσµία 15 ηµερών προτείνει για τη Συρία η Γαλλία
Προθεσµία 15 ηµερών στις συριακές αρχές για να αποκαλύψουν όλα τα αποθέµατα χηµικών
όπλων που διαθέτουν και να τα καταστρέψουν προβλέπει το γαλλικό σχέδιο απόφασης που
υπεβλήθη στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως µεταδίδει το γερµανικό πρακτορείο
ειδήσεων.
«Το Συµβούλιο Ασφαλείας…αποφασίζει ότι οι συριακές αρχές πρέπει άνευ όρων να
καταστρέψουν, να αποµακρύνουν ή να καταστήσουν αβλαβή όλα τα χηµικά και βιολογικά
όπλα που έχουν στην κατοχή τους», αναφέρεται στη γαλλική πρόταση.
Πριν προβούν στην καταστροφή των όπλων, οι συριακές αρχές θα πρέπει να επιτρέψουν στον
Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών να διερευνήσει όλα τα χηµικά όπλα που θα έχουν δηλωθεί και να
δώσουν άδεια για περαιτέρω έρευνες σχετικά µε ισχυρισµούς για παλαιότερες επιθέσεις όπου
είχαν χρησιµοποιηθεί δηλητηριώδη αέρια.

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.

4

