
Σηα κέζα Οθησβξίνπ αξρίδεη ε απνζηνιή ησλ ζεκεησκάησλ             
γηα ηε πεξαίσζε 

 ηα κέζα Οθησβξίνπ ζα αξρίζνπλ λα απνζηέιινληαη από ηε Γελη-

θή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ (ΓΓΠ) ηνπ ππνπξγείνπ Οη-

θνλνκηθώλ ηα πεξίπνπ 1 εθαηνκκύξην ζεκεηώκαηα γηα ηε πεξαίσζε ησλ 

αλέιεγθησλ θνξνινγηθώλ ππνζέζεσλ ηεο πεξηόδνπ 2000-2009.  

 Από ηελ πεξαίσζε ε θπβέξλεζε πξνζδνθά λα εηζπξάμεη ζηελ 

ηξηεηία 1,3 δηζ. επξώ, ελώ πξνζδνθά πσο ηα 500 εθαη. επξώ ζα εηζ-

πξαρζνύλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010.  

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών 
Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας  

                                                                                                    Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010     

Νέα έθηαθηε εηζθνξά ζηηο θεξδνθόξεο επηρεηξήζεηο                             

απνθάζηζε ε θπβέξλεζε 

 Σελ επηβνιή λέαο έθηαθηεο εηζθνξάο ζηηο θεξδνθόξεο επηρεηξή-

ζεηο πεξηιακβάλεη ην πξνζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην 2011, ην 

νπνίν παξνπζηάδεηαη ηελ εξρόκελε Δεπηέξα. H εηζθνξά ζα έξζεη ζηηο 

αξρέο ηνπ 2011. Όιεο νη επηρεηξήζεηο (νκόξξπζκεο, εηεξόξξπζκεο, ΕΠΕ 

θαη ΑΕ) ζα θιεζνύλ λα πιεξώζνπλ εθόζνλ έρνπλ θέξδε πξν θόξσλ 

(θαζαξό εηζόδεκα), ελώ νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο πνπ δεκνζηεύνπλ ηζνιν-

γηζκνύο κε Δηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα ζα πιεξώζνπλ εηζθνξά εθόζνλ 

έρνπλ θαζαξά θέξδε πάλσ από 100.000 επξώ.  

Σν ύςνο ηεο εηζθνξάο ζα ππνινγίδεηαη βάζεη θιίκαθαο από 4% σο 10% 

σο εμήο: 

·         Γηα θαζαξό εηζόδεκα από 100.000 σο 300.000 επξώ, ε 

έθηαθηε εηζθνξά ζα είλαη 4%. 

·         Από 300.000 σο 1.000.000 επξώ ε εηζθνξά αλεβαίλεη ζην 6%.  

·         Γηα 1.000.000 σο 5.000.000 επξώ ε εηζθνξά πεγαίλεη ζην 8%. 

·         Γηα θαζαξό εηζόδεκα κεγαιύηεξν ησλ 5.000.000 επξώ ε εηζ-

θνξά αλέξρεηαη ζην 10%. 



Σελίδα 2 

Ληαλεκπόξην : Μεηώζεθε θαηά 3,7% ν ηδίξνο     

 ε ειεύζεξε πηώζε βξίζθεηαη ν θιάδνο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ. Μείσζε 

3,7% ζεκείσζε ν Δείθηεο Κύθινπ Εξγαζηώλ, κε ηα θαύζηκα, ηνλ Θνύιην 

2010, ζε ζύγθξηζε κε ην δείθηε ηνπ Θνπιίνπ 2009, έλαληη κείσζεο 9,1% πνπ 

ζεκεηώζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζύγθξηζε ηνπ έηνπο 2009 πξνο ην 2008. 

 Υσξίο ηα θαύζηκα, ν Δείθηεο Κύθινπ Εξγαζηώλ ζεκείσζε κείσζε 

7,5%, έλαληη κείσζεο 7,0% πνπ ζεκεηώζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε ζύγθξηζε 

ηνπ έηνπο 2009 πξνο ην 2008. Ο Δείθηεο Όγθνπ, κε ηα θαύζηκα, 

ππνρώξεζε θαηά 9,7% ηνλ Θνύιην 2010, ζε ζύγθξηζε κε ην δείθηε ηνπ 

Θνπιίνπ 2009, έλαληη κείσζεο 10,2% πνπ ζεκεηώζεθε θαηά ηελ αληίζηνηρε 

ζύγθξηζε ηνπ έηνπο 2009 πξνο ην 2008. Υσξίο ηα θαύζηκα, ν Δείθηεο 

κεηώζεθε επίζεο 9,7%, έλαληη κείσζεο 9,9% πνπ ζεκεηώζεθε θαηά ηελ 

αληίζηνηρε ζύγθξηζε ηνπ έηνπο 2009 πξνο ην 2008. 

Επίζθεςε ηνπ Πξσζππνπξγνύ ηεο Κίλαο -                                                                                

11 ζπκθσλίεο γηα επελδύζεηο ζηελ Ειιάδα 

 Έληεθα ζπκθσλίεο κεηαμύ ειιεληθώλ θαη θηλέδηθσλ επηρεηξήζεσλ, 

θαζώο θαη δύν δηαθξαηηθά κλεκόληα ζπλεξγαζίαο ππνγξάθηεθαλ ζην πια-

ίζην ηεο ζπλάληεζεο αλάκεζα ζηνπο πξσζππνπξγνύο Γ. Παπαλδξένπ θαη 

Γ. Σδηακπάν θαη αθνξνύλ ηνπο ηνκείο ηεο λαπηηιίαο, ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, 

ησλ κεηαθνξώλ, ησλ real estate, ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ. Οη δύν 

πξσζππνπξγνί δήισζαλ όηη αλνίγεηαη ν δξόκνο θαη γηα άιιεο επελδύζεηο 

ηεο θηλεδηθήο θπβέξλεζεο ζηελ Ειιάδα.  

Νέα Πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαηλνηόκσλ ππεξεζηώλ 

 Πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ γηα πινπνίεζε επελδπηη-

θώλ ζρεδίσλ πνπ αθνξνύλ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ ππεξεζηώλ πξνζηηζέκε-

λεο αμίαο από ην ΤΠΑΑ, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 50 εθ. €, γηα min ε-

πελδπηηθώλ ζρεδίσλ 300.000 € γηα ηηο ΜΜΕ, θαη max επηδόηεζεο 60% - 

βξίζθεηαη ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε. 



Σελίδα 3 

Η 25
ε
 Δηεζλήο Έθζεζε “KOSMIMA” ζηελ Θεζζαινλίθε 

     ΤΤΕ: Πεξαηηέξσ επηβξάδπλζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο  

Πεξαηηέξσ κείσζε θαηέγξαςε ηνλ Αύγνπζην ν ξπζκόο ρνξήγεζεο 

λέσλ δαλείσλ από ηηο ηξάπεδεο, ππνρσξώληαο ζην 1,5%, από 2,3% ηνλ 

Θνύιην, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ. Εηδηθόηε-

ξα, ε θαζαξή ξνή ρξεκαηνδόηεζεο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ πξνο ηνλ 

ηδησηηθό ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ηνλ κήλα Αύγνπζην ήηαλ αξλεηηθή (-1,12 δηζ. 

επξώ), θαζώο νη απνπιεξσκέο ησλ πθηζηάκελσλ δαλείσλ θαη νη δηαγξαθέο 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ππεξέβεζαλ ηηο εθηακηεύζεηο λέσλ πηζηώζεσλ. 

 Σν ζπλνιηθό ρξένο επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηώλ ζην ηέινο Απγν-

ύζηνπ έθζαζε ζηα 262,08 δηζ. επξώ εκθαλίδνληαο αύμεζε θαηά 1,5% ζε 

ζύγθξηζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2009.  

Nένο Αλαπηπμηαθόο Νόκνο 

 ύκθσλα κε ηνλ ΤΠΠΑΑ ν λένο Αλαπηπμηαθόο Νόκνο ζα νινθιεξσ-

ζεί ηέιε Οθησβξίνπ θαη ζα πξνβιέπεη δξαζηηθό πεξηνξηζκό ησλ επηδνηήζε-

σλ, ελώ ζα δίλεη έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ εμσζηξέθεηα . ηόρνο εί-

λαη ν δηπιαζηαζκόο ησλ εμαγσγώλ ζην 16% ηνπ ΑΕΠ. 

 Σν 2011 ζύκθσλα κε ηνλ ΤΠ.ΠΑΑ ζα είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε ρξνληά. 

Η ύθεζε ζα νδεγήζεη ζε θιείζηκν επηρεηξήζεσλ θαη αύμεζε ηεο αλεξγίαο. 

Ο ΤΠ. είπε όηη αθόκε θαη λα μεπεξαζηεί ε θξίζε, ζα απνηύρνπκε, εάλ δελ 

αιιάμνπκε αλαπηπμηαθό κνληέιν. 

 Οη άμνλεο ηνπ Τπνπξγείνπ πξνζδηνξίδνληαη: ζηελ ελίζρπζε ηεο ε-

μσζηξέθεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο, ζηελ αλαζέξκαλζε ηεο αγνξάο θαη ζηελ ιεη-

ηνπξγία ηεο αγνξάο δίρσο παξαβίαζεο λόκσλ θαη ηνπ αληαγσληζκνύ. 

 Από 9-11/10/2010 ε 25
ε
 Δηεζλήο Έθζεζε Κνζκήκαηνο Ωξνινγίσλ 

Πνιπηίκσλ Λίζσλ θαη Μεραλεκάησλ “KOSMIMA” ζηελ Θεζζαινλίθε από 

ηελ Hellexpo θαη θιαδηθνύο θνξείο. 


