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Τη µείωση του συντελεστή
φορολόγησης του συνόλου των
κερδών των επιχειρήσεων σε 20%
(από 24%), για Α.Ε. και ΕΠΕ και για
τις χρήσεις που αρχίζουν από
1.1.2011, προβλέπει το σχέδιο νόµου.

Σελ: 2
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠITPOΠH
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΩΝ
Η Εκλογική Επιτροπή του
Επιµελητηρίου Πρέβεζας καλεί τους
εκλογείς που θα συµπεριληφθούν
στους εκλογικούς καταλόγους να
συµµετάσχουν στις εκλογές για την
ανάδειξη ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Επιµελητηρίου Πρέβεζας που θα
διεξαχθούν στις 3 & 4 Απριλίου 2011,
ηµέρες Κυριακή και ∆ευτέρα
αντίστοιχα, από 08:00 έως 19:00, στο
Συνεδριακό Κέντρο του
Επιµελητηρίου Πρέβεζας το οποίο
βρίσκεται στη διεύθυνση ∆ωδώνης
47 - Πρέβεζα στο ισόγειο του κτιρίου.

Σελ: 3
Καθ' οδόν η ρύθµιση
τµηµατικής καταβολής του ΦΠΑ
MEΣA στις επόµενες ηµέρες θα
ανακοινωθεί από το Yπουργείο
Οικονοµικών η αναµενόµενη
ρύθµιση για την καταβολή του ΦΠΑ
µε δόσεις που περιµένουν ως
«µάννα εξ ουρανού» δεκάδες
χιλιάδες επιτηδευµατίες και
επαγγελµατίες.

Σελ: 4

Η «Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.», φορέας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
ανακοίνωσε στις 17.01.2011 την έναρξη υλοποίησης
τριών νέων προγραµµάτων για τις Μικρές και Πολύ
Μικρές Επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 άτοµα,
συνολικού προϋπολογισµού 80.000.000Ä. Τα έργα
αφορούν δράσεις για την ενίσχυση µικρών και πολύ
µικρών
επιχειρήσεων µέσω της εκπόνησης και
εφαρµογής «Κλαδικών Σχεδίων ∆ιαρθρωτικής
Προσαρµογής Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νοµού», µε
στόχο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την
ανταπόκρισή των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες, που
διαµορφώνει η οικονοµική κρίση.
Τα προγράµµατα συγχρηµατοδοτούνται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από Εθνικούς Πόρους,
υλοποιούνται στο πλαίσιο του Τοµεακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»
ΕΣΠΑ 2007-2013 και εντάσσονται στον Θεµατικό Άξονα
Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας
του Ανθρώπινου ∆υναµικού και των Επιχειρήσεων»,
Κατηγορία Παρεµβάσεων 2, ∆ράση 1.
Ειδικότερα, µε την Πρόσκληση Α' καλούνται από την
∆ικαιούχο ΕΚΑΕ οι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς να
συντάξουν και να υποβάλλουν Κλαδικά Σχέδια
∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής σε επίπεδο Νοµού, τα
οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για τις Πολύ
Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (1-49 ατόµων), που θα
εκδηλώσουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον να
συµµετάσχουν στην πρόσκληση Β'.

από τον ΕΦ∆-ΕΚΑΕ οι Πολύ Μικρές και Μικρές
Επιχειρήσεις µέλη των Κλαδικών Φορέων, που θα
συµµετέχουν στην Πρόκληση Α', να υποβάλλουν
φάκελο υπαγωγής στο πρόγραµµα, σε συνεργασία µε
τον Κλαδικό Φορέα και στο πλαίσιο του Κλαδικού Σχεδίου
∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής που έχει ετοιµάσει ο
Κλαδικός Φορέας.
Οι επιχειρήσεις µε προσωπικό 1-19 άτοµα συµµετέχουν
υποχρεωτικά µέσω του Κλαδικού τους Φορέα, ενώ οι
επιχειρήσεις µε προσωπικό 20-49 άτοµα έχουν τη
δυνατότητα επιλογής, είτε µέσω του Κλαδικού τους
Φορέα, είτε αυτοτελώς µε την Πρόσκληση Γ'.
Στην Πρόσκληση Γ' (ΦΕΚ 1659/18-10-2010) καλούνται
από τον ΕΦ∆/ΕΚΑΕ οι Επιχειρήσεις 20-49 ατόµων, που
δεν επιθυµούν να ενταχθούν στο Σχέδιο ∆ιαρθρωτικής
Προσαρµογής του Κλαδικού τους Φορέα (Πρόσκληση
Β') και επιθυµούν να υποβάλλουν αυτοτελώς Σχέδιο
∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής.
Περίοδος υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής έχει
οριστεί από τη ∆ευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011 έως και την
Πέµπτη 17 Μαρτίου 2011. Αναλυτικές πληροφορίες για
τα προγράµµατα παρέχονται στην ιστοσελίδα της
«Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.» www.ep-katartisi.gr,
καθώς και στο τηλέφωνο 210 6245350 (5 γραµµές), από
10.00-15.00.

Στην Πρόσκληση Β' (ΦΕΚ 1658/18-10-2010) καλούνται

www.prevezachamber.gr

Η ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Πρέβεζας
λειτουργεί µε νέα αναβαθµισµένη µορφή.

www.prevezachamber.gr
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Απαγόρευση χρήσης οκτώ καταχρηστικών
όρων από τις τράπεζες
ΜE απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλη Κεγκέρογλου
απαγορεύεται η χρήση οκτώ όρων που
χρησιµοποιούν οι τράπεζες στις συναλλαγές τους
µε τους καταναλωτές και έχουν κριθεί αµετάκλητα
ως καταχρηστικοί από τη ∆ικαιοσύνη, σε υποθέσεις
συλλογικών αγωγών ενώσεων καταναλωτών. Η
απόφαση αυτή εκδόθηκε µε γνώµονα το δηµόσιο
συµφέρον. Με την έκδοσή της, όλα τα πιστωτικά
ιδρύµατα ή εταιρίες παροχής πιστώσεων οφείλουν
άµεσα να απαλείψουν αυτούς τους
καταχρηστικούς όρους και να πάψουν να κάνουν
χρήση αυτών.
Ειδικότερα, µε την απόφαση απαγορεύεται η
διατύπωση και χρήση των ακόλουθων οκτώ όρων:
1. Σε περίπτωση ανάληψης µετρητών από
κατάστηµα ή ΑΤΜ του ίδιου πιστωτικού ιδρύµατος
ότι καταβάλλονται από τον καταναλωτή προµήθεια
ή λειτουργικά έξοδα στο πιστωτικό ίδρυµα.

2. Στην περίπτωση στεγαστικού δανείου που
χρησιµοποιείται για κατασκευή ή ανέγερση
κατοικίας, το δάνειο κατατίθεται σε δεσµευµένο
λογαριασµό του οφειλέτη και ενώ η αποδέσµευση
γίνεται σταδιακά, ανάλογα µε την πρόοδο των
εργασιών, ο δανειολήπτης επιβαρύνεται µε τους
τόκους του δανείου, από την ηµέρα που κατατίθεται
το ποσό στον δεσµευµένο λογαριασµό.

λογαριασµούς, που παραµένουν ακίνητοι για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από αυτό που
καθορίζει η τράπεζα.
6. Οι λογαριασµοί µε µέσο µηνιαίο υπόλοιπο
µικρότερο από εκείνο που ορίζει η τράπεζα
βαρύνονται µε έξοδα τήρησης και
παρακολούθησης των κινήσεων.

3. Η επιβολή προµήθειας ή εξόδων για την 7. Υποχρέωση του καταθέτη να ειδοποιήσει αµέσως
κατάθεση σε λογαριασµό τρίτου, που είναι πελάτης την τράπεζα σε περίπτωση απώλειας του
βιβλιαρίου καταθέσεων, και ορίζει ότι η τράπεζα δεν
του πιστωτικού ιδρύµατος.
ευθύνεται σε περίπτωση που πραγµατοποιήσει
4. Η επιβολή προµήθειας ή εξόδων σε κάθε κίνηση πληρωµή σε άλλο πρόσωπο, πριν λάβει την
λογαριασµού ταµιευτηρίου ή τρεχούµενου προαναφερόµενη ειδοποίηση.
αναφορικά µε την ανάληψη ή κατάθεση µετρητών ή
επιταγής στα ταµεία των τραπεζών, όταν οι κινήσεις 8. Περιορισµός της ευθύνης των τραπεζών µόνο
υπερβαίνουν το καθορισµένο από την τράπεζα για δόλο ή για βαριά αµέλεια υπαλλήλου της, σε
περίπτωση µη γνήσιας υπογραφής σε δελτία ή
όριο.
εντολές πληρωµής, αποκλείοντας κατ'Α αυτόν τον
5. Η επιβολή εξόδων αδράνειας σε καταθετικούς τρόπο την ευθύνη της για ελαφρά αµέλεια.

Υποβολή αιτήσεων έως 28/2 για τον
κοινωνικό τουρισµό
EΩΣ τις 28 Φεβρουαρίου καλούνται να υποβάλουν συµµετοχή στο
πρόγραµµα κοινωνικού τουρισµού του Οργανισµού Γεωργικών
Ασφαλίσεων για το 2011 οι επιχειρηµατίες των τουριστικών καταλυµάτων
που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του
ΟΓΑ, το ποσό της επιδότησης κυµαίνεται ανά άτοµο και διανυκτέρευση από
19 έως 24 ευρώ, ανάλογα µε την κατηγορία αστέρων του ξενοδοχείου και 10
ευρώ για τα κάµπινγκ. Το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο κάθε
κοινωνικός τουρίστας ανά διανυκτέρευση ανέρχεται σε 3 έως 15 ευρώ,
ανάλογα µε την κατηγορία αστέρων του ξενοδοχείου και την παροχή ή όχι
πρωινού. Το πρόγραµµα αφορά 180.000 δικαιούχους (ασφαλισµένους και
συνταξιούχους του ΟΓΑ) και περιλαµβάνει 8ήµερες διακοπές (7
διανυκτερεύσεις) για κάθε δικαιούχο. Η διάρκειά του είναι από την 1η Ιουνίου
του 2011 µέχρι τις 31 Μαρτίου του 2012.

οργανωµένες κατασκηνώσεις (camping), τα ενοικιαζόµενα δωµάτιαδιαµερίσµατα, εξαιρουµένων των ενοικιαζοµένων δωµατίωνδιαµερισµάτων ενός κλειδιού και οι επιπλωµένες κατοικίες-επαύλεις.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ιδιαίτερο λουτρό και
κλιµατισµό-κεντρική θέρµανση εντός των δωµατίων.
Oσοι επιχειρηµατίες τουριστικών καταλυµάτων πληρούν τις παραπάνω
προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να συνάψουν σύµβαση µε τον ΟΓΑ /ΛΑΕ,
προκειµένου να δέχονται στα καταλύµατά τους κοινωνικούς τουρίστεςδικαιούχους του οργανισµού µπορούν να ενηµερωθούν για τους όρους
του προγράµµατος (προϋποθέσεις-διαδικασίες ένταξης-υποχρεώσεις
κ.λπ.), αλλά και να προµηθευτούν το ειδικό έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης
δήλωσης συµµετοχής, πρέπει να απευθυνθούν στον Κλάδο Αγροτικής
Εστίας του ΟΓΑ (Πατησίων 30 - 10170 Αθήνα, τηλ.: 2103322233).

Στο πρόγραµµα δικαιούνται να συµµετέχουν τουριστικά καταλύµατα, όλων
των τύπων, µε ειδικό σήµα λειτουργίας σε ισχύ. Συγκεκριµένα, αιτήσεις Οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις συµµετοχής υποβάλλονται ταχυδροµικά ή
µπορούν να υποβάλουν τα ξενοδοχεία όλων των µορφών και αστέρων, οι µε fax στον ΟΓΑ/ΛΑΕ.

Στο 20% µειώνεται ο συντελεστής
φορολόγησης κερδών των επιχειρήσεων
Τη µείωση του συντελεστή φορολόγησης του
συνόλου των κερδών των επιχειρήσεων σε 20% (από
24%), για Α.Ε. και ΕΠΕ και για τις χρήσεις που
αρχίζουν από 1.1.2011, προβλέπει το σχέδιο νόµου.
Παράλληλα, για τα διανεµόµενα κέρδη προβλέπεται
φόρος 25% που θα διενεργείται µε παρακράτηση
στην επιχείρηση. Συγκεκριµένα, τα µερίσµατα
εντάσσονται στη φορολογική κλίµακα του
δικαιούχου, ουσιαστικά όµως εξαντλείται η
φορολογική υποχρέωση (20% σε επίπεδο νοµικού
προσώπου και 25% παρακράτηση στα µερίσµατα)
για την πλειοψηφία των µετόχων.
Για τους έχοντες χαµηλά εισοδήµατα, προβλέπεται
δικαίωµα επιστροφής του παρακρατούµενου
φόρου µερισµάτων. Αυτό θα συµβαίνει εάν
αθροιζόµενα τα µερίσµατα µε τα λοιπά εισοδήµατα
είναι από 22.000 ευρώ και κάτω, όπου ο συντελεστής
της κλίµακας είναι 24%, άρα λόγω της
παρακράτησης µε 25% ο µικροµέτοχος και
χαµηλόµισθος δικαιούται επιστροφής. Για τα
µεγαλύτερα εισοδήµατα, ουσιαστικά θα εξαντλείται
η φορολογία αφού θα έχει φορολογηθεί µε 20% σε

επίπεδο επιχείρησης και 25% σε επίπεδο
παρακράτησης διανεµοµένων. Με τον τρόπο αυτό,
όπως τονίζεται στο σχέδιο νόµου, εφαρµόζονται οι
συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει
υπογράψει η χώρα µας, εφαρµόζονται επίσης οι
οδηγίες της Ε.Ε. περί οµίλων και ευνοούνται οι
µικροµερισµατούχοι.
Ακόµα, θεσπίζεται διάταξη για µη φορολογία κατά
την εισαγωγή µερισµάτων από χώρες της Ε.Ε.
εφόσον δεν διανέµονται τα εισαγόµενα µερίσµατα
για αναπτυξιακούς λόγους. Σηµειώνεται ότι οι
ανωτέρω διατάξεις θα ισχύσουν για τη διανοµή των
µερισµάτων που θα αποφασισθούν στις γενικές
συνελεύσεις που θα πραγµατοποιηθούν στο τέλος
του πρώτου τριµήνου του 2011.
Σηµειώνεται ότι για τους ισολογισµούς που κλείνουν
31.12.2010, ο συντελεστής σε επίπεδο νοµικού
προσώπου ορίζεται σε 24% για το σύνολο των
κερδών και για τα διανεµόµενα κέρδη της χρήσης
αυτής ορίζεται επιπλέον ποσοστό παρακράτησης
21%.

Στο µεταξύ, αυξάνεται από 1,5‰ σε 2‰ ο
συντελεστής για πωλήσεις µετοχών που
πραγµατοποιούνται είτε στο Χ.Α. είτε σε αλλοδαπά
χρηµατιστήρια από την 1η Ιανουαρίου 2011 και µετά,
ενώ ρητά προβλέπεται ότι για µετοχές που
αποκτώνται από 1.1.2012 και µετά δεν επιβάλλεται
φόρος συναλλαγών, αλλά έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις για τη φορολόγηση της υπεραξίας.
Για µετοχές που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου
2012 και µετά, ανεξάρτητα από την κατηγορία των
τηρούµενων βιβλίων, τα κέρδη που αποκτούν από
την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. (φυσικά
πρόσωπα ή επιχειρήσεις) φορολογούνται µε τις
γενικές διατάξεις.
Περαιτέρω, ορίζεται ότι η τυχόν προκύπτουσα ζηµία
αναγνωρίζεται φορολογικά και για τα φυσικά
πρόσωπα και για τις κάθε µορφής επιχειρήσεις.
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Ο Πρόεδρος και η ∆.Ε. του Επιµελητηρίου Πρέβεζας
πραγµατοποίησαν τη ∆ευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011 συνάντηση
συζήτησης των προβληµάτων του νοµού µας µε το νέο
Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Στράτο Ιωάννου.
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κεντρικού άξονα που θα συνδέει αυτή και το εµπορικό λιµάνι µε
την ΙΟΝΙΑ οδό, το παραεµπόριο το οποίο πλήττει θανάσιµα το
συµφέρον των εµπόρων του Νοµού καθώς επίσης και θέµατα
που αφορούν στην ανάπτυξη του Τουρισµού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα θέµατα που Ο κ. Ιωάννου δεσµεύτηκε να πράξει ότι είναι δυνατόν εντός του
αφορούν, κυρίως, στη βελτίωση της επιχειρηµατικής δράσης πλαισίου αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας, προκειµένου να
και της ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
υπάρχει υγιής επιχειρηµατικότητα.
Ο κ. Νταλαµάγκας έθεσε στον κ. Ιωάννου τις προτάσεις του
Επιµελητηρίου που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τα µέτρα
που η Περιφέρεια θα πρέπει να προωθήσει για τη στήριξη της
τοπικής επιχειρηµατικότητας και κατ' επέκταση της τοπικής
οικονοµίας και κοινωνίας, µε βασικότερες προτάσεις: την
ανάπτυξη της Βιοµηχανικής περιοχής, αλλά και τη δηµιουργία

Μετά το πέρας της συζητήσεως τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Στράτος Ιωάννου όσο και ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου κ.
Λεωνίδας Νταλαµάγκας έδωσαν την υπόσχεση πως τέτοιες
συναντήσεις θα γίνονται συχνά προς όφελος των
επιχειρηµατιών του τόπου.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠITPOΠH ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Καλλώνης ∆ηµήτριος
Η Εκλογική Επιτροπή του Επιµελητηρίου Πρέβεζας καλεί τους
εκλογείς που θα συµπεριληφθούν στους εκλογικούς
καταλόγους να συµµετάσχουν στις εκλογές για την ανάδειξη
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Πρέβεζας που θα
διεξαχθούν στις 3 & 4 Απριλίου 2011, ηµέρες Κυριακή και
∆ευτέρα αντίστοιχα, από 08:00 έως 19:00, στο Συνεδριακό
Κέντρο του Επιµελητηρίου Πρέβεζας το οποίο βρίσκεται στη
διεύθυνση ∆ωδώνης 47 - Πρέβεζα στο ισόγειο του κτιρίου.
Για καλύτερη ενηµέρωση γνωστοποιεί τα εξής:
1. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/06.12.05) όπως αυτός
τροποποίησε τον Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/Ι0.09.92)
β) του Π.∆. 52/2006 (ΦΕΚ 54/A/13.02.2006) που τροποποίησε τα
Π.∆. 372/92 (ΦΕΚ 187/Α/12.12.92), Π.∆. 193/97 (ΦΕΚ
155/Α/28.07.97), Π.∆. 309/97 (ΦΕΚ 220/Α/29.10.97), και το Π.∆.
164/01 (ΦΕΚ 148/Α/05.07.01)
γ) της υπ' αριθµ. πρωτ. KI-336/13.02.2006 Απόφασης του
Υφυπουργού Ανάπτυξης, µε την οποία ορίσθηκαν τα τµήµατα
και ο αριθµός των αντιπροσώπων (εδρών) στο κάθε Τµήµα του
Επιµελητηρίου µετά από απόφαση του ∆.Σ. του Επιµελητηρίου
Πρέβεζας.

ψηφοδέλτια που θα τυπωθούν µε την φροντίδα του
Επιµελητηρίου Πρέβεζας. Κάθε εκλογέας θα δηλώσει την
προτίµησή του µε µέχρι τρεις σταυρούς που θα θέσει πριν ή µετά
το όνοµα του υποψηφίου µε στυλό διαρκείας, χρώµατος µπλε ή
µαύρου. Για τον επικεφαλής του συνδυασµού δεν απαιτείται
σταυρός προτίµησης. Επίσης, εάν το ψηφοδέλτιο δεν έχει
σταυρό ή έχει περισσότερους των τριών (3) σταυρών ή έχει
σταυρό και σε υποψήφιους άλλου τµήµατος, προσµετράται
µόνο υπέρ του συνδυασµού και δεν προσµετρώνται οι σταυροί
υπέρ των υποψηφίων.
7. Εκλόγιµοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και
διατελέσαντες µέλη του Επιµελητηρίου τουλάχιστον για τρία (3)
χρόνια, είτε ατοµικά, είτε σαν µέλη προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.,
Ε.Ε.) ή Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης ή ∆ιοικητικών
Συµβουλίων Ανωνύµων Εταιρειών ή Συνεταιρισµών ή ως
εκπρόσωποι Υποκαταστηµάτων Ελληνικών ή αλλοδαπών
επιχειρήσεων. ∆εν είναι εκλόγιµοι όσοι είναι συνταξιούχοι.

8. Όσοι διεκδικούν το αξίωµα του Συµβούλου κατέρχονται στις
εκλογές κατά συνδυασµό ή µεµονωµένα βάση του άρθρου 6
Π.∆. 52/2006.Ως συνδυασµός θεωρείται το ψηφοδέλτιο που
περιλαµβάνει υποψηφίους που υπερβαίνουν το 50% του
αριθµού των εδρών, τουλάχιστον σε ένα από τα τµήµατα του
2. Η διαίρεση των µελών του Επιµελητηρίου Πρέβεζας και ο Ε π ι µ ε λ η τ η ρ ί ο υ ε ν ώ γ ί ν ο ν τ α ι δ ε κ τ έ ς Μ ε µ ο ν ω µ έ ν ε ς
αριθµός των αντιπροσώπων (συµβούλων) που θα εκλεγούν σε υποψηφιότητες.
κάθε τµήµα, έγιναν µε την ανωτέρω απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης, µετά από απόφαση του ∆.Σ. του Επιµελητηρίου 9. Η Εκλογική Επιτροπή καλεί όσους επιθυµούν να διεκδικήσουν
το αξίωµα του Συµβούλου να καταθέσουν, από τον επικεφαλής
Πρέβεζας ως εξής:
του
συνδυασµού, αίτηση υποψηφιότητας στο Πρωτόκολλο της
1. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
-Ε∆ΡΕΣ 6
Εκλογικής
Επιτροπής, το αργότερο τριάντα ηµέρες πριν τις
2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
-Ε∆ΡΕΣ 6
εκλογές και συγκεκριµένα µέχρι και τις 03 Μαρτίου 2011. ηµέρα
3. ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- Ε∆ΡΕΣ 6
Πέµπτη και κατά τις εργάσιµες ηµέρες, και ώρες, από 08: 00 έως,
4. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
-Ε∆ΡΕΣ 3.
και 13:30.
(στην περίπτωση έκδοσης νέας υπουργικής απόφασης
αναφορικά µε τον ορισµό των τµηµάτων και τον αριθµό των
Στην αίτηση κάθε υποψήφιου πρέπει να επισυνάπτονται:
αντιπροσώπων –συµβούλων που θα εκλεγούν σε κάθε τµήµα θα
Α. Γραµµάτιο Εισπράξεως (Απόδειξη) του ταµείου του
υπάρξει σχετική νέα ενηµέρωση από την Εκλογική Επιτροπή)
Επιµελητηρίου ποσού Πενήντα 50,00 ΕΥΡΩ.
Β. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.∆. 1599/86 «περί του ότι πληροί τις
3. Το Εκλογικό ∆ικαίωµα ασκείται αυτοπροσώπως και µε µυστική προϋποθέσεις και δεν υφίσταται κώλυµα από τα προβλεπόµενα
δια. ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Κανένας δεν µπορεί να έχει
στην παρ.6 του άρθρου 3 του Ν.2081/92 όπως αυτό
περισσότερες από µία ψήφους. Η άσκηση του εκλογικού
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.3419/2005 άρθρο 22, 3γ
δικαιώµατος µε αντιπρόσωπο απαγορεύεται εκτός από την
παρ.4 και δεν εµπίπτει στα ασυµβίβαστα που αναφέρονται στην
περίπτωση των Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Συν .Π.Ε. και
παρ.3 του ιδίου άρθρου».
υποκαταστηµάτων ηµεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που
το εκλογικό τους δικαίωµα θα ασκήσουν οι εκπρόσωποί τους
Έντυπα αιτήσεων για την υποβολή υποψηφιότητας χορηγούνται
που θα υποδειχθούν προς τούτο µέχρι και τις 27 Μαρτίου 2011.
από τον Γραµµατέα της Εκλογικής Επιτροπής.
4. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος θα επιτραπεί από την
Εκλογική Επιτροπή αφού πεισθεί από τα προσκοµιζόµενα
στοιχεία για την ταυτότητά τους. (∆ελτίο Αστυνοµικής
Ταυτότητας ή άλλο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται
σαφώς και χωρίς αµφιβολία τα στοιχεία της ταυτότητάς τους)

5. Οι εκλογείς κατά την ψηφοφορία θα υπογράψουν έντυπη
δήλωση ότι ασκούν µία φορά το εκλογικό τους δικαίωµα στο
οικείο Επιµελητήριο και ότι δεν εµπίπτουν στα ασυµβίβαστα που
αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 3'γ του Ν.2081/92 που
προστέθηκε µε το άρθρο 22 του Ν.3419/2005 καθώς επίσης και
ότι δεν έχουν προβεί σε ∆ιακοπή Εργασιών στην ∆.Ο.Υ..

10. Η Εκλογική Επιτροπή ,στις 14 Μαρτίου 2011 ,ηµέρα ∆ευτέρα
θα ανακηρύξει τους υποψηφίους που υπέβαλαν κανονικά
αίτηση και έχουν τα νόµιµα προσόντα. Η απόφαση της
ανακήρυξης µε τον κατάλογο των υποψηφίων θα αναρτηθεί
στο κατάστηµα του Επιµελητηρίου Πρέβεζας.
Επί του καταλόγου των υποψηφίων µπορούν να υποβληθούν
ενστάσεις εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την απόφαση
της ανακήρυξης ,δηλαδή στις 15,16 και 17 Μαρτίου 2011.
Στις 18 Μαρτίου ,ηµέρα Παρασκευή ,η Εκλογική Επιτροπή θα
εκδικάσει τις ενστάσεις και θα συντάξει τον οριστικό κατάλογο
τον οποίο θα αναρτήσει στο Επιµελητήριο Πρέβεζας.

11. Οι Προσωρινοί Εκλογικοί Κατάλογοι, οι οποίοι θα κυρωθούν
6. Οι εκλογές θα διεξαχθούν µε µυστική ψηφοφορία και µε έντυπα από την Εκλογική Επιτροπή ένα µήνα πριν τις εκλογές, ήτοι στις 03

Συµεωνίδης Χρήστος

Κλοτσώνη Αριστέα
Λουκάς Περικλής
Μαρτίου 2011 ηµέρα Πέµπτη, θα εκτεθούν
για τρεις (3) συνεχείς εργάσιµες ηµέρες,
ήτοι 04, 08 και 09 Μαρτίου 2011 , στο
κατάστηµα του Επιµελητηρίου Πρέβεζας.
Η ανάρτηση των Προσωρινών Εκλογικών
Καταλόγων θα γίνει προκειµένου να
ελεγχθούν οι κατάλογοι από τους
ενδιαφερόµενους του εκλέγειν και
εκλέγεσθαι, για τυχόν ενστάσεις, που θα
κατατεθούν, µε ∆ικαστικό Επιµελητή στην
Εκλογική Επιτροπή στις 11 ,14 και 15
Μαρτίου 2011 , ώρες 08:00 έως 13:30, και
θα εξετάσει η Εκλογική Επιτροπή σε
δηµόσια συνεδρίαση στις 16 Μαρτίου
2011 , ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα
γραφεία του Επιµελητηρίου Πρέβεζας,
ώστε την ίδια ηµέρα (16.03.2011) να
συνταχθούν και οι Οριστικοί Εκλογικοί
Κατάλογοι.

ΠΡΕΒΕΖΑ 18.01.2011
Η ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΒήµα

Καθ' οδόν η ρύθµιση
τµηµατικής καταβολής
του ΦΠΑ

Ζητήσεις Ελληνικών προϊόντων
από ξένους οίκους
(ενηµέρωση από Γραφεία ΟΕΥ των Πρεσβειών µας στο εξωτερικό).
Mahrad Tous
no 357, 9th str. phase 2, Tous Industrial Town

Του Στέλιου Κράλογλου

Mashad / 0472368

MEΣA στις επόµενες ηµέρες θα ανακοινωθεί από το Yπουργείο Οικονοµικών η
αναµενόµενη ρύθµιση για την καταβολή του ΦΠΑ µε δόσεις που περιµένουν ως
«µάννα εξ ουρανού» δεκάδες χιλιάδες επιτηδευµατίες και επαγγελµατίες που δεν
αποδίδουν τον συγκεκριµένο φόρο (που παρακρατούν) σε µια προσπάθεια να
ενισχύσουν τη ρευστότητά τους.

ΙΡΑΝ

Το Yπουργείο Οικονοµικών έχει «κλειδώσει» τους βασικούς άξονες της ρύθµισης, η
οποία επείγει λόγω του ότι στις 26 Ιανουαρίου λήγει η προθεσµία για δήλωση και
πληρωµή του ΦΠΑ του δ΄ τριµήνου του 2010. Η ηγεσία του Yπουργείου Οικονοµικών
θέλει να θέσει το συντοµότερο δυνατό σε ισχύ τη ρύθµιση της καταβολής του ΦΠΑ
µε δόσεις ώστε να µπορεί να αξιοποιηθεί άµεσα και να µην διογκωθεί περαιτέρω το
πρόβληµα της µη είσπραξης ΦΠΑ από επιχειρήσεις και επαγγελµατίες. Μόνο τον
περασµένο Οκτώβριο και Νοέµβριο εντοπίστηκαν 70.000 επιχειρήσεις οι οποίες δεν
είχαν υποβάλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, η ρύθµιση θα δίνει τη δυνατότητα να καταβληθεί αρχικά
µόνο το 30% της οφειλής και το υπόλοιπο 70% σε δύο ίσες µηνιαίες δόσεις µε
προσαύξηση 1%. Επιπλέον, στο φορολογικό νοµοσχέδιο εξετάζεται να περιληφθεί
και διάταξη που θα απενεργοποιεί ή θα µετριάζει τις εξοντωτικές κυρώσεις (ολική
δέσµευση περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων) που προβλέπει το άρθρο 14
του Ν. 2523/97, σε περίπτωση µη απόδοσης ΦΠΑ, ΦΜΥ και λοιπών
παρακρατούµενων φόρων. Για τις µικρότερες επιχειρήσεις, ατοµικές, οµόρρυθµες
και ετερόρρυθµες που αποδίδουν ΦΠΑ κάθε τρεις µήνες, εξετάζεται να υπάρξει
ανάλογη ρύθµιση.
Σήµερα οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες µε την υποβολή της
περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ υποχρεούνται να καταβάλουν ταυτόχρονα ολόκληρο το
ποσό. Με τη νέα ρύθµιση το Yπουργείο Οικονοµικών θα γνωρίζει εκ των προτέρων
τον ΦΠΑ που θα έχει να λαµβάνει, κάτι που µέχρι σήµερα δεν είναι γνωστό αφού
χιλιάδες επιχειρήσεις, λόγω της κρίσης και των έντονων προβληµάτων ρευστότητας
που αντιµετωπίζουν, όχι µόνο καθυστερούν σηµαντικά την καταβολή του ΦΠΑ,
αλλά πολλές φορές ενώ τον εισπράττουν δεν τον αποδίδουν καθόλου και τον
χρησιµοποιούν ως κεφάλαιο κίνησης για την τακτοποίηση άµεσων αναγκών.

0098-511-5413026-7
0098-511-5410608
Ζήτηση ελληνικής επιτραπέζια ελιάς
AMANIDA S.A
Avda Zaragoza 83,
ZARAGOZA / 50630
ΙΣΠΑΝΙΑ
+34976613232
+34976613233
Ενδιαφέρον για αγορά ελαιών και τουρσί από την Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν
απευθείας µε τις εν λόγω εταιρίες.

∆ιευκρινίσεις για το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας σε πιστωτικά τιµολόγια λόγω κύκλου
εργασιών, µετά την αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ, δίνει το υπουργείο
Οικονοµικών. Ειδικότερα, στην ανακοίνωση διευκρινίζονται τα εξής: "Με την εγκύκλιο
ΠΟΛ 1003/03.01.2011, η οποία εκδόθηκε για να παρασχεθούν οδηγίες λόγω της από
01.01.2011 αύξησης των συντελεστών Φ.Π.Α. (ν.3899/2010), διευκρινίζεται ότι στα
φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά, ο Φ.Π.Α.
υπολογίζεται µε τους νέους συντελεστές.

Ειδικά όµως για τα πιστωτικά τιµολόγια που εκδίδονται λόγω εκπτώσεων επί κύκλου
εργασιών (εκπτώσεις τζίρου - ΠΟΛ 1212/22.07.1996) επισηµαίνεται ότι, για την
περίπτωση που αυτές αφορούν σε πωλήσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν τόσο πριν
όσο και µετά από οποιαδήποτε µεταβολή συντελεστών (αύξηση ή µείωση), µπορούν
να εκδίδονται πιστωτικά τιµολόγια µε περισσότερους του ενός συντελεστές Φ.Π.Α. Οι
συντελεστές αυτοί θα εφαρµόζονται επί των εκπτώσεων που παρέχονται σε πελάτες για
πραγµατοποιηθείσες αγορές, φορολογηθείσες µε τους συντελεστές αυτούς (π.χ.
01.01.2010 - 14.03.2010 συντελεστής 19%, 15.03.2010 - 30.06.2010 συντελεστής 21% και
01.07.2010 - 31.12.2010 συντελεστής 23%). Εναλλακτικά, µπορούν να εκδίδονται και
περισσότερα του ενός πιστωτικά τιµολόγια για κάθε αντισυµβαλλόµενο, δηλαδή ένα για
κάθε συντελεστή Φ.Π.Α., έτσι ώστε σε κάθε ένα από αυτά να εφαρµόζονται οι
συντελεστές µε τους οποίους πράγµατι φορολογήθηκαν οι πραγµατοποιηθείσες
Την ίδια ώρα το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει και νέα σχέδια για την πωλήσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση υπολογισµού των εν λόγω εκπτώσεων.
πάταξης της φοροδιαφυγής λόγω των µεγάλων απωλειών που καταγράφονται
στα κρατικά ταµεία. Μάλιστα ο στόχος που έχει τεθεί για το 2011 από την κυβέρνηση Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα πιστωτικά τιµολόγια λόγω κύκλου εργασιών,
και την τρόικα κρίνεται ιδιαίτερα φιλόδοξος καθώς θα πρέπει να εξοικονοµηθούν, δεδοµένου ότι απευθύνονται σε υποκείµενους στο φόρο κατά κανόνα µε δικαίωµα
έκπτωσης, µπορούν να εκδίδονται είτε µε τη χρήση των συντελεστών που ισχύουν κατά
από τα συγκεκριµένα µέτρα, πάνω από 1,6 δισ. ευρώ.
το χρόνο έκδοσής τους, είτε µε τη χρήση των συντελεστών µε τους οποίους
φορολογήθηκαν οι πραγµατοποιηθείσες πωλήσεις, χωρίς να ασκείται επίδραση στο
Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται περιλαµβάνονται και ακραίες εισηγήσεις
αποτέλεσµα για το ∆ηµόσιο".
όπως η καταβολή έκτακτης εισφοράς από ελεύθερους επαγγελµατίες και
επιτηδευµατίες που δηλώνουν εισοδήµατα κάτω από το αφορολόγητο όριο.
Η «φιλοσοφία» της εισήγησης βασίζεται βέβαια στην υποψία φοροδιαφυγής και
ίσως δεν λαµβάνει πλήρως υπόψιν τις συνθήκες βαθιάς ύφεσης που πλήττουν την
αγορά και την πραγµατική οικονοµία.

Πηγές από το Yπουργείο Οικονοµικών αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόµενο να
ικανοποιηθεί και το αίτηµα των φορέων της αγοράς για υποχρέωση καταβολής του
ΦΠΑ κατά τον χρόνο της πληρωµής και όχι της φυσικής συναλλαγής.
Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει µια ριζική –αν και αναγκαία– µεταρρύθµιση, όπου η
τήρηση βιβλίων θα γίνεται σε ταµειακή βάση ως µέτρο άµεσης εφαρµογής, η ΓΣΕΒΕΕ
προτείνει την προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης σύµφωνα µε την οποία σε
περίπτωση συναλλαγής µε πίστωση, ο αγοραστής θα είναι υποχρεωµένος να
καταβάλει τουλάχιστον το ποσό του ΦΠΑ στον πωλητή εντός ενός µηνός από την
έκδοση του τιµολογίου.

Για τις αγορές σας
προτιµάτε τα καταστήµατα
του Νοµού µας
Επιµελητήριο Πρέβεζας

,

Γιώργος Ντίλος 6972013030

dilo

Σε κάθε περίπτωση το συγκεκριµένο σχέδιο προβλέπει την επιβολή έκτακτης
εισφοράς 500 ευρώ στα εισοδήµατα του 2011 (άρα θα εισπραχθεί από το 2012) από
επιτηδευµατίες όπως γιατρούς, δικηγόρους, τεχνίτες, εµπόρους, εστιάτορες,
ξενοδόχους, βιοτέχνες, διαφηµιστές, καλλιτέχνες κ.λπ. που θα δηλώνουν, στην
πλειονότητά τους, καθαρά κέρδη κάτω από 12.000 ευρώ τον χρόνο. Θεωρητικά το
∆ηµόσιο θα µπορούσε να εισπράξει έτσι έως και 1 δισ. 350 εκατ. ευρώ ετησίως. Το
δεύτερο σενάριο προβλέπει "φόρο διατήρησης ΑΦΜ" και αφορά ειδικά όσους
δηλώνουν µηδενικό ατοµικό εισόδηµα στο τέλος του χρόνου.

