Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021

Το Π.Ε.Σ. Αττικής ενημερώνει για το “click in shop” και απαντά για τις εκπτωτικές αγορές εντός
καταστήματος με ραντεβού
Στη
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εμπορικών

καταστημάτων,

από

τη

Δευτέρα

18

Ιανουαρίου, αλλά πάντα με περιορισμούς, προσανατολίζεται να ανακοινώσει
την Παρασκευή η κυβέρνηση, καθώς κρίνει ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα
το επιτρέπουν, αλλά και η αγορά το έχει ανάγκη. Μια εβδομάδα μετά την
επίσημη έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων αναμένεται… Περισσότερα…
Παρέμβαση Ε.Β.Ε.Π. για την στήριξη των θαλασσίων μεταφορών – Μελέτη ΙΟΒΕ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με αφορμή και την
πρόσφατα παρουσιασμένη μελέτη του ΙΟΒΕ για την ακτοπλοΐα της χώρας,
βρίσκεται στην «ίδια ρότα» με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού
Ναυτιλίας
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ως
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όλων
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χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη του τομέα. Η ακτοπλοΐα βρέθηκε,
λόγω της πανδημίας, αντιμέτωπη με ένα «freak wave» το 2020, ενώ στο
τρέχον έτος… Περισσότερα… Μελέτη ΙΟΒΕ
Ώρα κρίσιμων αποφάσεων και δύσκολων επιλογών για την αγορά
«Η επιστροφή στον πολυπόθητο κανονικό τρόπο λειτουργίας των εμπορικών
καταστημάτων μπορεί να αποτελεί τον κύριο στόχο όλων μας, αλλά η αρμόδια
Επιτροπή Λοιμωξιολόγων αποφάσισε και πρότεινε στη κυβέρνηση, πως επί του
παρόντος, δεν είναι επιδημιολογικά επιτρεπτή η λειτουργία της αγοράς, ούτε
καν με το click away. Με την παρούσα λοιπόν κατάσταση της αγοράς, το
οικονομικό επιτελείο θα πρέπει πλέον να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο
καταγραφής στις αρχές του έτους… Περισσότερα…
Θετική απόφαση του ΣτΕ για τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα κεφαλαιουχικών εταιρειών
που πτωχεύουν
Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε απόφαση με την οποία απλοποιούνται οι
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κεφαλαιουχικών εταιρειών που δεν ασκούσαν διοίκηση και οι εταιρείες
πτώχευσαν, μπορούν να προστατευτούν από φορολογικούς καταλογισμούς,
πρόστιμα, κλπ, με απλές ενδικοφανείς προσφυγές προς τα αρμόδια φορολογικά
όργανα.

Κομισιόν: Κουπόνια 20 εκατ. για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
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προγράμματος επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. ευρώ, το οποίο βοηθάει τις
επιχειρήσεις της ΕΕ να αξιοποιήσουν καλύτερα τα δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας (ΔΙ) τους. Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Επιδότηση δόσεων επιχειρηματικών δανείων προωθεί η κυβέρνηση - Επιπρόσθετη στήριξη 7,5
δισ. ευρώ
Την επέκταση του προγράμματος επιδότησης δόσεων - που έως τώρα
εφαρμόζεται με το πρόγραμμα «Γέφυρα» σε στεγαστικά δάνεια με υποθήκη
την πρώτη κατοικία του δανειολήπτη - και για τα επιχειρηματικά δάνεια,
εξετάζει η κυβέρνηση. Όπως ανέφερε πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας σε τηλεοπτικό σταθμό… Περισσότερα…
Κλείνει ο 5ος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής - Τον Μάρτιο ο 6ος κύκλος της
Προθεσμία μέχρι 15 Ιανουαρίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να
ενταχθούν στον πέμπτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής συνολικού
ύψους 1,5 δισ. Ευρώ, αναμένεται όμως να δοθεί παράταση, λόγω του
αυξημένου σχετικού ενδιαφέροντος. Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν, αφού
προηγουμένως δηλώσουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες…
Περισσότερα…
ΑΑΔΕ: Η έκπτωση 25% στον ΦΠΑ δεν συνιστά εισόδημα
Δεν θεωρείται εισόδημα η έκπτωση 25% την οποία κέρδισαν επιχειρήσεις και
ελεύθεροι
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κατέβαλαν εμπρόθεσμα τον ΦΠΑ στη διάρκεια του πρώτου lockdown. Αυτό
σημαίνει πως στο «κέρδος» αυτό επί του ΦΠΑ δεν θα προκύψει φόρος.
Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ... Περισσότερα…
Ρυθμίσεις για τις επιταγές
Με νομοθετική διάταξη που θα κατατεθεί στη Βουλή, θα χορηγηθούν οι
ακόλουθες διευκολύνσεις σχετικά με την πληρωμή αξιόγραφων (επιταγών,
συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή): Για όσα αξιόγραφα εμφανιστούν
από τις 2-1-2021 και μέχρι τη δημοσίευση της διάταξης, θα προβλεφθεί ότι
δεν καταχωρίζονται στον «Τειρεσία», εάν... Περισσότερα…
Μετατίθεται έως την 1η Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία για τους Πραγματικούς Δικαιούχους
Μετατίθεται έως την 1η Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία για την καταχώρηση
από τα υπόχρεα πρόσωπα των στοιχείων που απαιτούνται στο Κεντρικό
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Η αρχική προθεσμία έληγε στο τέλος του
2020. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών:
«Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, λόγω
της πανδημίας COVID-19, η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας καταχώρισης έχει ως στόχο την
αποσυμφόρηση της επιχειρηματικής κοινότητας, και ιδίως των λογιστών/φοροτεχνικών, που καλούνται να
ανταποκριθούν στην εκπλήρωση συντρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων».

Παράταση έως 31/3 της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης
Διαφορών και ισχύος του νόμου "ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας"
Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2021 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων
ενώπιον της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων, η οποία
εξέπνεε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών
με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών. Όπως επεσήμανε ο υφυπουργός
Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος… Περισσότερα…
ΦΕΚ 256/Ά/23-12-2020 (ν.4764/2020)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Ρευστότητα 8,6 δις. ευρω από την Ε.Α.Τ. στην αγορά - Ενεργοποιήθηκε το Τ.Ε.Ε.
Ρευστότητα ύψους 8,6 δισ. ευρώ κυρίως σε μικρομεσαίες αλλά και σε μεγάλες
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υγειονομικής κρίσης (Απρίλιος 2020 έως σήμερα), η Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα (ΕΑΤ), μοχλεύοντας 2,78 δισ. ευρώ από κοινοτικούς και εθνικούς
πόρους. Αντίστοιχα Ενεργοποιήθηκε το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων. Οι
εγγυήσεις
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χρηματοδότηση για το επενδυτικό τους σχέδιο με δάνεια χαμηλού επιτοκίου, μειωμένες εξασφαλίσεις και
μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής, θα μπορεί να φθάνει ως το 80% του συνολικού δανείου Περισσότερα…
ΕΣΠΑ: Επιδότηση έως 5.000 ευρώ για δημιουργία e-shop - Δράση και από την Περιφέρεια
Αττικής
Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ επιδοτεί τη δημιουργία e-shop
για τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Το πρόγραμμα, όπως εξήγησε ο
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, θα χρηματοδοτεί
100% τη δαπάνη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και θα
αφορά αποκλειστικά το λιανεμπόριο... Περισσότερα…
Χρηματοδότηση 60 εκ. ευρώ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις του «Elevate Greece» μέσω ΕΣΠΑ
Πρόσκληση ύψους 60 εκ. ευρώ για χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης, με τη
μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν
εγγραφεί στο «Elevate Greece» ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών
Επιχειρήσεων… Περισσότερα…
Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της
ΕΕ (EUIPO), με τη συνεργασία των Εθνικών Γραφείων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,
εφαρμόζει από 11-1-2021 πρόγραμμα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
των κρατών-μελών της ΕΕ που θα καλύπτει τη χρηματοδότηση του 50% των τελών
κατάθεσης εθνικού σήματος ή σχεδίου, καθώς και σήματος της ΕΕ ή κοινοτικού
σχεδίου, μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση... Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υ.Ν.Ν.Π.
Blue Economy Window- Ανοικτή Πρόσκληση για την υποστήριξη των ΜμΕ Γαλάζιας Οικονομίας
Η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
γνωστοποίησε ότι η Πρόσκληση “Blue Economy Window” του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την υποστήριξη της βιώσιμης

ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, με δυνατότητα
χρηματοδότησης έως και 70% του έργου έχει προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ως τις 16/2/2021. Για
περισσότερες πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/eusAIRFS.aspx?item=1278

ΑΡΘΡA ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Ώρα δύσκολων αποφάσεων για τη λιανική στις εκπτώσεις - Σωστή η λειτουργία ένδυσηςυπόδησης & κοσμημάτων με το click in shop
Εκπτώσεις με κλειστά καταστήματα δεν νοούνται, αλλά παραπέμπουν κάτι σε
“cyber sales”. Επίσης, εκπτώσεις στην ένδυση και υπόδηση, χωρίς τουλάχιστον
“click in shop” και δοκιμή εντός καταστήματος είναι μάλλον άνευ ουσίας. Η
αναβολή της “επαναλειτουργίας” με τη μέθοδο του click away και η αναστολή
της εφαρμογής του “click in shop” στο οποίο η αγορά είχε εναποθέσει τις
ελπίδες της... Περισσότερα…
Η ναυτιλιακή οικονομία θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο
Η ναυτιλία στη χώρα μας, σε βάθος χρόνου, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο
στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, αποτελώντας ένα ιδιαίτερης σημασίας
πυλώνα ανάπτυξης και εξωστρέφειας για την ελληνική οικονομία. Διαπιστώνεται
ότι η ναυτιλία αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω της έντονης επιχειρηματικής
δραστηριότητας στον κλάδο παγκοσμίως, καθώς και σημαντικούς κινδύνους...
Περισσότερα…

Η τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα θα φέρει μεγάλες αλλαγές σε κοινωνία και οικονομία
Η τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα πρέπει να μας βρει σοφότερους ως προς την
διαχείριση κρίσεων, οικονομικών και μη. Στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας δεν
θα μπορούσε κανείς να προβλέψει μια παγκόσμια υγειονομική κρίση και όμως
βρεθήκαμε αντιμέτωποι σε ένα καθεστώς απειλής της δημόσιας υγείας, που
άλλαξε τη ζωή μας… Περισσότερα…
Το Ε.Β.Ε.Π. υπέρ της ναυπήγησης πολεμικών πλοίων από ελληνικά ναυπηγεία
Με αφορμή την επιστολή του Εργοστασιακού Σωματείου Ναυπηγείων Σύρου που
κοινοποιήθηκε στο Ε.Β.Ε.Π. με την οποία τοποθετείται ως προς το θέμα της
δυνατότητας κατασκευής εθνικού πλοίου για τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, ο
πρόεδρος Βασίλης Κορκίδης συμφωνεί με τη θέση ότι ελληνικά ναυπηγεία μπορούν
να ναυπηγήσουν κάθε τύπο πλοίου… Περισσότερα…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

8 - 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:
Τι κλείνει (22.12.20) - Σχέδιο Ανάκαμψης (22.12.20)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
▪

Ενημερωτικό Δελτίο ASCAME
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