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Αυξήσεις σε ΦΠΑ και αντικειµενικές αξίες το 2011 προανήγγειλε ο Γ. 

Παπακωνσταντίνου 

 Νέα επέκταση του βασικού ΦΠΑ 23% σε προϊόντα και υπηρεσίες που φο-
ρολογούνται µε συντελεστή 11% και αύξηση των αντικειµενικών αξιών των ακινή-
των, προανήγγειλε για το 2011 ο υπουργός Οικονοµικών Γ.Παπακωνσταντίνου, 
σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα Ναυτεµπορική. Ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέ-
φερε ότι έρχονται ανατροπές στον ελεγκτικό και εισπρακτικό µηχανισµό, ενώ σύ-
ντοµα θα δηµοσιευτούν και νέες λίστες από το Σ∆ΟΕ µε «πολλά και µεγάλα ονό-
µατα». Παράλληλα, προανήγγειλε νέες παρεµβάσεις για τη βελτίωση του επιχει-
ρηµατικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση επενδύσεων, ενώ τάχθηκε, εµµέ-
σως πλην σαφώς, υπέρ των συνεργειών - συγχωνεύσεων στο τραπεζικό σύστη-
µα. 

Προβληµατισµός για την πορεία των φορολογικών εσόδων 

 Αύξηση 7,3% παρουσίασαν τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογι-

σµού στο εξάµηνο, µε την υστέρηση έναντι των στόχων να ξεπερνά το 1 δισ. ευ-

ρώ. Η εικόνα των εσόδων θα ήταν καλύτερη εάν δεν είχαν παρεµβληθεί αυξηµέ-

νες επιστροφές φόρων, καθώς τα έσοδα προ επιστροφών φόρων αυξήθηκαν 

σύµφωνα µε πληροφορίες τον Ιούνιο κατά 5,5% έναντι 4,2% που είχαν αυξηθεί 

τον Μάιο. Στο εξάµηνο, πάντως, παρά την υστέρηση των εσόδων, το ταµειακό 

έλλειµµα της Κεντρικής Κυβέρνησης (καθαρό αποτέλεσµα κρατικού προϋπολογι-

σµού µε λογαριασµούς διαχείρισης χρέους) σύµφωνα µε στοιχεία της ΤτΕ µειώθη-

κε σε 11,45 δισ. ευρώ έναντι ελλείµµατος 19,68 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 

του 2009. 

 Οριακές µεταβολές εµφάνισαν τον Μάιο τα επιτόκια χορηγήσεων και κατα-
θέσεων, σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος. Στα επιτόκια καταθέσεων, η µε-
γαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στο Ταµιευτήριο, όπου το επιτόκιο νέων καταθέ-
σεων από νοικοκυριά µε συµφωνηµένη διάρκεια έως ένα έτος διαµορφώθηκε τον 
Μάιο στο 3,42% από 2,98%, που ήταν τον προηγούµενο µήνα. Το επιτόκιο των 
καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισµένη διάρκεια (κατηγορία η οποία περιλαµ-
βάνει και τα υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών) διαµορφώθηκαν τον Μάιο στο 
13,92% από 13,94% που ήταν τον προηγούµενο µήνα.  
 Στα επιχειρηµατικά δάνεια χωρίς καθορισµένη διάρκεια το επιτόκιο διαµορ-
φώθηκε στο 6,29% από 6,13%. Στα στεγαστικά κυµαινόµενου επιτοκίου σηµειώ-
θηκε µικρή άνοδος στο 3,36% από 3,32% ενώ στην κατηγορία σταθερού επιτοκίου 
(για διάρκεια έως 5 έτη) καταγράφηκε µικρή υποχώρηση στο 4,73% από 4,84%. 
Άνοδος σηµειώθηκε στα επιτόκια των επιχειρηµατικών δανείων για ποσά άνω του 
1 εκατ. ευρώ στο 3,77% από 3,55%. 

ΤτΕ: Οριακά µεταβλήθηκαν το Μάιο τα επιτόκια καταθέσεων                                 

και χορηγήσεων 
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          Με την ΠΟΛ 1104.16-6-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΟΙΚ. δίνονται πρόσθετες διευ-

κρινίσεις όσον αφορά το ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων σε            περίπτωση 

άσκησης προσφυγής, (Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό 25%, που βεβαιώνεται σε πε-

ρίπτωση εμπρόθεσμης προσφυγής επί του αμφισβητούμενου κύριου φόρου ή 

πρόσθετου φόρου κ.λπ σύμφωνα με τον Ν.3842/2010 «Αποκατάσταση φορολ. δι-

καιοσύνης και αντιμετώπιση φοροδιαφυγής κ.α διατάξεις» ισχύει από 23/4 και 

στις ειδικές φορολογίες (τέλη χαρτοσήμου, φόρος ασφαλίστρων κ.α)). 

ΕΛΚΕΚΑ: Στο «κόκκινο» το οικογενειακό καλάθι του μέσου Έλληνα το Μάιο 

 Στα 2.120,68 ευρώ σκαρφάλωσε το Μάιο το οικογενειακό καλάθι ενός με-

σαίου ελληνικού νοικοκυριού, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5% σε 

σχέση με τον περσινό Μάιο που κόστιζε 2.011,51 ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία του 

Ελληνικού Κέντρου Καταναλωτών (ΕΛΚΕΚΑ) έναντι του αντίστοιχου περσινού μή-

να σημειώθηκε αύξηση 20% στις μεταφορές, 17% στα αλκοολούχα ποτά και στον 

καπνό, ενώ κατά 7% αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, των ενοικί-

ων, των ειδών και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κατοικίας, της 

ύδρευσης, του ηλεκτρισμού και των υπηρεσιών κοινοχρήστων. Μείωση 1% ση-

Πρόσθετες διευκρινίσεις όσον αφορά το ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων σε 

περίπτωση άσκησης προσφυγής

 Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών - γυναικών στα 65 μέχρι 

το 2013  

  Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών-γυναικών στα 65 μέχρι 

το 2013 – Επιβολή ΛΑΦΚΑ για τις συντάξεις Δημοσίου άνω των 1400€ - Ένταξη 

των νεοπροσλαμβανόμενων από 1-1-2011 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είναι οι βασικές 

αλλαγές στο ασφαλιστικό του Δημοσίου που κατατεθεί στη Βουλή το ΥΠΟΙΚ. 

(Καταργούνται και οι διατάξεις που προέβλεπαν σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου 

Πιθανά Πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για χρέη προς τα Νοσοκομεία  

  Με επιβολή προστίμου κινδυνεύει η Ελλάδα από το Ευρ. Δικαστήριο 

εξαιτίας των χρεών της προς τα νοσοκομεία. Η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει 

εντός 60 ημερών την πληρωμή προμηθευτών και στην περίπτωση της Ελλάδας ο 

χρόνο αυτός ξεπερνάει τις 800 μέρες. Τα κοινοτικά όργανα ζητούν εισαγωγή 

αποτρεπτικού μηχανισμού καθυστερήσεων και εφαρμογή της κοινοτικής 
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Αγορανομική διάταξη για καθαρές τιμές στα ράφια των Σούπερ Μάρκετ 

 «Καθαρές» τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ επιχειρεί να επιβάλει 

η αγορανομική διάταξη που υπέγραψε χθες η υπουργός Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη, σχετικά με τις προσφορές 

προϊόντων που συχνά κρύβουν παγίδες για τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τα βασικά σημεία της αγορανομικής διάταξης, απαγορεύεται να 

μπαίνουν σε πρόγραμμα προσφορών προϊόντα που η τιμή τους είχε αυξηθεί 

κατά το προηγούμενο τρίμηνο πριν από την προσφορά. Περιορίζονται τα 

χρονικά διαστήματα που διαρκεί η προσφορά ενός προϊόντος σε τρεις μήνες 

(όχι συνεχόμενους) κάθε χρόνο. Δεν επιτρέπεται προωθητική ενέργεια να 

γίνεται πριν από την πάροδο ενός μήνα από την προηγούμενη προωθητική 

ενέργεια.  

Απλοποίηση Διαδικασιών διακίνησης αγαθών από χώρες της Ε.Ε. στην 

Ελλάδα 

  Για διευκόλυνση πράξεων που αφορούν διακινούμενα αγαθά από 

χώρες της ΕΕ προς την χώρα μας, απλοποιούνται διαδικασίες έκδοσης 

φορολογικών στοιχείων ΑΠΟΦ. ΥΠΟΙΚ. που αντικαθιστά διατάξεις Α.Υ.Ο 

1041614/324/0015, ΠΟΛ 1100/4-4-95 (ΦΕΚ Β 305).  

  Για διακίνηση εντός της ελληνικής επικράτειας αγαθών που 

αποστέλλονται λόγω πώλησης από επιχείρηση εγκατεστημένη σε χώρα Ε.Ε, τα 

οποία θα παραδοθούν κατ’ εντολή και για λογαρ. του πελάτη σε τρίτο 

πρόσωπο εντός Ελλάδος, συνοδευτικά στοιχεία, αποτελούν το Δελτίο 

Αποστολής του αρχικού εισαγωγέα  ή το Δελτίο αποστολή  της μεταφορικής ή 

διαμεταφορικής επιχείρησης, που εκδίδεται κατ’ εντολή και για λογαρ. του 

αρχικού εισαγωγέα κ.λπ. 

 Ανοίγει ο δρόμος για 12 θαλάσσια αιολικά πάρκα 

 Τις πρώτες 12 θαλάσσιες περιοχές, συνολικής έκτασης 274 

τετραγωνικών χιλιομέτρων, που προκρίνονται για την εγκατάσταση 

θαλάσσιων αιολικών πάρκων παρουσίασε χθες σε ενδιαφερόμενους φορείς 

(εταιρείες, εκπροσώπους υπουργείων κ.ά.) το υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 


