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Αυξήθηκε κατά 39,47%
το ποσοστό των
ασυνεπών επιχειρήσεων
AYΞHΣH κατά 39,47% σηµείωσε το
2009 το ποσοστό των ασυνεπών
επιχειρήσεων, σε σχέση µε το µέσο
ποσοστό ασυνέπειας των ετών
2003 - 2008, σύµφωνα µε Μελέτης
της ICAP η οποία αποτυπώνει την
εξέλιξη της πιστοληπτικής
ικανότητας των Α.Ε.-ΕΠΕ
επιχειρήσεων για την περίοδο
1/1/2009 - 31/12/2009.

Σελ: 2
Πρόγραµµα

«Πράσινες Υποδοµές»
Από τις 25 Μαΐου µπορούν να
υποβάλουν προτάσεις οι
επιχειρήσεις για ένταξη στη δράση
«Πράσινες Υποδοµές 2010» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα 2007-2013»
(ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ.

Σελ: 3
Αµεση ισχύς αυξήσεων σε ΦΠΑ,
τσιγάρα, ποτά και καύσιµα
Με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος κατατέθηκε στη
Βουλή το νοµοσχέδιο για την
αύξηση του ΦΠΑ και των Ειδικών
Φόρων Κατανάλωσης σε
καύσιµα, ποτά και τσιγάρα, στο
πλαίσιο των µέτρων που
ανακοίνωσε η κυβέρνη

Σελ: 4

Κωδ.: 8068

Τηλ: 2682 0 29414 Fax: 2682 0 29283 E-mail: info@prevezachamber.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010
Η “∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ –ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ”
εταίρος του Ενδιάµεσου Φορέα του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΦΕΠΑΕ,
ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο ενίσχυσης της πράσινης
επιχειρηµατικότητας, το Υπουργείο Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ
προκήρυξε το πρόγραµµα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010».
To πρόγραµµα έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση των
υφιστάµενων µεταποιητικών επιχειρήσεων καθώς επίσης
και συγκεκριµένων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές για την ενσωµάτωση
της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία της
παραγωγικής τους διαδικασίας και την εν γένει
παραγωγική αλυσίδα.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης
του προγράµµατος ανέρχεται σε 30 εκ. Ä µε συγκεκριµένη
περιφερειακή κατανοµή.
Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο συµβάλλει στην
άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων µεταξύ των
περιφερειών της Ε.Ε.

Το ποσοστό της δηµόσιας για την περιφέρεια της ∆υτικής
Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου ανέρχεται στα 45% ενώ
για την περιφέρεια των Ιονίων Νήσων στο 40%.
Το πρόγραµµα ενισχύει δράσεις διαχείρισης,
ανακύκλωσης, διάθεσης αποβλήτων, εξοικονόµησης
ενέργειας, ενσωµάτωσης προτύπων, συµβουλευτικών
υπηρεσιών, κ.λ.π.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει υποχρεωτικά µε
ηλεκτρονικό τρόπο ενώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα
κατατεθούν σε διάστηµα επτά ηµερολογιακών ηµερών
από την ολοκλήρωση της καταληκτικής ηµεροµηνία
υποβολής των προτάσεων.
Η ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των
προτάσεων είναι 25η Μαϊου 2010 και η καταληκτική
ηµεροµηνία η 18η Ιουνίου 2010.
Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκέπτονται τις ιστοσελίδες www.efepae.gr,
www.antagonistikotita.gr, www.diaxeiristiki.gr,
www.ggb.gr, καθώς επίσης και το «Γραφείο Ενηµέρωσης
Επιχειρήσεων», στο Επιµελητήριο Πρέβεζας, ∆ωδώνης 47,
Υπεύθυνη: κ. Τσαουσίδου Κυριακή, τηλ. 2682029414,
2682061609.

Εκδήλωση µε θέµα:
«Νέα ∆υναµική στις Εξαγωγές
των Ηπειρωτικών Επιχειρήσεων
µε την αξιοποίηση του Regional Marketing»

Στην πρώτη ενότητα του προγράµµατος, αντιπροσωπευτικές
εξαγωγικές επιχειρήσεις των τεσσάρων νοµών της Ηπείρου,
θα παρουσιάσουν τις δικές τους περιπτώσεις από την
επιτυχηµένη επιχειρηµατική τους δράση στο εξωτερικό, τα
προβλήµατα που έχουν κληθεί να επιλύσουν, αλλά κυρίως τα
Mε στόχο την κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου για πλεονεκτήµατα που φέρνει η εξωστρέφεια.
την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της
Περιφέρειας Ηπείρου και την κινητοποίηση όσο το δυνατόν H εκδήλωση θα ολοκληρωθεί µε συζήτηση στρογγυλής
περισσότερων στον τοµέα των εξαγωγών, η Περιφέρεια τραπέζης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Πρόεδροι των
Ηπείρου, ο ΣΕΒΕ και τα Επιµελητήρια Άρτας, Θεσπρωτίας, Επιµελητηρίων Άρτας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και
Ιωαννίνων και Πρέβεζας, συνδιοργανώνουν στις 19 Μαΐου, Πρέβεζας, κ.κ. Ηλίας Κοίλιας, ∆ηµήτρης Μπαράτσας,
στα Ιωάννινα ξενοδοχείο Du Lac (ώρες 18:30-21:30), Αλέξανδρος Πάσχος και Λεωνίδας Νταλαµάγκας,
εκδήλωση µε θέµα “Νέα ∆υναµική στις Εξαγωγές των αντίστοιχα, θα καταθέσουν τις απόψεις τους επί του Σχεδίου
Ηπειρωτικών Επιχειρήσεων µε την αξιοποίηση του Regional Ενίσχυσης και τις δυνατότητες διεύρυνσης της εξαγωγικής
δραστηριότητας των επιχειρήσεων τον Νοµών της Ηπείρου.
Marketing”.

www.prevezachamber.gr

Η ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Πρέβεζας
λειτουργεί µε νέα αναβαθµισµένη µορφή.

∆ιατηρείτε τις πόλεις
του Νοµού µας καθαρές
www.prevezachamber.gr
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Αυξήθηκε κατά 39,47% το ποσοστό των ασυνεπών επιχειρήσεων

AYΞHΣH κατά 39,47% σηµείωσε το 2009 το ποσοστό
των ασυνεπών επιχειρήσεων, σε σχέση µε το µέσο
ποσοστό ασυνέπειας των ετών 2003 - 2008,
σύµφωνα µε Μελέτης της ICAP η οποία αποτυπώνει
την εξέλιξη της πιστοληπτικής ικανότητας των Α.Ε.ΕΠΕ επιχειρήσεων για την περίοδο 1/1/200931/12/2009.
Η µελέτη αυτή βασίστηκε σε ένα δείγµα 21.743
επιχειρήσεων –Α.Ε. και ΕΠΕ όλων των τοµέων
δραστηριότητας (βιοµηχανία - εµπόριο υπηρεσίες)– οι οποίες είχαν διαβαθµιστεί κατά την
1/1/2009, και εξέτασε την εξέλιξη της πιστοληπτικής
τους ικανότητας στις 31/12/2009.
Στην ίδια µελέτη επισηµαίνεται ότι για τη διάρκεια της
περιόδου 1/1-31/12/2009 το 23,40% των εταιριών
επιδείνωσε την πιστοληπτική ικανότητά του, έναντι

του 16,91% που την αύξησε. Η διαφορά είναι 1,38:1, η
οποία σηµαίνει ότι για κάθε µία επιχείρηση που η
πιστοληπτική της ικανότητα αναβαθµίστηκε
αντιστοιχούν 1,38 επιχειρήσεις των οποίων η
πιστοληπτική ικανότητα επιδεινώθηκε.
Παράλληλα οι επιχειρήσεις των οποίων η
πιστοληπτική ικανότητα επιδεινώθηκε υπερτερούν
έναντι εκείνων των οποίων βελτιώθηκε και σε όλους
τους επιµέρους κλάδους δραστηριότητας. Πιο
συγκεκριµένα:
Το ποσοστό των βιοµηχανικών επιχειρήσεων που
επιδείνωσαν την πιστοληπτική τους ικανότητα είναι
22,52% έναντι του 18,11% των εταιριών που την
αύξησαν. Παρουσιάζεται δηλαδή µια αύξηση της
επιδείνωσης έναντι της βελτίωσης κατά 24,35%.
Το ποσοστό των εµπορικών επιχειρήσεων που
επιδείνωσαν την πιστοληπτική τους ικανότητα είναι
24,27% έναντι του 14,19% των εταιρειών που την
αύξησαν. Παρουσιάζεται δηλαδή µια αύξηση της
επιδείνωσης έναντι της βελτίωσης κατά 71,04%.
Το ποσοστό των επιχειρήσεων του τοµέα των
υπηρεσιών που επιδείνωσαν την πιστοληπτική τους
ικανότητα είναι 23,12% έναντι του 19,77% των
εταιριών που την αύξησαν. Παρουσιάζεται δηλαδή
µια αύξηση της επιδείνωσης έναντι της βελτίωσης
κατά 16,95%.

Από τα παραπάνω στοιχεία παρατηρείται ότι κατά
την περίοδο 1/1-31/12/2009 οι εµπορικές
επιχειρήσεις παρουσίασαν συγκριτικά τη
σηµαντικότερη επιδείνωση της πιστοληπτικής τους
ικανότητας, ενώ ακολουθούν οι βιοµηχανικές
επιχειρήσεις και, µε µικρή διαφορά, οι Α.Ε., ΕΠΕ του
τοµέα των υπηρεσιών.
Οι κλάδοι της βιοµηχανίας εµφάνισαν τα
χαµηλότερα και τα υψηλότερα ποσοστά ασυνέπειας
την περίοδο από 1/1 έως 31/12/2009.
Ο κλάδος «επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και
ειδών ατοµικής ή οικιακής χρήσης» παρουσίασε
µηδενικό ποσοστό ασυνέπειας (0%), ενώ ο κλάδος
«πλωτές µεταφορές» εµφάνισε το υψηλότερο
ποσοστό ασυνέπειας (11,11%).
Για το 2010 ο διευθύνων σύµβουλος της ICAP Group,
Νικήτας Κωνσταντέλλος, δήλωσε: «Aναµένουµε
επιδείνωση των σχετικών δεικτών. Κλάδοι όπως η
υγεία, τα τρόφιµα κ.ά. εκτιµάται ότι θα επηρεαστούν
λιγότερο σε σχέση µε κλάδους οι οποίοι σχετίζονται
µε την οικοδοµική δραστηριότητα, το real estate
καθώς και εκείνους που εµφανίζουν υψηλή
εξάρτηση από το τραπεζικό σύστηµα».
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Οδηγίες για την επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες µε συντελεστή 11%
EΩΣ τις 29 Οκτωβρίου 2010 θα υποβάλλονται οι
αιτήσεις για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες,
µε βάση τον αυξηµένο κατ'Α αποκοπή
συντελεστή 11%. Το Yπουργείο Οικονοµικών µε
την ΠΟΛ 1045/ 29.4.2010 εγκύκλιο διευκρινίζει τα
εξής:
«Αναφορικά µε το θέµα: Αύξηση κατ' αποκοπή
συντελεστή επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του
ειδικού καθεστώτος, σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:
Με την παράγραφο 12 του άρθρου 62 του
ψηφισθέντος νοµοσχεδίου µε τίτλο
“Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης,
αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις” αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ
(ν. 2859/2000) και ορίζεται ότι η επιστροφή του
φόρου που δικαιούνται οι αγρότες του ειδικού
καθεστώτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, προκύπτει µε
την εφαρµογή κατ'Α αποκοπή συντελεστή 11%
στην αξία των παραδιδόµενων αγροτικών
προϊόντων και των παρεχόµενων αγροτικών
υπηρεσιών του Παραρτήµατος IV του Κώδικα
ΦΠΑ προς άλλους υποκείµενους στον φόρο,
εκτός των αγροτών του καθεστώτος αυτού.
Ο ενιαίος συντελεστής 11% ισχύει για πωλήσεις
αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών
υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν από

1/1/2009, δηλαδή θα εφαρµοστεί για τις αιτήσεις ΦΠΑ, στον κωδικό 205, θα προκύψει από τον
επιστροφής που θα υποβληθούν κατά το έτος πολλαπλασιασµό των ακαθαρίστων εσόδων του
2010 και µεταγενέστερα.
κωδικού 201 µε τον νέο συντελεστή επιστροφής
11%, διορθώνοντας σχετικά το έντυπο.
Λόγω της ύπαρξης σηµαντικών αποθεµάτων του
εντύπου Φ6 TAXIS “Αίτηση και Αναλυτική Ανάλογη θα είναι και η συµπλήρωση του “Βιβλίου
Κατάσταση ∆ικαιολογητικών” (010 Α-ΦΠΑ, µεταγραφής Αιτήσεων αγροτών του ειδικού
έκδοση 2007) και της έλλειψης χρόνου για καθεστώτος” (έντυπο 011 Α- ΦΠΑ), όπου στη
εκτύπωση νέων εντύπων, γίνεται δεκτό για τις στήλη µε τον κωδικό 205 µεταφέρονται τα ποσά
αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν κατά το του αντίστοιχου κωδικού του Πίνακα Β΄ των
τρέχον έτος να χρησιµοποιηθεί το υπάρχον αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ αγροτών.
έντυπο.
Για την οµοιόµορφη συµπλήρωση του εντύπου, Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο νέος συντελεστής
µετά την αύξηση του κατ'Α αποκοπή συντελεστή υιοθετήθηκε µε το ανωτέρω φορολογικό
νοµοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή
ΦΠΑ, δίνονται οι ακόλουθες οδηγίες:
Στον Πίνακα Γ΄ (δεύτερη και τρίτη σελίδα του των Ελλήνων στις 20/4/2010 και αναµένεται η
εντύπου), στον οποίο καταχωρούνται αναλυτικά δηµοσίευσή του, οι αιτήσεις επιστροφής
όλα τα παραστατικά µε τα ακαθάριστα έσοδα των µπορούν να υποβάλλονται µετά την έκδοση της
αγροτών για τα οποία δικαιούνται επιστροφή του παρούσας. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την ΑΥΟ
φόρου, θα συµπληρωθεί µόνο η στήλη (6), όπου ΠΟΛ. 1017/3.3.2010, οι αιτήσεις επιστροφής
εκτός από τα ακαθάριστα έσοδα από δασικά µπορούν να υποβάλλονται µέχρι 29 Οκτωβρίου
προϊόντα, προϊόντα αλιείας και παροχές 2010.
αγροτικών υπηρεσιών θα συµπεριληφθούν και
αυτά που αφορούν τη φυτική και τη ζωική Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας επιστροφής,
παραγωγή. Εξυπακούεται ότι οι επόµενες στήλες καθώς και για την έγκαιρη επιστροφή του ΦΠΑ
στους αγρότες, παρακαλούνται οι αγροτικές
(7) και (8) του Πίνακα Γ΄ δεν θα συµπληρωθούν.
συνεταιριστικές
οργανώσεις να προσκοµίζουν το
Το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων της στήλης
(6), όπως προκύπτει από τον κωδικό 201 της τρίτης Βιβλίο Μεταγραφής των Αιτήσεων Επιστροφής σε
σελίδας του εντύπου, θα µεταφερθεί στον ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε τις τεχνικές
αντίστοιχο κωδικό του Πίνακα Β΄ στην πρώτη προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στο
σελίδα του εντύπου. Το προς επιστροφή ποσό συνηµµένο Παράρτηµα της παρούσας».
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Επαγγελµατική ταυτότητα αποκτούν οι αγρότες
Επαγγελµατική ταυτότητα αποκτούν οι αγρότες µας,
ενώ δηµιουργείται µητρώο αγροτών και αγροτικών
εκµεταλλεύσεων. Όπως ανακοινώθηκε από το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
προωθείται προς ψήφιση νοµοσχέδιο που
προβλέπει:
* Τη δηµιουργία Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών
Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Στο Μητρώο εγγράφονται
υποχρεωτικά:

.Ολα τα πρόσωπα (φυσικά, νοµικά) που ασκούν
επαγγελµατική δραστηριότητα που αφορά
διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και
λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων.

Στο ΜΑΑΕ µπορούν να εγγραφούν επαγγελµατίες
αγρότες, φυσικά πρόσωπα, ενήλικοι άνδρες και
γυναίκες που είναι α) κάτοχοι αγροτικής
εκµετάλλευσης, β) ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ ή
συνταξιοδοτούνται απ' αυτόν, γ) ασχολούνται
όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και όλα τα νοµικά επαγγελµατικά µε την αγροτική δραστηριότητα κατά
πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας τους
(φυτική, ζωική, αλιευτική) για την παραγωγή και λαµβάνουν από την αγροτική
αγροτικών προϊόντων

δραστηριότητα το 35% του συνολικού ετήσιου
εισοδήµατός τους και δ) οι απασχολούµενοι στην
αλιευτική παραγωγή κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας
ατοµικής αλιείας και άδειας επαγγελµατικού
αλιευτικού σκάφους.
Στο ΜΑΑΕ εγγράφονται επίσης τα φυσικά
πρόσωπα που δεν είναι επαγγελµατίες αγρότες,
αλλά είναι κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης,
(κύριοι, συγκύριοι, ή νοµείς αγροτικής
εκµετάλλευσης, µισθωτές, ή αγρολήπτες αγροτικής
εκµετάλλευσης εφόσον η µίσθωση έχει συναφθεί
εγγράφως).
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ
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Θεσπίζεται υπηρεσία µιας στάσης
(one - stop - shops)
στην ίδρυση όλων των µορφών των εταιριών
∆PAΣTIKH µείωση του κόστους, του χρόνου, αλλά και
των διαδικασιών ίδρυσης νέων επιχειρήσεων επιδιώκεται
µέσω του νοµοσχεδίου που παρουσίασε η υπουργός
Οικονοµίας Λούκα Κατσέλη, η οποία παράλληλα
σχεδιάζει την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου
αδειοδότησης και για τις ήδη λειτουργούσες
επιχειρήσεις.
Συγκεκριµένα, µέσω του νοµοσχεδίου που θα κατατεθεί
σύντοµα στη Βουλή ώστε να ψηφιστεί εντός του Μαΐου,
επιτυγχάνεται µείωση του κόστους ίδρυσης µιας
επιχειρήσεις κατά 70%, µείωση των διαδικασιών από 16
βήµατα σε ένα και µείωση του χρόνου από 38 ηµέρες σε
µία, ενώ εκτιµάται ότι αυτή και µόνο η παρέµβαση θα
βελτιώσει τη θέση της χώρας στη διεθνή κατάταξη
ανταγωνιστικότητας, καθιστώντας την ελληνική
οικονοµία µία από τις 43 πιο ευέλικτες.
Μέσω του νοµοσχεδίου θεσπίζεται υπηρεσία µιας
στάσης (one - stop - shops) στην ίδρυση όλων των
µορφών εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ και Α.Ε.) και όπως
επισήµανε η κ. Κατσέλη µιλώντας στο Yπουργικό
Συµβούλιο, µειώνεται η πιθανότητα εµφάνισης
φαινοµένων διαφθοράς, ενώ διασφαλίζεται το δηµόσιο
συµφέρον µε αποτελεσµατικότερες µορφές ελέγχου. Το
νοµοσχέδιο προβλέπει τη συγκρότηση δικτύου
εξυπηρέτησης, που θα αποτελείται από τα 100
καταστήµατα και υποκαταστήµατα των Επιµελητηρίων,
τα οποία θα συµπληρώνονται από επιλεγµένα ΚΕΠ για
την εξυπηρέτηση των µικρότερων δήµων και από τους
3.200 συµβολαιογράφους της χώρας. Πιο αναλυτικά,
για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., όπου δεν απαιτείται
συµβολαιογραφικό έγγραφο, ως υπηρεσίες µιας
στάσης θεσπίζονται τα Επιµελητήρια και επιλεγµένα ΚΕΠ,
ενώ για τις ΕΠΕ και τις Α.Ε. όπου που απαιτείται
συµβολαιογραφικό έγγραφο, ως υπηρεσία µιας
στάσης θεσπίζεται ο συµβολαιογράφος.
Οι υπηρεσίες µιας στάσης αναλαµβάνουν όλες τις
εργασίες για να δώσουν νοµική οντότητα και οικονοµική
ταυτότητα στις ιδρυόµενες επιχειρήσεις και
συγκεκριµένα:
Εισπράττουν το ενιαίο τέλος που αντικαθιστά όλα τα
επιµέρους τέλη που ισχύουν σήµερα.

Πρόγραµµα

Συνδέονται µε το ηλεκτρονικό Γενικό Επιχειρηµατικό
Μητρώο (ΓΕΜΗ), καταχωρούν την επωνυµία και
εγγράφουν την επιχείρηση σε αντικατάσταση της
δηµοσίευσης στο Πρωτοδικείο, στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιριών και στο ΦΕΚ.
Συνδέονται ηλεκτρονικά µε τους ασφαλιστικούς φορείς
για την εγγραφή, χορήγηση ασφαλιστικής
ενηµερότητας των εταίρων και τη χορήγηση ΑΜΚΑ της
επιχείρησης.
Συνδέονται µε το ΤΑΧΙS για την έκδοση ΑΦΜ.
Με τις παρεµβάσεις του νοµοσχεδίου επιτυγχάνεται:
Μείωση του κόστους ίδρυσης για τις επιχειρήσεις κατά
ποσοστό µεγαλύτερο του 70%. Ενδεικτικά το κόστος
ίδρυσης µιας µέσης ΕΠΕ, που το 2009 ήταν 1.900 ευρώ,
µειώνεται σε 590 ευρώ (-72%).
Μείωση του συνόλου των διαδικασιών, από 16 για τις

Καλλώνης ∆ηµήτριος

Ο.Ε. και Ε.Ε. και ΑΕ. σε µία και από 15 για τις ΕΠΕ επίσης σε
µία.
Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης της ίδρυσης. Ο
µέσος χρόνος σύµφωνα µε τη World Bank µέχρι και το
2008 ήταν 38 ηµέρες και αναµένεται να µειωθεί σε µία
ηµέρα.
Aµεση βελτίωση των όρων ανταγωνιστικότητας της
χώρας. Εκτιµάται ότι µε τη νέα διαδικασία στον δείκτη
starting a business έναντι της θέσης 140 που βρισκόταν η
Ελλάδα το 2009, θα κερδίσει 97 θέσεις και θα βρεθεί µέσα

Συµεωνίδης Χρήστος

στις 43 πιο ευέλικτες οικονοµίες. Στον πολυπαραγοντικό
δείκτη µέτρησης της ανταγωνιστικότητας, doing
business της Παγκόσµιας Τράπεζας, η νέα διαδικασία
ίδρυσης ανεβάζει τη χώρα στην παγκόσµια
ανταγωνιστικότητα από τη θέση 109 στη θέση 90.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

«Πράσινες Υποδοµές»

Από τις 25 Μαΐου µπορούν να
υποβάλουν προτάσεις οι
επιχειρήσεις για ένταξη στη δράση
«Πράσινες Υποδοµές 2010» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα 2007-2013»
(ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ.
Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και ο πλήρης
Οδηγός του προγράµµατος
βρίσκονται στις ιστοσελίδες του
υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
(www.ypoian.gr) και της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας
(www.ggb.gr).
Το πρόγραµµα αποσκοπεί στη
δηµιουργία των προϋποθέσεων
ώστε ο τοµέας της προστασίας
του περιβάλλοντος να αποτελέσει
πεδίο άσκησης επιχειρηµατικής

δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς ,
χρηµατοδοτώντας επενδύσεις
συλλογής, µεταφοράς,
µεταφόρτωσης, προσωρινής
αποθήκευσης και επεξεργασίας
αποβλήτων. Χρηµατοδοτείται
επίσης η παρακολούθηση
εκποµπών ρύπων και η
ενσωµάτωση περιβαλλοντικών
προτύπων.

Στο πρόγραµµα µπορούν να
υποβάλουν πρόταση υφιστάµενες
και νεοσυσταθείσες πολύ µικρές,
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Πιο
συγκεκριµένα, επιλέξιµες
θεωρούνται οι εταιρικές
επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) µε
δραστηριότητα που αντιστοιχεί
τουλάχιστον σε έναν από τους
κάτωθι κωδικούς Κ.Α.∆. 2008:

Στο πλαίσιο των παραπάνω
κατηγοριών επενδύσεων,
επιλέξιµες δαπάνες αποτελούν,
µεταξύ άλλων, η διαµόρφωση
κτιρίων και χώρων, η προµήθεια
µηχανηµάτων, εξοπλισµού και
µεταφορικών µέσων (πλην
επιβατικών), η προµήθεια
λογισµικού, η επικύρωση
συστηµάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης και η αγορά
τεχνογνωσίας.

37: Επεξεργασία λυµάτων
38: Συλλογή, επεξεργασία και
διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση
υλικών
39: ∆ραστηριότητες εξυγίανσης
και άλλες υπηρεσίες για τη
διαχείριση αποβλήτων
Ενισχύονται έργα προϋπολογισµού επένδυσης από 300.000

Κλοτσώνη Αριστέα
Λουκάς Περικλής

έως 2.500.000 ευρώ, ενώ το
ποσοστό της δηµόσιας
χρηµατοδότησης καθορίζεται
ανάλογα µε το µέγεθος της
επιχείρησης και τον τόπο
υλοποίησης της επένδυσης και
διαµορφώνεται στο 30%, 35%, 40%
ή 45% του επιλέξιµου
προϋπολογισµού.
Οι προτάσεις υποβάλλονται
ηλεκτρονικά από τις 25 Μαΐου 2010
και µέχρι τις 18 Ιουνίου 2010 µέσω
των δικτυακών τόπων
www.ypoian.gr, www.ggb.gr,
www.antagonistikotita.gr και
www.efepae.gr.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ
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Αµεση ισχύς αυξήσεων σε ΦΠΑ,

τσιγάρα, ποτά και καύσιµα
Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος κατατέθηκε στη Βουλή το νοµοσχέδιο για
την αύξηση του ΦΠΑ και των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης σε καύσιµα, ποτά
και τσιγάρα, στο πλαίσιο των µέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Επίσης, αναπροσαρµόζονται τα φορολογικά κλιµάκια και οι συντελεστές
φόρου πολυτελείας που επιβάλλονται στα επιβατικά αυτοκίνητα πολυτελείας.
Όλα τα νέα µέτρα τίθενται σε ισχύ από 3 Μαΐου, εκτός από την αύξηση του ΦΠΑ,
η οποία θα ισχύσει από 1ης Ιουλίου. Ωστόσο, ο Φ.Π.Α. επί των καπνικών
προϊόντων ισχύει από ∆ευτέρα 3 Μαΐου .
Συγκεκριµένα, ο συντελεστής του ΦΠΑ από 21% αυξάνεται σε 23%, µε εξαίρεση
τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Κώδικα
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας για τα οποία ο συντελεστής του Φ.Π.Α. ορίζεται σε
11% από 10%.
Οι νέοι φόροι και η επιβάρυνση στα τσιγάρα
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα τσιγάρα αυξάνεται από
65% σε 67%, στα πούρα από 32% σε 34% και στον καπνό καπνίσµατος από 67%
σε 69%. Αύξηση επιβάλλεται και στον πάγιο φόρο, από 7,5% σε 10%. Η
επιβάρυνση από την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κυµαίνεται από
0,05 ευρώ µέχρι 0,07 ευρώ ανά πακέτο και από 0,06 µέχρι 0,08 ευρώ µε τον
συνυπολογισµό του Φ.Π.Α. επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στην αιθυλική αλκοόλη και στα
αλκοολούχα ποτά αναπροσαρµόζεται.
Οι νέοι φόροι και η επιβάρυνση στα ποτά
Η επιβάρυνση από την αύξηση αυτή ανέρχεται ανά φιάλη σε 2,14 ευρώ για τα
αλκοολούχα ποτά (ουίσκι, τζιν, βότκα κλπ) ενώ για το ούζο, τσίπουρο, τσικουδιά
η επιβάρυνση περιορίζεται σε 1,07 ευρώ και για τη φιάλη µπύρας από 0,026 έως
0,052 ευρώ.
Οι νέοι φόροι και η επιβάρυνση στα καύσιµα
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στη βενζίνη και στο πετρέλαιο
εσωτερικής καύσης κίνησης αυξάνεται. Η επιβάρυνση από την αύξηση αυτή
ανέρχεται σε 0,06 ευρώ (0,0738 ευρώ µε το συνυπολογισµό του Φ.Π.Α. επί του
Ε.Φ.Κ.) ανά λίτρο για τη βενζίνη και σε 0,03 ευρώ (0,0369 ευρώ µε το
συνυπολογισµό του Φ.Π.Α. επί του Ε.Φ.Κ.) ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης.
Τέλος, αυξάνεται ισόποσα µε το πετρέλαιο κίνησης και ο συντελεστής ειδικού
φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρµανσης και του φωτιστικού
πετρελαίου (κηροζίνη), µε εξαίρεση τη χειµερινή περίοδο (Οκτώβριος-Απρίλιος)
που το ποσό του φόρου και στα δύο αυτά προϊόντα, παραµένει στο επίπεδο
των 21 ευρώ το χιλιόλιτρο που ισχύει και σήµερα. Σύµφωνα µε το υπουργείο
Οικονοµικών, η προσαρµογή αυτή του φόρου γίνεται προκειµένου να µην
αποτελέσει ο µειωµένος φόρος κίνητρο για λαθρεµπορικές πράξεις µε τη
χρησιµοποίηση αντί πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρµανσης και
φωτιστικού για την κίνηση µεταφορικών µέσων και για διάπραξη νοθείας µε την
ανάµειξη των προϊόντων αυτών.
Επιπλέον, λαµβάνεται πρόνοια ώστε να αποφευχθούν οι καταστρατηγήσεις
κατά τη διαδικασία επιστροφής στους διακινητές πετρελαίου θέρµανσης,
ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρµανσης που
πραγµατοποιείται κατ'Α εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.
3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α'Α), µε τις οποίες εξοµοιώθηκε ο συντελεστής του Ε.Φ.Κ. στο
πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης. Με τη ρύθµιση αυτή διασφαλίζεται ότι θα
επιστρέφεται στους διακινητές πετρελαίου θέρµανσης η ενιαία νέα διαφορά του
φόρου χωρίς να απαιτείται να διερευνάται αν οι ποσότητες πετρελαίου
θέρµανσης που διατίθενται στον καταναλωτή προέρχονται από εκείνες που
φορολογήθηκαν µε το προηγούµενο ή µε το νέο καθεστώς.

Ανακοίνωση σχετικά µε τηλεφωνική
ειδοποίηση εκκαθάρισης µε sms
µέσω της υπηρεσίας ειδοποίησης
της M-TAXIS (Mobile TAXIS):
Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου
Οικονοµικών, ανακοινώνει την έναρξη της υπηρεσίας ειδοποίησης της
M-TAXIS (Mobile TAXIS). Η υπηρεσία M-TAXIS προσφέρει τη δυνατότητα
στους πολίτες να ενηµερωθούν έγκαιρα και έγκυρα για την εκκαθάριση
της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για το Οικονοµικό Έτος 2010. Η
υπηρεσία αυτή αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η κινητή
τηλεφωνία, καθώς και τη µεγάλη της διείσδυση στην κοινωνία.
Εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την εξυπηρέτηση και την
ενηµέρωση του πολίτη στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό και µέσω όλων
των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν µε την αποστολή ενός µόνο sms να
εγγραφούν στην υπηρεσία M-TAXIS για το 2010. Το sms θα πρέπει απλά
να αναγράφει τον ΑΦΜ (Αριθµό Φορολογικού Μητρώου) του
ενδιαφερόµενου και θα πρέπει να αποσταλεί στον αριθµό 19456. Το
κόστος αποστολής του µηνύµατος είναι 0,21 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 21%. Επισηµαίνεται ότι το κόστος του
µηνύµατος εγγραφής καλύπτει πλήρως το κόστος της αποστολής
όλων των απαντητικών µηνυµάτων από την υπηρεσία και ότι ο πολίτης
δεν έχει καµία επιπλέον επιβάρυνση.
Με την εγγραφή του στην υπηρεσία, ο πολίτης εξασφαλίζει ενηµέρωση
για την εκκαθάριση της δήλωσής του, όποτε αυτή πραγµατοποιηθεί,
εντός του 2010, ενώ στην περίπτωση που η δήλωση είναι χρεωστική, ο
πολίτης θα λαµβάνει έγκαιρες προειδοποιήσεις για την καταβολή των
τυχόν οφειλοµένων δόσεων. Επίσης θα υπάρχουν ειδοποιήσεις και για
τις ειδικές περιπτώσεις που µπορεί να υπάρξουν κατά τη διαδικασία
επεξεργασίας και εκκαθάρισης της δήλωσης. Κάθε ενηµέρωση του
πολίτη θα πραγµατοποιείται µέσω αποστολής ενός sms σε αυτόν.
Η πληροφορία που θα αποστέλλεται δεν είναι εµπιστευτική
και είναι παρόµοια µε αυτή που ήδη δίνεται µέσω της τηλεφωνικής
ή της διαδικτυακής αντίστοιχης υπηρεσίας.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

ΟΑΕ∆: ∆ιευρύνεται το πρόγραµµα
επαναπρόσληψης 50.000 ανέργων
Το ειδικό πρόγραµµα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου µε επιχορήγηση των
ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα διευρυνθεί ώστε, να συµπεριλάβει και τις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάµηνης λειτουργίας, επισηµαίνει σε ανακοίνωσή
του ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού.
Ειδικότερα, η έναρξη υποβολής αιτήσεων για τις εποχικές ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις ξεκίνησε ήδη την ∆ευτέρα 26 Απριλίου 2010 ενώ για τις επιχειρήσεις
δωδεκάµηνης λειτουργίας θα αρχίσει αµέσως µετά την υπογραφή της σχετικής
Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης υποβολής θα ανακοινωθεί µε νεώτερη
ανακοίνωση του Οργανισµού.

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Νέα κλιµάκια και συντελεστές φόρου για επιβατικά ΙΧ πολυτελείας
,

Επίσης, µε την παράγραφο 7 αναπροσαρµόζονται τα φορολογικά κλιµάκια και
οι συντελεστές φόρου πολυτελείας που επιβάλλονται στα επιβατικά αυτοκίνητα
πολυτελείας τα οποία απευθύνονται σε κοινωνικές οµάδες µε υψηλά
εισοδήµατα.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ
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Για τις αγορές σας
προτιµάτε τα καταστήµατα
του Νοµού µας

