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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



«10 Ευχές από το Ε.Β.Ε.Π. στην επιχειρηματική Ελλάδα για τη νέα δεκαετία του
2020»



Δίκαιες οι 6+1 αλλαγές στα πρόστιμα των εργασιακών παραβάσεων



Εγκύκλιος ΑΑΔΕ: Πότε διαγράφεται ή επιστρέφεται το τέλος επιτηδεύματος από το
2012 και εφεξής



ΑΑΔΕ: Σβήνονται προσαυξήσεις για το υπόλοιπο των δόσεων σε περίπτωση εφάπαξ
εξόφλησης ολόκληρης της οφειλής



Αύξηση του ΑΕΠ έως 2,5% από φορολογική ελάφρυνση και διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις



Εκδόθηκε η πρώτη απόφαση ενίσχυσης πληγέντων επιχειρήσεων από πλημμύρες και
φωτιές δήμων της Αττικής



«Ένεση» ρευστότητας 15 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά το 2020



Όλες οι αλλαγές στα πρόστιμα για υπερωρίες, μερική απασχόληση, μαύρη εργασία



Φοροαπαλλαγές 150 εκατ. ευρώ για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού



ΕΣΠ : Χαμηλός ο τζίρος του Δεκέμβρη

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ



Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ: Λιγότεροι Έλληνες ναυτικοί σε ελληνόκτητα πλοία



Παρατείνεται έως 30 Απριλίου το Μεταφορικό Ισοδύναμο για τα καύσιμα

«10 Ευχές από το Ε.Β.Ε.Π. στην επιχειρηματική Ελλάδα για τη νέα δεκαετία του
2020»
Το

Εμπορικό

και

Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πειραιώς επισημαίνει πως,
η

είσοδος

στο

σηματοδοτεί
της
του 21

ου

το

πρώτης

2020,
κλείσιμο

εικοσαετίας

αιώνα, το κλείσιμο της δεύτερης δεκαετίας, κατά

την οποία η οικονομία της χώρας διήλθε δια πυρός και
σιδήρου αλλά και, βεβαίως, την έναρξη μιας νέας δεκαετίας
με καλύτερους οιωνούς. Το 2020 αποτελεί έτος ορόσημο
για

την

οικονομική

μεταβολή

που

επιχειρείται

στην

Ελλάδα,

με

την

εφαρμογή

αναπτυξιακών μέτρων, από τα οποία ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας προσδοκά να
αποδώσουν θετικά αποτελέσματα. Η αναγκαιότητα χρήσης ενός νέου μείγματος για την
οικονομική ανάπτυξη κατέστη προφανής το 2019, όπως και η αναγκαιότητα μείωσης της
φορολογίας των επιχειρήσεων η οποία πρέπει να συνεχιστεί, δεδομένου ότι παραμένει
πολύ υψηλότερη από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, όπως αναφέρει η ΤτΕ, στην ενδιάμεση
έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική.
Περισσότερα
Επιστροφή

Δίκαιες οι 6+1 αλλαγές στα πρόστιμα των εργασιακών παραβάσεων
Το

Εμπορικό

και

Βιομηχανικό

Επιμελητήριο

Πειραιώς

ενημερώνει τις επιχειρήσεις για τις 6 αλλαγές των προστίμων
σε παραβάσεις που αφορούν στη μερική απασχόληση, τις
υπηρεσίες, τις άδειες και την αδήλωτη εργασία προβλέπει η
απόφαση
Υποθέσεων,

του
με

υπουργείου
την

οποία

Εργασίας

και

Κοινωνικών

επιχειρείται

να

εξαλειφθούν

παθογένειες στη ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τις 6 νέες
παρεμβάσεις, τίθεται τέλος στη δυνατότητα επιβολής διαφορετικών προστίμων σε ίδιας
τάξης μεγέθους επιχειρήσεις λόγω των υποκειμενικών κριτηρίων που υιοθετούσε το
προηγούμενο σύστημα και προκαλούσε σύγχυση για το τελικό ύψος του επιβαλλόμενου
προστίμου.
Περισσότερα
Επιστροφή

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ: Πότε διαγράφεται ή επιστρέφεται το τέλος επιτηδεύματος από
το 2012 και εφεξής
Διευκρινίσεις

παρέχονται

με

εγκύκλιο

που

εξέδωσε

και

απέστειλε σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας ο διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής σχετικά με
τις

προϋποθέσεις

διαγραφής

βεβαιωμένων

αλλά

μη

εισπραχθέντων ποσών τέλους επιτηδεύματος, καθώς επίσης
και για τις προϋποθέσεις επιστροφής καταβληθέντων ποσών τέλους επιτηδεύματος
οικονομικών ετών 2012 και εφεξής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει
εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών.
Περισσότερα
Επιστροφή
ΑΑΔΕ: Σβήνονται προσαυξήσεις για το υπόλοιπο των δόσεων σε περίπτωση
εφάπαξ εξόφλησης ολόκληρης της οφειλής
Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία αφαίρεσης των
προσαυξήσεων για τις υπόλοιπες δόσεις, σε περίπτωση
πρόωρης εφάπαξ εξόφλησης της συνολικής οφειλής, που
έχει

ρυθμιστεί,

Ανεξάρτητης

δίνει
Αρχής

με

εγκύκλιο

Δημοσίων

ο

διοικητής

Εσόδων,

της

Γιώργος

Πιτσιλής. Πρόκειται για προσαυξήσεις, με τις οποίες
επιβαρύνεται η βασική οφειλή που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση, σε περίπτωση εκπρόθεσμης
καταβολής.
- Στην περίπτωση που το σύνολο του υπολοίπου ρυθμισμένης οφειλής εξοφληθεί πρόωρα
με οποιονδήποτε τρόπο (εφάπαξ καταβολή ή διοικητικά ή αναγκαστικά μέτρα είσπραξης,
όπως

αποδεικτικό

ενημερότητας

και

κατάσχεση,

ή

συμψηφισμός),

ο

οφειλέτης

επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις που αναλογούν στον πραγματικό αριθμό δόσεων, όπως
αυτός τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης. Αν έχουν
καταβληθεί επιβαρύνσεις πλέον του αριθμού δόσεων, που τελικά διαμορφώνεται κατά την
ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης, αυτές επιστρέφονται στον οφειλέτη μετά από αίτησή
του στην αρμόδια υπηρεσία.
- Αν η ρύθμιση εξοφληθεί πρόωρα εκουσίως από τον οφειλέτη με εφάπαξ καταβολή, για να
μην υπολογιστούν πλεονάζουσες του αριθμού των δόσεων προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής με βάση τον αρχικό αριθμό δόσεων της ρύθμισης, ο φορολογούμενος δύναται
να υποβάλει αίτηση για πρόωρη εξόφληση της ρύθμισης στην αρμόδια υπηρεσία.
Επιστροφή

Αύξηση του ΑΕΠ έως 2,5% από φορολογική ελάφρυνση και διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις
Αύξηση του ΑΕΠ έως και κατά 2,5% σε βάθος μίας
δεκαετίας μπορεί να επιφέρει η μείωση της φορολόγησης
των επιχειρήσεων με ταυτόχρονη προώθηση διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων.
Όπως προκύπτει από στοιχεία που έχει επεξεργαστεί η
Τράπεζα της Ελλάδος, η φορολογική ελάφρυνση των
επιχειρήσεων,

μία

μόνιμη

μείωση

του

ονομαστικού

φορολογικού

συντελεστή

του

εισοδήματος από κεφάλαιο που ισοδυναμεί με φορολογική ελάφρυνση κατά 1/4 της
ποσοστιαίας

μονάδας

του

ΑΕΠ,

με

ταυτόχρονη

όμως

υλοποίηση

δημοσιονομικών

διαρθρωτικών μέτρων που βελτιώνουν τη φορολογική συμμόρφωση, θα είχε θετική
επίπτωση στο ΑΕΠ της χώρας κατά 1,3% τα επόμενα τρία χρόνια, η οποία θα μπορούσε να
φθάσει το 2,5% εντός μίας δεκαετίας.
Περισσότερα
Επιστροφή
Εκδόθηκε η πρώτη απόφαση ενίσχυσης πληγέντων επιχειρήσεων από πλημμύρες
και φωτιές δήμων της Αττικής
Με 1,4 εκατ. ευρώ ενισχύονται συνολικά 87 μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις στους
Ειδυλλίας,
Μαραθώνος,

Μεγαρέων,
που

Ραφήνας

δοκιμάστηκαν

δήμους Μάνδρας
-

Πικερμίου

σκληρά

από

-

και
τις

πλημμύρες του Νοεμβρίου 2017 και τις πυρκαγιές του
Ιουλίου

2018.

Τη

σχετική

απόφαση

υπέγραψε

ο

περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης και αποτελεί την πρώτη από μια σειρά
αποφάσεων ένταξης, που συνολικά θα ξεπεράσουν -σύμφωνα με την περιφέρεια- τα 6,5
εκ. ευρώ. Η ενίσχυση αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούσαν στις πληγείσες περιοχές
κατά την περίοδο των καταστροφικών συμβάντων, προκειμένου να καλύψουν την απώλεια
εισοδήματος που σημειώθηκε το 2018 ως συνέπεια του δυσμενέστατου επιχειρηματικού
περιβάλλοντος που διαμορφώθηκε. Με αφορμή τη σχετική απόφαση ο κ. Πατούλης
υπογράμμισε ότι ο αρχικός προϋπολογισμός της δράσης ο οποίος ήταν 5 εκατ. ευρώ,
αυξήθηκε στα 6,5 εκατ. ευρώ και δίδεται η δυνατότητα έγκρισης χρηματοδότησης (εφόσον
πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις) για το σύνολο των 451 επιχειρήσεων που υπέβαλλαν
αιτήσεις. Σύμφωνα με την περιφέρεια Αττικής, στο επόμενο διάστημα θα ανακοινώνονται
σταδιακά οι νέες αποφάσεις ένταξης για όσες επιχειρήσεις ολοκληρώνεται θετικά η
αξιολόγησή τους.
Επιστροφή

«Ένεση» ρευστότητας 15 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά το 2020
Η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας είναι η μεγάλη
δέσμευση που έχουν αναλάβει οι συστημικές τράπεζες για
το 2020. Μετά τη δεκαετή κρίση που οδήγησε σε μηδενικούς ή
και αρνητικούς ρυθμούς την πιστωτική επέκταση σε ιδιώτες και
επιχειρήσεις οι τράπεζες διαθέτουν πλέον την ρευστότητα,
όπως τονίζουν επιτελικά τους στελέχη με κάθε ευκαιρία
δημόσιας παρέμβασης τους, να χρηματοδοτήσουν ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Καθοριστικό ρόλο στη δυνατότητα αυτή, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, αποτελεί το
γεγονός ότι έχουν πλέον τεθεί οι βάσεις για δραστικό περιορισμό των μη εξυπηρετούμενων
δανείων που αποτελούσε ανατρεπτικό παράγοντα στην προσπάθεια των τραπεζών να
επιστρέψουν στην κανονικότητα.
Περισσότερα
Επιστροφή
Όλες οι αλλαγές στα πρόστιμα για υπερωρίες, μερική απασχόληση, μαύρη
εργασία
Τον νέο χάρτη των προστίμων για παραβάσεις που αφορούν
στη μερική απασχόληση, τις υπηρεσίες, τις άδειες και την
αδήλωτη

εργασία

προβλέπει

η

απόφαση

του

υπουργού

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση με
την οποία επιχειρείται να εξαλειφθούν παθογένειες στη
ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τις παρεμβάσεις αυτές:
1.Τίθεται τέλος στη δυνατότητα επιβολής διαφορετικών προστίμων σε ίδιας τάξης μεγέθους
επιχειρήσεις λόγω των υποκειμενικών κριτηρίων που υιοθετούσε το προηγούμενο σύστημα
και προκαλούσε σύγχυση για το τελικό ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου.
Περισσότερα
Επιστροφή
Φοροαπαλλαγές 150 εκατ. ευρώ για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού
Μέχρι

τέλη

τα

Φεβρουαρίου

έχουν

περιθώριο

οι

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους
για

την

καθεστώς

υπαγωγή
-

Εξοπλισμού»

των

πρόγραμμα
του

επενδυτικών

τους

«Ενισχύσεις

αναπτυξιακού

νόμου

σχεδίων

στο

Μηχανολογικού
4399/2016.

Το

συγκεκριμένο καθεστώς - πρόγραμμα, προϋπολογισμού 150
εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν ενισχύσεις για την προμήθεια
καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού ή μεταφορικών μέσων, με την παροχή
φορολογικής απαλλαγής η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί εντός διαστήματος 5 έως 15 ετών.
Περισσότερα
Επιστροφή

ΕΣΠ : Χαμηλός ο τζίρος του Δεκέμβρη
Παρά τις αρχικές θετικές προσδοκίες του εμπορικού κόσμου
του Πειραιά, για την κίνηση της αγοράς τις Κυριακές 15, 22
και 29 όπου τα καταστήματα ήταν ανοικτά, ο τελικός
απολογισμός για την πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν
ήταν ικανοποιητικός, αφού οι τζίροι δεν στάθηκαν ικανοί να
γεμίσουν

τα

ταμεία.

Τούτο

επεσήμανε

σε

σχετική

ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς. Συγκεκριμένα σε έρευνα που διεξήχθη
σε καταστήματα του Πειραιά σχετικά με τις πωλήσεις τις τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου
που τα καταστήματα ήταν ανοιχτά, το 66% των καταστημάτων σημειώνουν χαμηλότερο
τζίρο σε σχέση με το 2018, το 29% παρέμειναν στα ίδια επίπεδα και μόνο το 5% αύξησε το
τζίρο του.
Περισσότερα
Επιστροφή
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ: Λιγότεροι Έλληνες ναυτικοί σε ελληνόκτητα πλοία
Σταθερά μειούμενος βαίνει ο αριθμός των Ελλήνων ναυτικών που εργάζονται σε
ελληνόκτητα πλοία. Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η
Ελληνική

Στατιστική

Αρχή,

από

την

απογραφή

που

διεξήγαγε τον Σεπτέμβριο του 2018, δείχνουν ότι ο
αριθμός

των

Ελλήνων

ναυτικών

που

αποτελούν

πληρώματα πλοίων ανέρχεται σε 12.042. Αντίστοιχα στην
απογραφή του 2016 έφταναν τους 12.163, ενώ το 2014
τους 12.663. Οι Έλληνες ναυτικοί που εργάζονται σε υπό ελληνική σημαία πλοία
ανέρχονταν σε 11.307 από 11.649 το 2016 και 11.801 το 2014.
Επιστροφή
Παρατείνεται έως 30 Απριλίου το Μεταφορικό Ισοδύναμο για τα καύσιμα
Παράταση μέχρι 30 Απριλίου 2020 δίνεται στην πιλοτική
εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου των καυσίμων.Η
παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου, χωρίς να θιγούν
οι κάτοικοι των νησιών, να αξιολογηθεί το μέτρο και να
μελετηθούν στρεβλώσεις που επισημάνθηκαν από τους
εκπροσώπους των αντίστοιχων φορέων, έτσι ώστε σε
συνεργασία και διάλογο με τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν οι απαραίτητες
διορθωτικές κινήσεις προκειμένου το μέτρο να γίνει περισσότερο λειτουργικό με άμεσα
ωφελούμενους

τους

νησιώτες.

Στόχος

η

διασφάλιση

της

παροχής

ουσιαστικών

αναπτυξιακών κινήτρων που εγγυώνται τη σωστή λειτουργία της αγοράς και την κοινωνική
συνοχή ιδίως στα μικρά νησιά.
Επιστροφή

