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Τνκή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρώξαο ραξαθηήξηζε ην λέν επελδπηηθό 

λόκν πνπ ζα παξνπζηαζηεί άκεζα, ν Υπνπξγόο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπ-

μεο, θ. Μηράιεο Φξπζνρντδεο. Μηιώληαο ζην ξαδηνζηαζκό Flash, ν Υ-

πνπξγόο αλέθεξε όηη «ν θαηλνύξγηνο λόκνο πεξηνξίδεη ηηο επηδνηήζεηο 

θαη ζηεξίδεη ηδηαίηεξα ηηο εμωζηξεθείο θαη θαηλνηόκεο επηρεηξήζεηο, ηηο ε-

πηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη αληαγωληζηηθέο, κέζα από κεγάιεο θνξνα-

παιιαγέο, απνζβέζεηο θαη κηα ζεηξά άιια θίλεηξα».    

 Δηεπθξίληζε όηη δελ θαηαξγνύληαη νη επηδνηήζεηο αιιά αιιάδεη ξηδη-

θά ε θηινζνθία ηνπ γηα λα κελ επαλαιεθζνύλ ηα ιάζε ηνπ παξειζόλ-

ηνο. «Έρεη απνδεηρζεί όηη όια ηα λνκνζεηήκαηα πνπ έγηλαλ πξηλ 30 ρξό-

ληα καδί κε άιιεο πνιηηηθέο πνπ εθαξκόζηεθαλ, δελ έρνπλ απνδώζεη ζε-

καληηθά απνηειέζκαηα», δήισζε ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Μηράιεο Φξπζνρν-

τδεο. Καη πξόζζεζε όηη «ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δηαρεηξηζηήθακε ηηο επη-

δνηήζεηο δελ απέδωζαλ πξνζηηζέκελε αμία ζηελ νηθνλνκία. Οη επηρεηξή-

ζεηο καο ήηαλ κε αληαγωληζηηθέο θαη εζωζηξεθείο». 

Αύμεζε δεκηνγόλωλ επηρεηξήζεωλ  

  Τν 2010 απμήζεθαλ νη πησρεύζεηο θαηά 44% νη δεκηνγόλεο επη-

ρεηξήζεηο μεπέξαζαλ ην 55% έλαληη 45% ησλ θεξδνθόξσλ, δειαδή 6 

ζηηο 10 επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ θέξδε (έξεπλα ICAP ζε επηρεηξήζεηο ηνπ 

εκπνξηθνύ ηνκέα). 

  Σηνηρεία ηεο ΕΣΑ αληίζηνηρα δείρλνπλ όηη ην 1
ν
 9κελν 2010 ν θύθ-

ινο εξγαζηώλ κεηώλεηαη θαηά 9% θαη 12% ν όγθνο πσιήζεσλ (40% 

ζηελ έλδπζε-ππόδεζε, 15% ζην έπηπιν-ειεθηξνληθά είδε 17%, θαξκα-

θεπηηθά θαιιπληηθά, 10% ζηα ηξόθηκα. 

Αθνξνιόγεηα ζα είλαη ηα εηζνδήκαηα λέωλ επηρεηξεκαηηώλ θαη    

ειεύζεξωλ επαγγεικαηηώλ έωο 35 εηώλ κε θαζαξά θέξδε έωο 

30.000 επξώ γηα 3 ρξόληα. 



Σελίδα 2 

Σύζηαζε εηδηθήο νκάδαο δξάζεο γηα απνξξόθεζε θνλδπιίωλ ΕΣΠΑ 

 Επηηάρπλζε ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΕΣΠΑ, ώζηε λα έξζνπλ ρξήκαηα 

ζηελ αγνξά έλαλ ρξόλν λσξίηεξα, ην 2011, ζρεδηάδεη ν ππνπξγόο Πεξηθεξεηα-

θήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο Μ. Φξπζνρνΐδεο. Με νκηιία ηνπ ζην ζπ-

λέδξην ηεο Κεληξηθήο Ελσζεο Επηκειεηεξίσλ Ειιάδαο, πνπ έγηλε ζηα Ισάλληλα, 

ν θ. Φξπζνρνΐδεο πεξηέγξαςε θαη ηνλ λέν επελδπηηθό λόκν: «Πεξηιακβάλεη έλαλ 

ζπλδπαζκό θνξναπαιιαγώλ θαη επηρνξεγήζεσλ θεθαιαίνπ γηα ηελ ελίζρπζε 

επελδπηηθώλ ζρεδίσλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ηελ πεξη-

θεξεηαθή ζπλνρή θαη ηε βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Εηδηθά θίλεηξα ζα 

δνζνύλ επίζεο ζε εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ε-

πηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ ηεο ρώξαο». 

 Σεκαληηθή αύμεζε ζε πνζνζηό 136% παξνπζίαζαλ ηα πξόζηηκα θαη ν 

ΦΠΑ πνπ θαηαινγίζηεθαλ από ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην ΣΔΟΕ 

ην δεθάκελν Ιαλνπάξηνο-Οθηώβξην 2010 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δεθάκελν 

ηνπ 2009. Εηδηθόηεξα, ην ζπλνιηθό εθηηκώκελν ύςνο ησλ πξνζηίκσλ θαη ηνπ 

ΦΠΑ αλήιζε ζε 3,570 δηζ. επξώ έλαληη 1,512 δηζ. επξώ ην αληίζηνηρν πεξζηλό 

δεθάκελν.           

 Με βάζε ηα ζπγθξηηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκνζηόηεηα 

ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, από ηελ αξρή ηνπ έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

32.366 ζε επηρεηξήζεηο όπνπ εληνπίζηεθαλ 903.063 παξαβάζεηο. Σύκθσλα κε 

ηα ζηνηρεία, ζην δεθάκελν ην πνζό από ΦΠΑ, ΦΜΥ θαη ινηπνύο παξαθξαηνύ-

κελνπο θόξνπο πνπ δελ έρνπλ απνδνζεί αλέξρεηαη ζε 435,5 εθαη. επξώ, όηαλ 

ην αληίζηνηρν δηάζηεκα πέξπζη αλέξρνληαλ ζε 184,9 εθαη. επξώ. 

 Πξόζηηκα 3,5 δηο. επξώ από ην ΣΔΟΕ ην πξώην δεθάκελν ηνπ 2010 

Λνπθέηα express ζε επηρεηξήζεηο πνπ θνξνδηαθεύγνπλ 

 Λνπθέηα express ζε επηρεηξήζεηο πνπ θνξνδηαθεύγνπλ. Πξηλ ην θιείζηκν 

νη δηαδηθαζίεο έρνπλ σο εμήο: Τν ΣΔΟΕ ππνρξενύηαη 5 εκέξεο πξηλ ηελ έθδνζε 

θαηαινγηζηηθήο πξάμεο λα θαιέζεη ηνπο ππόρξενπο λα ππνβάινπλ ηηο απόςεηο 

ηνπο, ελώ ε απνθ. γηα ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απαγόξεπζε άζθεζεο δξαζ-

ηεξηόηεηαο, ζα εθηειείηαη 5 εκέξεο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε «Ν». 



Σελίδα 3 

«Πεξαίωζε πνιπηειείαο» εμεηάδεη ε θπβέξλεζε  

«Πεξαίσζε πνιπηειείαο» εμεηάδεη ε θπβέξλεζε ζέινληαο λα επεθηείλεη ηε 

ινγηθή ηεο ξύζκηζεο εθθξεκώλ θνξνινγηθώλ ππνζέζεσλ θαη λα εηζπξάμεη 

«δεζηό ρξήκα» από ηνπο ηδηνθηήηεο ζθαθώλ πνπ δειώλνληαη ςεπδώο σο επαγ-

γεικαηηθά, θαζώο θαη από απηνύο πνπ έρνπλ πηζίλα ρσξίο λα ηε δειώλνπλ 

ζηελ εθνξία.           

 Τν ζρέδην πνπ έρνπλ επεμεξγαζηεί νη ππεξεζίεο ηνπ Yπνπξγείνπ Οηθν-

λνκηθώλ κνηάδεη κε ηελ πεξαίσζε εθθξεκώλ θνξνινγηθώλ ππνζέζεσλ, θαζώο 

πξνβιέπεη όηη ν θνξνινγνύκελνο κε ζπγθεθξηκέλν αληίηηκν ζα λνκηκνπνηεί ην 

ζθάθνο ή ηελ αδήισηε πηζίλα. Με ηε κέζνδν απηή ην Δεκόζην εθηηκά όηη κπνξεί 

εηζπξάμεη 200-400 εθαη. επξώ από ηελ επηβνιή ηέινπο ξύζκηζεο ζηνπο θαηόρν-

πο πηζίλαο θαη 250 εθαη. επξώ από ηα ζθάθε - «κατκνύ».    

 Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Yπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ππάξρνπλ πεξηζ-

ζόηεξεο από 120.000 πηζίλεο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα. Από απηέο ηνπιάρηζηνλ νη 

50.000 είλαη αδήισηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπλ νη ηδηνθηήηεο ηνπο ην ηεθκή-

ξην. Ύζηεξα από έξεπλα ζε θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο εληνπίζηεθαλ 20.000 πνπ 

είραλ δεισζεί σο… πεγάδηα! 

Νέν έληππν Ε1 

  Νέν κπιε έληππν Ε1, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθεηαη όιε ε θηλεηή θαη αθίλε-

ηε πεξηνπζία ζα ηζρύζεη από ην 2011. Θα ην ζπκπιεξώζνπλ όζνη ππνβάιινπλ 

ειεθηξνληθά ζην Taxisnet, επηηεδεπκαηίεο, θαη όζνη ππνβάιινπλ δειώζεηο κέ-

ζσ ινγηζηώλ. Θα θαηαγξάθνπλ απη/ηα, ζθάθε, θέξδε από κεηνρέο, απνδόζεηο 

Α/Κ,  επαλαπαηξηδόκελα θεθάιαηα, πνζά δηδάθηξσλ ζε ηδησηηθά ζρνιεία θαη 

πιεξσκέο νηθηαθώλ βνεζώλ. 

  Φάλνπλ ην αθνξνιόγεην 12.000€ νη θαηαζηεκαηάξρεο θαη ειεπζ. επαγ-

γεικαηίεο πνπ εληνπίζηεθαλ λα κελ έρνπλ θόςεη έζησ θαη κηα απόδεημε. Γηα ην-

πο παξαβάηεο απηνύο ζα ηζρύζεη ζπληειεζηήο 10% από ηα πξώηα 12.000€ ηνπ 

εηήζηνπ εηζνδήκαηόο ηνπο. 


