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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ	Επιβεβαιώνεται	το	πλεόνασμα	
Επιβεβαιώνει σήμερα η Eurostat, ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά την προσφυγή της 

Ελλάδας στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2013, 

το οποίο υπολογίζεται στα 3,4 δισ. ευρώ. Οι σχετικές ανακοινώσεις από την 

Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία αποτελούν προϋπόθεση για την έναρξη, έστω και 

ατύπως, της συζήτησης με τους εταίρους για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, 

δεδομένου ότι η Αθήνα έχει εκπληρώσει σε ποσοστό άνω του 90% τους όρους που 

τίθενται στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Περισσότερα… 

	
	
ΗΜΕΡΗΣΙΑ	 ΑΠΟΦΑΣΗ	 Αλλαγές	 στο	 σύστημα	 πώλησης	
ακινήτων	
Νέα δήλωση με αναλυτικά στοιχεία για τα ακίνητα θα πρέπει να υποβάλλουν οι 

πωλητές πριν από την σύνταξη των συμβολαίων και να υπολογίζουν τον φόρο 

υπεραξίας σύμφωνα με υπουργική απόφαση που εκδόθηκε χθες. Μάλιστα η δήλωση 

υποβάλλεται ακόμη κι αν δεν προκύπτει υπεραξία ή όταν αυτή θεωρείται μηδενική 

όπως ισχύει για όσους έχουν αποκτήσει ακίνητο πριν από το το 1995. Η δήλωση 

υπογεγραμμένη από τον συμβολαιογράφο υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα εκ των 

οποίων το ένα παραμένει στην Εφορία, ενώ τα δύο υπόλοιπα επιστρέφονται 
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θεωρημένα για να συμπεριληφθούν στην συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης. 

Περισσότερα… 

 

 

ΕΘΝΟΣ	Εκπλήσσει	τους	βιομηχάνους	η	Ελλάδα		
Έκπληκτοι με την πρόοδο της Ελλάδας στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων δηλώνουν 

Γερμανοί βιομήχανοι, κατά τους οποίους η δημοσιονομική εξυγίανση στη χώρα μας 

συντελείται με αξιοσημείωτη συνέπεια. Έκπληκτοι με την πρόοδο της Ελλάδας στο 

πεδίο των μεταρρυθμίσεων δηλώνουν Γερμανοί βιομήχανοι, κατά τους οποίους η 

δημοσιονομική εξυγίανση στη χώρα μας συντελείται με αξιοσημείωτη συνέπεια.«Η 

πρόοδος που σημείωσαν οι χώρες της κρίσης είναι μεγαλύτερη απ' ό,τι ανέμεναν 

πολλοί» επισημαίνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανικών 

Βιομηχανιών Ούλριχ Γκρίλο σε επιστολή του, εν όψει των ευρωεκλογών, που 

απευθύνεται σε 1.000 στελέχη του γερμανικού επιχειρηματικού κόσμου. 

Περισσότερα… 

 

ΕΘΝΟΣ	 ΓΙΑ	 415.000	 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.	 Απαλλαγή	 για	
δηλώσεις	ΦΠΑ		
Απαλλαγή από τις δηλώσεις υποβολής ΦΠΑ για 415.000 ελεύθερους επαγγελματίες 

και μικρές επιχειρήσεις οι οποίοι θα γλιτώσουν τα πήγαινε-έλα σε λογιστές και Εφορία 

προβλέπει ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα ενταχθεί στο επόμενο 

φορολογικό νομοσχέδιο που θα έλθει στη Βουλή στις αρχές του καλοκαιριού. Περίπου 

το 42% των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή συνολικά 415.548 

φορολογούμενοι υπόχρεοι σε ΦΠΑ, δηλώνουν κατ΄ έτος μηδενικό τζίρο ή το πολύ 

μέχρι 10.000 ευρώ. Το μόνο που μένει να καθοριστεί επακριβώς είναι ο ετήσιος τζίρος 

κάτω από τον οποίο θα παρέχεται η απαλλαγή. Το βέβαιο είναι ότι θα αφορά 

επαγγελματίες με τζίρο έως 10.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ σενάριο που εξετάζει το 

οικονομικό επιτελείο ανεβάζει τον πήχη στις 20.000 ευρώ ετησίως. Περισσότερα… 

 

 

ΕΘΝΟΣ	 ΟΑΕΕ:	 Με	 δικαστική	 απόφαση	 θεωρεί	 βιβλιάρια	
ασθενείας	σε	όσους	οφείλουν	
Την δυνατότητα να θεωρήσουν βιβλιάρια ασθενείας δίνει σε ασφαλισμένους του 

ΟΑΕΕ, οι οποίοι έχουν οφειλές προς τον Οργανισμό, προσωρινή δικαστική απόφαση 

που εξέδωσε το 1ο τμήμα του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών. Σύμφωνα 

με την 66/2014 δικαστική απόφαση, έπειτα από αίτηση αναστολής που κατέθεσαν 96 

ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ από την Πάτρα και την Κάτω Αχαΐα, υποχρεώνεται ο ΟΑΕΕ 
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να θεωρήσει τα βιβλιάρια ασθενείας, για το τρέχον ημερολογιακό έτος. Όπως ανέφερε 

στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πληρεξούσιος δικηγόρος των 96 ασφαλισμένων 

Γιάννης Κρηνίδης, «το σκεπτικό μας ήταν ότι ναι μεν οφείλουν οι ασφαλισμένοι, αλλά 

κάποια στιγμή ο ΟΑΕΕ θα εισπράξει αυτά τα χρήματα, διότι θα λάβει μέτρα και ως εκ 

τούτου οι ασφαλισμένοι θα υποχρεωθούν να πληρώσουν». Περισσότερα… 

 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ	 ΕΛΛΗΝΙΚΗ	 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ	 Η	 Eurostat	
ξεκλειδώνει	 σήμερα	 τη	 διαδικασία	 ελάφρυνσης	 του	
χρέους  
Η σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) που θα 

επικυρώνει το περυσινό πρωτογενές πλεόνασμα αποτελεί το διαβατήριο για να 

ξεκινήσει η συζήτηση για την περαιτέρω ελάφρυνση του δημόσιου χρέους. Η 

ανακοίνωση θα συνδυαστεί με την παρουσίαση από το οικονομικό επιτελείο στο 

Euroworking Group (της Πέμπτης) του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της ελληνικής 

οικονομίας. Περισσότερα… 

 

 

 

 


