Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021

Πέντε φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις για εργαζόμενους και επιχειρήσεις ανακοίνωσε ο Κυρ.
Μητσοτάκης
Πέντε φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις για εργαζόμενους και επιχειρήσεις
ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια σύσκεψης μέσω
τηλεδιάσκεψης με αντικείμενο την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, ο
πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής: «Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι σταθερή της
προτεραιότητα είναι η μείωση της φορολογίας πριν... Περισσότερα…
Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα
«Η Κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της, έχει θέσει ως μία από τις βασικές
προτεραιότητές της στο οικονομικό πεδίο τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μειώσεις που συμβάλλουν στην
ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας… Περισσότερα…
Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, για φορολογικά μέτρα
Κάθε μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων είναι κάτι
παραπάνω από ευπρόσδεκτη, ειδικά τώρα όπου οι επιχειρήσεις προσπαθούν
να μείνουν ζωντανές και βιώσιμες. Κατά κύριο λόγο, αυτές είναι οι πλέον
σημαντικές μειώσεις που θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις να περάσουν τον
«κάβο της ύφεσης» που έπληξε την ελληνική οικονομία… Περισσότερα…

Ο Υφυπουργός Οικονομικών και ο Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π.
Το οικονομικό πλαίσιο στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων αποτέλεσε
αντικείμενο συζήτησης στην τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, όπου συμμετείχαν ο
υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας,
κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος… Περισσότερα…
10 αλλαγές από το ΥΠΟΙΚ στις φορολογικές δηλώσεις για δόσεις, τεκμήρια, e-αποδείξεις &
ανείσπρακτα ενοίκια
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εξουδετερώνοντας τις επιβαρύνσεις και τους έξτρα φόρους που φέρνει με τις
φετινές φορολογικές δηλώσεις η μείωση των εισοδημάτων που προκάλεσε η
επέλαση της πανδημίας. Με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών η οποία
ψηφίστηκε στη Βουλή... Περισσότερα…
Υπόμνημα Ε.Β.Ε.Π. στον υφυπουργό Οικονομικών κ. Απ. Βεσυρόπουλο
Δέσμη θεμάτων που χρήζουν παρεμβάσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων για
την επίλυση ζητημάτων που απασχολούν το εφοδιαστικό κλάδο έθεσε υπόψη
του υφυπουργού Οικονομικών κ. Απ. Βεσυρόπουλου το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς. Ειδικότερα, με αφορμή τα συζητηθέντα
στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ.… Περισσότερα… Υπόμνημα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Μετά το Πάσχα οι φορολογικές δηλώσεις - Ποιοι γλιτώνουν τα τεκμήρια
Μετά το Πάσχα θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να υποβληθούν οι
φετινές φορολογικές δηλώσεις, και η καταληκτική ημερομηνία θα είναι η 31η
Ιουλίου.
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επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι… Περισσότερα…

Θ. Σκυλακάκης: Όσοι έχουν πληγεί από την πανδημία δεν θα πληρώσουν άδικους φόρους με τα
τεκμήρια
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προκειμένου να απαλλαγούν από τα τεκμήρια διαβίωσης… Περισσότερα…

Παράταση έως 31 Δεκεμβρίου 2021 των βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών που τελούν σε
αναστολή μέχρι 30 Απριλίου 2021
Παρατείνεται, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η καταβολή των βεβαιωμένων
στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα
οφειλών, οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης μέχρι 30-4-2021. Την
σχετική απόφαση υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών… Περισσότερα…
Αναστέλλονται έως και 12 μήνες οι πλειστηριασμοί για τους πληγέντες από θεομηνίες
Την αναστολή των αναγκαστικών μέτρων για φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που
έχουν πληγεί από θεομηνίες για 6 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για
άλλους 6 μήνες μετά τη φυσική καταστροφή, προβλέπει τροπολογία που
κατέθεσε

το

υπουργείο

άσκησης… Περισσότερα…
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Άδ. Γεωργιάδης: Ίσως τις επόμενες μέρες να έχουμε ανακοινώσεις και για άλλους κλάδους της
οικονομίας για στήριξη μέσω του ΕΣΠΑ
«Με καλή διάθεση και με καλοπιστία πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και το
2021 θα είναι μια καλύτερη οικονομική χρονιά από το 2020 και το 2022,
φυσικά, μια εξαιρετικά καλύτερη χρονιά, χωρίς καμία συζήτηση». Αυτό
ανέφερε πρόσφατα

ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις

Γεωργιάδης… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανακοινώθηκαν οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το Μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (δεύτερη ευκαιρία). Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: 1. Σε
επιχειρήσεις-εργοδότες που δεν κατέστη δυνατή για λόγους ανωτέρας βίας η
υποβολή δήλωσης ένταξης στο Μηχανισμό… Περισσότερα…
Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη θα πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα
Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη θα πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα για τους
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα το φετινό επίδομα εορτών
Πάσχα θα δοθεί τόσο σε μισθωτούς, όσο και σε εργαζόμενους σε αναστολή,
με μια ωστόσο διαφοροποίηση για όσους βρίσκονται σε αναστολή. Το
διάστημα που ο εργαζόμενος... Περισσότερα…
Με νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ο ΕΦΚΑ - Ποιοι επιχειρηματίες θεωρούνται ασφαλιστικά
ενήμεροι
Πλήρως ηλεκτρονικά πραγματοποιείται πλέον η απογραφή, μεταβολή και
λήξη της ασφάλισης των φυσικών προσώπων (ελεύθερων επαγγελματιών και
εργοδοτών-φυσικών προσώπων) στον e-ΕΦΚΑ με τη λειτουργία δύο νέων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Με τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που είναι
διαθέσιμες… Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Οι επενδύσεις μόνη λύση μεγέθυνσης οικονομίας και επιχειρήσεων
Η ελληνική οικονομία αποκλίνει σε ρυθμό ανάπτυξης από την υπόλοιπη Ε.Ε.
για πάνω από τρεις δεκαετίες, αφού την περίοδο 1981-2019, ο μέσος ετήσιος
ρυθμός αύξησης του κατά κεφαλήν πραγματικού ΑΕΠ ήταν κατά μέσο όρο
μόλις 0,6%. Σε όρους πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το 2019 η Ελλάδα
υπολειπόταν του μέσου όρου της ευρωζώνης κατά 43,2%... Περισσότερα…
Αποκωδικοποίηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας
Η έννοια της επιχειρηματικότητας έπαψε να είναι «παρεξηγημένη» τη
περίοδο της πανδημίας για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, που
κατανόησε τη συνεισφορά των οικονομικών δραστηριοτήτων και την
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επιχειρηματικότητα συνδέεται με πολλές παραμέτρους… Περισσότερα…
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Προσεκτική διαχείριση απαιτεί η απόκλιση φορολογικών εσόδων και στόχων
Η ήπια υστέρηση των φορολογικών εσόδων το πρώτο τρίμηνο του έτους, κατά
669 εκατ. ευρώ από τον αρχικό στόχο των 12,2 δις στα 11,5 δις ευρώ,
αντισταθμίζεται μεν από τη συγκράτηση των δαπανών κατά 1,55 δις ευρώ,
αλλά τριπλασιάζει το έλλειμμα από 1,82 δις ευρώ πέρυσι, σε 5,73 δις ευρώ το
αντίστοιχο φετινό χρονικό διάστημα, που όμως θεωρείται… Περισσότερα…

Η αυτοδιάγνωση μπορεί να ανοίξει την «μισάνοικτη» πόρτα της αγοράς
Η καθιέρωση υποχρεωτικής διενέργειας self tests σε όλους τους εργαζόμενους
του εμπορίου, των υπηρεσιών και των μεταφορών θα πρέπει να γίνει
αποδεκτή, ως ένας ακόμα απαραίτητος κανόνας υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας. Είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα προς… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Το Πασχαλινό ωράριο ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων

Αττικής, Όμορων

Νομών & Νήσων Αιγαίου
Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων

Αττικής, Όμορων Νομών & Νήσων

Αιγαίου, σε συνεννόηση με τους Εμπορικούς Συλλόγους του Λεκανοπεδίου
Αττικής Μέλη της και συντονίζοντας τις προτάσεις τους αποφάσισε ομόφωνα
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καταστημάτων θα έχει ως εξής… Περισσότερα…

ΕΥΧΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ

Η αγορά, που ακολούθησε και ακολουθεί με θρησκευτική ευλάβεια τα όποια μέτρα προστασίας, όποτε και όπως
ακριβώς προτάθηκαν από τους λοιμωξιολόγους και υιοθετήθηκαν από τη πολιτεία, αναμένει τη δική της «Ανάσταση»
ενόψει της μικρής σε διάρκεια, αλλά περιεκτικής σε κατανάλωση Πασχαλινής αγοράς.
Και αυτό το Πάσχα θα είναι διαφορετικό, αλλά τουλάχιστον, φέτος, το χαρμόσυνο άγγελμα της Ανάστασης,
εμπεριέχει το τέλος των παθών μας από την πανδημία, που γεννά ο εμβολιασμός του πληθυσμού.
Η Ανάσταση του Κυρίου, φέρνει την ελπίδα για οικονομική Ανάσταση του εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού,
αλλά, κυρίως, την επιστροφή της κοινωνίας στην «καθημερινότητά» μας. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει στο δίλημμα
«Πάσχα στο χωριό» ή «καλοκαίρι ελεύθερο με τουρισμό» να συμφωνήσουμε με Εκκλησία και Θρησκεία, με Κυβέρνηση
και Πολιτεία, που σοφά καταλήγουν στη 2η επιλογή.
Εύχομαι από καρδιάς σε όλες και όλους, καλό Πάσχα με υγεία και Καλή Ανάσταση!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

16 – 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

▪ Ενημερωτικό Δελτίο ASCAME

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

16 – 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Investing in people for the future of retail»
▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Safe, trusted AI based on European values vital for Europe’s future»
▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Harmonised approach to Non-Financial Reporting key to success»

