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Ξεκίνησε η διαδικασία
για την υποβολή αιτήσεων
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών

ΟΑΕ∆: Πρόγραµµα ενίσχυσης άνεργων γυναικών
που επιθυµούν να γίνουν επιχειρηµατίες

Mε τη δηµοσίευση του νέου νόµου
3851 για τις ΑΠΕ δίνεται εκ νέου η
δυνατότητα επένδυσης στα
φωτοβολταϊκά, ενώ ευνοούνται,
πλέον, οι εγκαταστάσεις σε κτίρια
και αυτές που πραγµατοποιούνται
από αγρότες σε εκτάσεις
ιδιοκτησίας τους.

Η ΠPOΩΘHΣH άνεργων γυναικών στην
απασχόληση µέσω της οικονοµικής
ενίσχυσης επιχειρηµατικών
πρωτοβουλιών είναι ο στόχος του
προγράµµατος µε τίτλο
«Επιχειρηµατικότητα άνεργων
γυναικών», ηλικίας από 22 έως 64 ετών,
που έχει προκηρύξει ο ΟΑΕ∆ µε συνολικό
προϋπολογισµό 96 εκατ. ευρώ και το
οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού». Προτεραιότητα θα δοθεί
στις άνεργες γυναίκες µε δικαίωµα
επιδότησης ανεργίας, που θα
αναπτύξουν δραστηριότητα σε
καινοτόµους κλάδους και ιδιαίτερα στην
πράσινη οικονοµία και σε µέλη εταιρίας
(Ο.Ε., Ε.Ε. για το οµόρρυθµο µέλος της ή
ΕΠΕ), που µετέχουν µε ποσοστό από 51%
έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο.

Σελ: 2
Ηµερίδα µε θέµα
την παρουσίαση του προγράµµατος:

«Πράσινη Επιχείρηση 2010»
Το Επιµελητήριο Πρέβεζας και η
∆ιαχειριστική Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων
πραγµατοποίησε την
∆ευτέρα 27 Μαΐου 2010,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Επιµελητηρίου Πρέβεζας,
ηµερίδα µε θέµα την παρουσίαση
του προγράµµατος:

«Πράσινη Επιχείρηση 2010»
Σελ: 3

Επιτόπου επιβολή
προστίµων
για φοροπαραβάσεις
Το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού
Εγκλήµατος µπορεί να επιβάλλει
πρόστιµα επιτόπου για
φορολογικές παραβάσεις.

Σελ: 4

Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 36
µήνες και το ποσό της επιχορήγησης για
κάθε νέα ελεύθερη επαγγελµατία που
υπάγεται στο πρόγραµµα καθορίζεται
στα 24.000 ευρώ. Η πρώτη δόση, ύψους
6.000 ευρώ, καταβάλλεται µετά την
έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα
υπόλοιπα 18.000 ευρώ σε τρεις ισόποσες
ετήσιες δόσεις των 6.000 ευρώ η κάθε µία,
καταβαλλόµενη στο τέλος κάθε έτους
από την υπαγωγή της και αφού θα έχει
πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον ένας
επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάµεσο
χρονικό διάστηµα, όπου και
διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της
επιχείρησης.
∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι
άνεργες γυναίκες που ανοίγουν νέα
επιχείρηση και οι οποίες θα πρέπει:
Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου
διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την
ηµεροµηνία έναρξης της
δραστηριότητάς τους ή µέχρι και τριάντα
(30) ηµέρες πριν την έναρξη] και να έχουν
ωφεληθεί από τη διαδικασία της
εξατοµικευµένης προσέγγισης.

Να έχουν παρακολουθήσει σεµινάριο του ενδιαφεροµένου, που θα µπορούσε
ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ι κ ό τ η τ α ς σ ε Κ έ ν τ ρ ο να ενισχυθεί µε την παροχή της
Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) επιχορήγησης.
του ΟAΕ∆.
Oσες απασχοληθούν µε την
Να είναι Eλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου εκµετάλλευση επιβατικού δηµοσίας
κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή να είναι χρήσεως (taxi), λεωφορείου ή φορτηγού
οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής δηµοσίας χρήσεως.
και απασχόλησης στη χώρα µας.
Oσες δηµιουργούν εποχικές επιχειρήσεις,
Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ά
χωµατουργικών εργασιών,
µητρώου (ΑΦΜ).
φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα
Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας ε λ ε υ θ έ ρ ω ν σ π ο υ δ ώ ν , κ α ν τ ί ν ε ς ,
µετά τη δηµοσίευση της απόφασης στην περίπτερα, φαρµακεία, επιχειρήσεις που
λειτουργούν αποκλειστικά και µόνο τις
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
βραδινές ώρες (10 µ.µ. - 6 π.µ.), καθώς
και επιχειρήσεις που παρέχουν
Να έχουν συµπληρώσει το 22ο έτος της
ψυχαγωγικές υπηρεσίες µαζικού
ηλικίας τους και να είναι µέχρι 64 ετών, χ α ρ α κ τ ή ρ α ( ν υ χ τ ε ρ ι ν ά κ έ ν τ ρ α
δηλαδή το 22ο έτος θα πρέπει να είναι διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.),
συµπληρωµένο (λαµβάνοντας υπόψη τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά
την ηµεροµηνία γέννησης) κατά την παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ,
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για λαχείων και συναφή αυτών.
υπαγωγή στο πρόγραµµα. Oσον αφορά
το 64ο έτος, µετά τη συµπλήρωσή του Πλανόδιες επιχειρήσεις.
(λαµβάνοντας υπόψη την ηµεροµηνία
γέννησης), οι ενδιαφερόµενοι δεν θα Κυλικεία σχολείων, οργανισµών κ.λπ.
µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για που η ανάθεση της λειτουργίας και
υπαγωγή στο πρόγραµµα.
εκµετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν
πλειοδοτικού διαγωνισµού.
Είναι δυνατή η επιχορήγηση επιχείρησης Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο
π ο υ έ χ ε ι τ ο ί δ ι ο α ν τ ι κ ε ί µ ε ν ο αντικείµενο δραστηριότητας και το ένα εξ
δραστηριότητας µε επιχείρηση που αυτών περιλαµβάνεται στις εξαιρέσεις.
λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο
επαγγελµατία µέσα στο τελευταίο Ανώνυµες Εταιρίες (Α.Ε.).
εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία
έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στη ∆OΥ, µόνο σε περιπτώσεις που δεν σ τ ο ν τ ο µ έ α τ η ς α λ ι ε ί α ς , τ η ς
έχει πραγµατοποιηθεί µεταφορά ή υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα,
µεταβίβαση ή αγορά της παλαιάς στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών
προϊόντων, οι επιχειρήσεις που
επιχείρησης ή του εξοπλισµού αυτής.
ασχολούνται µε τη µεταπώληση σε
∆εν µπορούν να υπαχθούν στο µ ε τ α π ρ ά τ ε ς ή ε µ π ό ρ ο υ ς ή
χαρακτηρίζονται ως προβληµατικές.
πρόγραµµα:
Επαγγέλµατα που απαιτούν την ύπαρξη
κενής θέσης (π.χ. συµβολαιογράφοι,
δικαστικοί επιµελητές κ.λπ.) και συνεπώς η
δηµιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται
από την απόφαση και την πρωτοβουλία

www.prevezachamber.gr

Oσες έχουν επιχορηγηθεί από
προγράµµατα ΝΕΕ κατά το παρελθόν.
Oσες είχαν άλλη επιχείρηση από την
1.1.2000 και µετά.

Η ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Πρέβεζας
λειτουργεί µε νέα αναβαθµισµένη µορφή.

∆ιατηρείτε τις πόλεις
του Νοµού µας καθαρές
www.prevezachamber.gr
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010
Η "∆ιαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων" ενηµερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι δόθηκε παράταση στο πρόγραµµα "ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010". Η
ηµεροµηνία παράτασης θα είναι η Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010.
Το πρόγραµµα αφορά την ενίσχυση των υφιστάµενων µεταποιητικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και συγκεκριµένων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που
δρουν υποστηρικτικά στη µεταποίηση για την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία της παραγωγικής τους διαδικασίας και την εν
γένει παραγωγική αλυσίδα.
Κατάθεση φακέλων: στον 2ο όροφο του Επιµελητηρίου Αχαΐας (Μιχαλακοπούλου 58-Πάτρα)

Κονδύλια άνω των 13 εκ. ευρώ για την ΕΤΑΝΑΜ
KAΘOPIΣTIKO ρόλο στην αξιοποίηση των
προγραµµάτων της νέας προγραµµατικής
περιόδου 2007-2013 φιλοδοξεί να παίξει η
Εταιρία Ανάπτυξης Νότιας Ηπείρου Αµβρακικού (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ), η οποία
θα διαχειριστεί προγράµµατα άνω των 13
εκατ. ευρώ για την ευρύτερη περιοχή,
αξιοποιώντας το ευέλικτο θεσµικό πλαίσιο,
αλλά και το έµπειρο και καταρτισµένο
προσωπικό που διαθέτει.
Αυτό επισηµάνθηκε στη διάρκεια της
γενικής συνέλευσης των µετόχων της
εταιρίας που πραγµατοποιήθηκε παρουσία
των νοµαρχών Aρτας Γ. Παπαβασιλείου και
Πρέβεζας Β. Ιωάννου.
Αλλωστε ήδη έχουν εγκριθεί και θα
υλοποιηθούν µέσω της ΕΤΑΝΑΜ το τοπικό

πρόγραµµα «Εφαρµογή της προσέγγισης
Leader» του προγράµµατος "Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" για τους
Nοµούς Aρτας και Πρέβεζας, η δηµόσια
δαπάνη του οποίου ανέρχεται στις
6.250.000 ευρώ, καθώς και το τοπικό
πρόγραµµα στο πλαίσιο του Ε.Π. Αλιείας
2007-2013 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών
Περιοχών», που αφορά τους Nοµούς
Aρτας, Πρέβεζας και Αιτωλοακαρνανίας,
δηµόσιας δαπάνης άνω των 7,4 εκατ.
ευρώ. Επίσης, υπήρξε άµεση ανταπόκριση
και στις προσκλήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τα προγράµµατα
Εδαφικής Συνεργασίας µε την υποβολή 15
προτάσεων συνολικού προϋπολογισµού
3.000.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, ο
πρόεδρος της εταιρίας και νοµάρχης
Aρτας Γιώργος Παπαβασιλείου
αναφέρθηκε σε µία σειρά θεµάτων που
άπτονται της λειτουργίας αλλά και της
προοπτικής της εταιρίας, µε βάση να νέα
δεδοµένα που προκύπτουν από τον
προγραµµατισµό και την υλοποίηση
ευρωπαϊκών και εθνικών αναπτυξιακών
προγραµµάτων, ενώ από την πλευρά του ο
νοµάρχης Πρέβεζας Βασίλης Ιωάννου
τόνισε ότι ενόψει της νέας προγραµµατικής
περιόδου κρίνεται απαραίτητη η
αξιοποίηση της εταιρίας για την ανάπτυξη
της περιοχής, προκειµένου να διευρυνθεί το
πεδίο των δραστηριοτήτων της.

Ξεκίνησε η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών

Mε τη δηµοσίευση του νέου νόµου 3851 για
τις ΑΠΕ δίνεται εκ νέου η δυνατότητα
επένδυσης στα φωτοβολταϊκά, ενώ
ευνοούνται, πλέον, οι εγκαταστάσεις σε
κτίρια και αυτές που πραγµατοποιούνται
από αγρότες σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους.
Υπενθυµίζεται ότι η δυνατότητα κατάθεσης
αιτήσεων είχε ανασταλεί το 2007 µετά από
το µεγάλο ενδιαφέρον που είχαν δείξει οι
επενδυτές, καταθέτοντας χιλιάδες αιτήσεις
στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.
Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστηµάτων µε σκοπό την πώληση της
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας είναι
µία από πιο ασφαλείς επενδυτικές
δραστηριότητες, µε πολύ περιορισµένη
εξάρτηση από τις διακυµάνσεις της
ευρύτερης οικονοµικής δραστηριότητας
της χώρας.

τιµή πώλησης του παραγόµενου
ηλεκτρισµού είναι εξασφαλισµένη για 20
χρόνια. Παράλληλα, τα φωτοβολταϊκά
έχουν µικρές απαιτήσεις συντήρησης και
χαµηλά λοιπά λειτουργικά κόστη. Με το
σηµερινό κόστος εγκατάστασης και τις
σηµερινές τιµές πώλησης της ηλεκτρικής
ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά έχουν σταθερή
καθαρή απόδοση της τάξης του 13% το
έτος.
Με την ενεργοποίηση του νέου νόµου
δόθηκε ξανά η δυνατότητα για άµεση
υποβολή αιτήσεων για φωτοβολταϊκά
συστήµατα από τους κατ΄ επάγγελµα
αγρότες για έργα έως 100KW και για έργα
ανεξαρτήτως ισχύος σε κτίρια (βιοµηχανικά
κτίρια, αποθήκες κ.λπ.). Για τους
υπόλοιπους επενδυτές η δυνατότητα
υποβολής αιτήσεων ανοίγει 3 µήνες
αργότερα (δηλαδή τον Σεπτέµβριο) για
έργα έως 500KW, ενώ για µεγαλύτερα έργα
κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης.
Κατ΄ αυτόν τον τρόπο δίνεται ένα
προβάδισµα 3 µηνών στους αγρότες και σε
όσους διαθέτουν κτίρια που µπορούν να
φιλοξενήσουν φωτοβολταϊκά, αυξάνοντας
έτσι τις πιθανότητες έγκρισης.

Θα πρέπει, ωστόσο, να συµπληρωθεί πως
όσον αφορά τα έργα έως 100KW σε
αγροτεµάχια από επιχειρήσεις ή άτοµα που
δεν είναι κατ'Α επάγγελµα αγρότες, η ∆ΕΗ
κατ'Α εξαίρεση επιτρέπει την υποβολή
αιτήσεων, παρότι οι τελευταίες θα
Η απόδοση των φωτοβολταϊκών εξαρτάται
εξεταστούν µετά την παρέλευση των 3
από την (λίγο - πολύ σταθερή) ηλιοφάνεια
µηνών που προαναφέρθηκαν.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ
της περιοχής εγκατάστασής τους, ενώ η

Παράλληλα µε τον νέο νόµο η διαδικασία
υποβολής αιτήσεων απλουστεύεται καθώς
δεν απαιτείται αίτηση στην ΡΑΕ για έργα έως
1.000 KW, ενώ δεν απαιτείται και Εγκριση
Περιβαλλοντικών Ορων (EΠO) για έργα
ανεξαρτήτως ισχύος σε κτίρια και για έργα
έως 500KW σε οικόπεδα. Η διαδικασία
απαιτεί έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας
από την πολεοδοµία και προσφορά
σύνδεσης από τον αρµόδιο διαχειριστή, η
οποία καθίσταται δεσµευτική µετά τη
βεβαίωση απαλλαγής από ΕΠΟ από την
αρµόδια περιβαλλοντική αρχή.

Σύµφωνα µε την από 09/06/2010
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Εµπορικού Συλλόγου Λούρου, κατά
τις εκλογές για ανάδειξη ∆.Σ. (σύγκλιση
του ∆.Σ. σε σώµα), στα γραφεία της
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών στον
∆ήµο Λούρου Πρέβεζας, αποφασίστηκε
ότι οι θέσεις στο ∆.Σ. είναι οι εξής:
1. Πρόεδρος ορίζεται ο
Ηλίας Κοψάρης του Χρήστου
2. Αντιπρόεδρος,
Παντελής Κοκκίνης του Παναγιώτη
3. Γραµµατέας,
Χριστίνα Βαρβάτη - Φουσέκη του Κων/νου
4. Ταµίας,
Αναστάσιος Α. Λώλης
5. Έφορος,
Χριστίνα Μπούτικου συζ. ∆ηµητρίου
6. Α΄ Μέλος Ιωάννης Ν. Τζώκας
Β΄ Μέλος Κων/νος Τσουµάνης του Νικολάου

3

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΒήµα

Ηµερίδα µε θέµα την παρουσίαση του προγράµµατος: «Πράσινη Επιχείρηση 2010»
Το Επιµελητήριο Πρέβεζας και η ∆ιαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων πραγµατοποίησε την
∆ευτέρα 27 Μαΐου 2010, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου Πρέβεζας,
ηµερίδα µε θέµα την παρουσίαση του προγράµµατος:

«Πράσινη Επιχείρηση 2010»
Στην ηµερίδα έλαβε µέρος ως οµιλήτρια: το στέλεχος της ∆ιαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων κα Μάγδα
Πετροπούλου Υπεύθυνη της συγκεκριµένης ∆ράσης. Την οµιλήτρια πλαισίωσαν ο Οικονοµικός Επόπτης του
Επιµελητηρίου κος Θωµάς Μποντίνας καθώς και ο Αντιπρόεδρος της ∆ιαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου κος ∆ηµήτριος Παππάς. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αρκετοί
ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες. Στο τέλος της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση των παρευρισκοµένων µε την
υπεύθυνη του προγράµµατος όπου δόθηκαν όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις.

Παράταση της προθεσµίας υποβολής της
ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας
Mε σχετική τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε ήδη στην Ολοµέλεια της Βουλής στο σχέδιο νόµου «Απλοποίηση
διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις» παρατάθηκε κατά δύο µήνες,
δηλαδή µέχρι την 30η Ιουλίου 2010, η προθεσµία για την προσκόµιση της φορολογικής και της ασφαλιστικής
ενηµερότητας για την υπαγωγή στη ρύθµιση επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύµατα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3816/2010. Η παράταση αυτή κατέστη αναγκαία, προκειµένου να δοθεί ο απαραίτητος
χρόνος στους δανειολήπτες να αξιοποιήσουν το πρόγραµµα παροχής εγγυήσεων του ΤΕΜΠΜΕ για τη χορήγηση δανείων
για την εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων τους. Λόγω της παράτασης της προθεσµίας για
την υποβολή των παραπάνω ενηµεροτήτων, παρατάθηκε και η προθεσµία αποπληρωµής του δέκα τοις εκατό των
οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες µετά την 1.1.2005 και µέχρι την 30.6.2007 κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4
του άρθρου 1 του ν. 3816/2010 από την 15.6.2010 στην 10.8.2010
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Ολες οι επιχειρηµατικές δράσεις
µπορούν να υπαχθούν στον νέο αναπτυξιακό νόµο
Ο NEOΣ αναπτυξιακός νόµος, σύµφωνα
µε προσχέδιο το οποίο έχει δηµοσιευθεί,
επιφέρει σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε
τις προηγούµενες εκδόσεις του, τόσο στις
διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και
παρακολούθησης των επενδύσεων, όσο
και στο επίπεδο των διατάξεων για την
ενίσχυση και βαθµολόγηση των
επενδύσεων.
Ως κυριότερη µεταρρύθµιση αναφέρεται
η δυνατότητα ένταξης κάθε
δραστηριότητας και επενδυτικού
σχεδίου, εξαλείφοντας έτσι την
ουσιαστικότερη αδυναµία του
προηγούµενου αναπτυξιακού νόµου. Με
αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η
ενίσχυση δραστηριοτήτων παραδοσιακά
µη επιλέξιµων όπως (ενδεικτικά)
κατασκευές, δραστηριότητες υγείας,
εµπόριο, µεταφορές, υπηρεσίες.
Σηµαντικές αλλαγές παρουσιάζονται και
στη βαθµολόγηση επενδύσεων.
Συγκεκριµένα, ως κριτήρια
βαθµολόγησης µε ιδιαίτερη βαρύτητα στη
βαθµολογία εισάγονται η καινοτοµία,
καθώς και η πράσινη ανάπτυξη
(εξοικονόµηση ενέργειας, προστασία
περιβάλλοντος). Ετσι µεταβάλλεται ο
προσανατολισµός των τυπικών
επενδύσεων (ίδρυση, επέκταση,
εκσυγχρονισµός κ.ά.) ωθώντας τις

µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, ενώ για
τις µεγάλες επιχειρήσεις (µε
περισσότερους από 250 εργαζοµένους
ή µε κύκλο εργασιών µεγαλύτερο των 50
εκατ. ευρώ) και για τις επενδύσεις άνω
Μεταρρύθµιση η οποία διαφοροποιεί των 50 εκατ. ευρώ ισχύει µόνο το
σηµαντικά τη διαδικασία υποβολής φορολογικό κίνητρο.
επενδυτικής πρότασης αποτελεί η
θέσπιση ανταγωνιστικής αξιολόγησης Τα ποσοστά ενίσχυσης καθορίζονται
ε π ε ν δ υ τ ι κ ώ ν π ρ ο τ ά σ ε ω ν σ ε από τα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής
εξαµηνιαίους κύκλους. Σε αντίθεση µε ζώνης, το µέγεθος της επιχείρησης και τα
τον προηγούµενο αναπτυξιακό νόµο, χαρακτηριστικά της επένδυσης. Είναι
όπου επαρκούσε η πλήρωση της σηµαντικό να αναφερθεί πως το µέγιστο
ελάχιστης απαιτούµενης βαθµολογίας ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 60%
προκειµένου να εξασφαλιστεί η ένταξη, η για τις µικρές επιχειρήσεις.
νέα ρύθµιση προβλέπει τη
χρηµατοδότηση βάσει της υψηλότερης Η ίδια συµµετοχή παραµένει στο 25% του
βαθµολογίας ανάµεσα στο σύνολο των προϋπολογισµού, ενώ παρέχεται και
υποβληθεισών επενδύσεων και µέχρι την δυνατότητα προκαταβολής µέχρι 25%
εξάντληση των διαθέσιµων κονδυλίων. Η της επιχορήγησης.
παραπάνω αλλαγή του νόµου
καταδεικνύει τη σηµασία της επιλογής Το τελικό 5% της επιχορήγησης θα δίνεται
εξειδικευµένου συµβούλου για τον σε 3 έτη από την ολοκλήρωση της
σχεδιασµό και σύνταξη της επενδυτικής επένδυσης και την έναρξη λειτουργίας
πρότασης, προκειµένου αυτή να πληροί α υ τ ή ς . Τ ο γ ε γ ο ν ό ς α υ τ ό
επαναπροσδιορίζει τον σχεδιασµό και
τις προϋποθέσεις χρηµατοδότησης.
την παρακολούθηση επενδυτικών
Οι µορφές ενίσχυσης είναι: επιδότηση σ χ ε δ ί ω ν , κ α θ ώ ς α ν α µ έ ν ε τ α ι ν α
κεφαλαίου και χρηµατοδοτικής εφαρµοστεί σύστηµα ελέγχου
µίσθωσης, φορολογική απαλλαγή, ενώ συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις της
προστίθεται και η επιδότηση χρεολυσίου επιχείρησης έπειτα από την ολοκλήρωση
µακροπρόθεσµων δανείων µέχρι 10 της επένδυσης.
ετών. Τα κίνητρα είναι επιλέξιµα για τις

Καλλώνης ∆ηµήτριος

επιχειρήσεις στην κατάρτιση επενδυτικών
προγραµµάτων ολοκληρωµένου
χαρακτήρα, τα οποία θα περιλαµβάνουν
ενέργειες των παραπάνω κατηγοριών.

Συµεωνίδης Χρήστος

Κλοτσώνη Αριστέα
Λουκάς Περικλής

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Σε ισχύ από τις 2 Ιουλίου η απόφαση επιστροφής και συµψηφισµού του ΦΠΑ
Aπό 2 Ιουλίου ετέθη σε ισχύ η απόφαση του
υπουργού Οικονοµικών για επιστροφή, χωρίς
έλεγχο, του 90% του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας,
χωρίς να προηγηθεί προσωρινός έλεγχος.

οι επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να δοθεί η ευχέρεια
συντόµευσης του προσωρινού ελέγχου για ποσά
άνω των 30.000 ευρώ, τα οποία θα επιστρέφονται
µετά από προσωρινό έλεγχο.

Επιπλέον, µε την ίδια υπουργική απόφαση ισχύει ότι
από την Παρασκευή 2 Ιουλίου, όταν υπάρχει βέβαιη
και εκκαθαρισµένη απαίτηση από επιστροφές
φόρων από το ∆ηµόσιο, επιτρέπεται να διενεργείται
συµψηφισµός του οφειλόµενου φόρου µε τον
δικαιούµενο προς επιστροφή. Αυτό είναι δυνατόν
να γίνει και στις περιπτώσεις υποχρεωτικής
ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης, γιατί παρέχεται
Επισηµαίνεται ότι για τις επιστροφές µέχρι και 30.000 πλέον η δυνατότητα να υποβληθεί η δήλωση στην
ευρώ επιστρέφεται το 90% του ποσού χωρίς αρµόδια ∆ΟΥ µε ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης
προσωρινό έλεγχο. Στόχος είναι να διευκολυνθούν συµψηφισµού.
Σύµφωνα µε την απόφαση του υπουργού
Οικονοµικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου, για τα
ποσά που υπερβαίνουν τα 30.000 ευρώ θα γίνεται
προσωρινός έλεγχος, ώστε να αντιµετωπιστεί η
καταστρατήγηση των επιστροφών φόρου χωρίς
έλεγχο για πλαστά και εικονικά τιµολόγια σε δήθεν
δικαιούχους.

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ
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Φορολογικά κίνητρα
σε ΑΕ και ΕΠΕ
Με µειωµένο φορολογικό συντελεστή κατά 3 µονάδες θα φορολογηθούν οι
µεγάλες επιχειρήσεις ΑΕ και ΕΠΕ που είχαν µείωση του τζίρου τους για δυο
συνεχείς χρήσεις και στο διάστηµα αυτό δεν προχώρησαν σε µείωση του
προσωπικού τους.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

Επιτόπου επιβολή
προστίµων
για φοροπαραβάσεις
Το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος µπορεί να επιβάλλει
πρόστιµα επιτόπου για φορολογικές παραβάσεις.

Ανάλογο κίνητρο προβλέπεται και για τις ατοµικές επιχειρήσεις και για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες που απασχολούν προσωπικό οι οποίοι εφόσον δεν
προχωρούν σε µείωση του αριθµού των εργαζοµένων θα φορολογούνται για
καθαρά κέρδη µειωµένα κατά 20% σε σχέση µε τα δηλωθέντα.

Σε ανακοίνωση του Yπουργείου Οικονοµικών τονίζονται τα εξής:
«Στο πλαίσιο της εφαρµογής του Νόµου 3842/2010
“Aποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις” του Υπουργείου Οικονοµικών
Πρόκειται για δυο από τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόµου οι οποίες υπενθυµίζεται ότι από 1η Ιουνίου 2010, αλλάζει ο τρόπος επιβολής
τίθενται σε εφαρµογή ενώ σχετική εγκύκλιο απέστειλε σε όλες τις εφορίες ο προστίµων του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος
υπουργός οικονοµικών κ Γ. Παπακωνσταντίνου.
(Σ∆ΟΕ).
Μεταξύ των στοιχείων που θα πρέπει να υποβάλλουν στην εφορία οι
επιχειρήσεις που υπάγονται στην διάταξη αυτή είναι και η αποστολή δήλωσης
στην οποία θα εµφανίζεται ο αριθµός των εργαζοµένων µε πλήρη απασχόληση
για κάθε µήνα για το διάστηµα που εµφάνισαν µείωση του.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Νέο χρηµατοδοτικό «ταµείο»
για «κάλυψη» παλαιών δανείων
µικροµεσαίων µέσω ΤΕΜΠΜΕ

Συγκεκριµένα, εφόσον κατά τη διάρκεια διενέργειας ελέγχου στην
επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία διαπιστωθούν
παραβάσεις, τα ελεγκτικά όργανα συντάσσουν επί τόπου έκθεση
ελέγχου και εκδίδουν απόφαση επιβολής προστίµου, τις οποίες
επιδίδουν άµεσα στον υπόχρεο. Αν ο τελευταίος αρνηθεί να
παραλάβει τις πράξεις, διενεργείται θυροκόλληση στο κατάστηµα
και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

Οι παραβάσεις για τις οποίες µπορεί να εκδοθεί άµεσα έκθεση
ελέγχου και απόφαση επιβολής προστίµου αφορούν κατά κύριο
λόγο σε µη επίδειξη των πρόσθετων βιβλίων, µη καταχώρηση στα
πρόσθετα βιβλία, µη έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης ή
Σε αναζήτηση λύσεων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος ρευστότητας των
παροχής υπηρεσιών, µη έκδοση τιµολογίου ή δελτίου αποστολής
µικροµεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται το Yπουργείο Οικονοµίας, το οποίο
ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής, µη έκδοση φορτωτικής ή δελτίου
εξετάζει τη δυνατότητα δηµιουργίας ταµείου χαρτοφυλακίου προκειµένου να
κίνησης.

αναχρηµατοδοτηθούν παλαιά δάνεια.

Το νέο χρηµατοδοτικό εργαλείο που θα δηµιουργηθεί από το ΤΕΜΠΜΕ θα
εξασφαλίσει εγγυήσεις του ∆ηµοσίου στις επιχειρήσεις προκειµένου να λάβουν
δάνεια από τράπεζες για αποπληρωµή παλαιών χρεών. Το επιτόκιο των νέων
δανείων θα κυµαίνεται γύρω στο 7,5%-8%, όσο περίπου έχει διαµορφωθεί το
επιτόκιο στα τρέχοντα προγράµµατα του ΤΕΜΠΜΕ για την εξόφληση οφειλών
προς προµηθευτές, ασφαλιστικά ταµεία και την εφορία. Το νέο εργαλείο θα
λειτουργεί στη λογική των πρωτοβουλιών Jessica και Jeremy, µε µόχλευση και
ανακύκλωση κεφαλαίων, ώστε να διατηρεί υψηλά τα αποθεµατικά του. Στο νέο
εργαλείο θα εισφερθούν χρήµατα από το ΕΣΠΑ ενώ θα κληθούν να
συµµετάσχουν και οι τράπεζες.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Ανακοίνωση σχετικά µε τις συγκεντρωτικές
καταστάσεις πελατών
προµηθευτών Κ.Β.Σ. του έτους 2009
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, Γιώργου
Παπακωνσταντίνου, η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων
πελατών προµηθευτών Κ.Β.Σ. του έτους 2009 παρατείνεται ως εξής:

Η διοικητική επίλυση της διαφοράς στις περιπτώσεις αυτές
διενεργείται αν καταβληθεί εφάπαξ το 50% του επιβαλλόµενου
προστίµου. Υπενθυµίζεται πως από τις 23 Απριλίου ισχύει ότι σε
περίπτωση άσκησης προσφυγής, βεβαιώνεται το 25% του
οφειλόµενου ποσού προστίµου και όχι το 10%, που βεβαιωνόταν
µε το καθεστώς πριν από το νόµο 3842/2010».
Ακόµα, επισηµαίνεται ότι από την 1η Ιουνίου 2010 η µη έκδοση ή η
ανακριβής έκδοση παραστατικών στοιχείων πώλησης ή
διακίνησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών συνιστά ποινικό
αδίκηµα και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο
µηνών.
Με τα µέτρα αυτά το Υπουργείο Οικονοµικών προχωρά σε ένα
ακόµη βήµα για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, την
ενίσχυση των µηχανισµών επιβολής της φορολογικής νοµοθεσίας
και τον περιορισµό του χρόνου που µεσολαβεί µεταξύ παράβασης
και επιβολής κυρώσεων, που έχει αναγνωριστεί ως ένας
καθοριστικός παράγοντας διευκόλυνσης και επέκτασης του
φαινοµένου της φοροδιαφυγής στη χώρα µας.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Μέχρι 26 Αυγούστου
για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.
Μέχρι 30 Αυγούστου
για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.
Μέχρι 3 Σεπτεµβρίου
για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.
Μέχρι 6 Σεπτεµβρίου
για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.
,

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά µη εργάσιµης ηµέρας οι
παραπάνω προθεσµίες των παραγράφων 1, 2 και 3 µετακυλίονται
ανάλογα.
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Επιµελητήριο Πρέβεζας

Γιώργος Ντίλος 6972013030
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Για τις αγορές σας
προτιµάτε τα καταστήµατα
του Νοµού µας

