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Εγκρίθηκαν819.900.000€
για αναγκαίεδ εισαγωγεβ

ΤΟ ΠΟΣΟ των 81 9.900.000 ευρώ εκταμιεύτηκε από το τραπεζικό
σύστημα για ειδικές και επείγουσες υποχρεώσεις πληρωμών με
παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών Οι σχετικές εγκρίσεις
δόθηκαν από την Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών
που έχει συσταθεί για να εξετάζει ειδικές περιπτώσεις πληρωμών

στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν χθες από το υπουργείο Οικονομικών

έως τις 13/07/2015 η επιτροπή πραγματοποίησε 11

συνεδριάσεις και δέχτηκε 3.243 αιτήματα Ενδεικτικά από το σύνολο

των εκταμιεύσεων που εγκρίθηκαν Ποσό 22.900.000 ευρώ
αφορά νοσήλια φάρμακα και ιατροφαρμακευπκό εξοπλισμό Ποσό

59.800.000 ευρώ αφορά τρόφιμα πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας

τροφίμων καθώς και ζωοτροφές Ποσό 195.800.000
ευρώ αφορά εισαγωγή πετρελαιοειδών και ενέργειας καθώς και
λοιπών ενεργειακών προϊόντων Ποσό 291.900.000 ευρώ αφορά
λοιπά προϊόντα και υπηρεσίες για τη διασφάλιση του δημόσιου
συμφέροντος Ενδεικτικά Πληρωμές διδάκτρων σε εκπαιδευυκά
ιδρύματα εξωτερικού δαπάνες εθνικής άμυνας ναυτιλιακές δαπάνες

δαπάνες αεροπορικών εταιριών δαπάνες άγονων γραμμών

και προϋποθέσεις χρήσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών

Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό για την κάλυψη των πρώτων

αναγκών τους
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Ενέσεις ρευστότητας σε
νοσοκομεία και φαρμακεία
Ρεπορτάζ

nDrta@dimofcratianews.gr

ε μια απέλπιδα
προσπάθεια

να μην ξεμείνουν

τα νοσοκομεία

της χώρας από
αναλώσιμα υλικά και

τα φαρμακεία της γειιονιάς από
φάρμακα το υπουργείο Υγείας
και ο ΕΟΠΥΥ ενισχύουν τη ρευστότητα

του ΕΣΥ αλλά και όλων
των παροχών υγείας που εξαιτίας

των capital controls είναι στα
πρόθυρα της χρεοκοπίας

Ειδικότερα χθες επιχορηγήθηκαν

τα νοσοκομεία με το
ποσό των 43.000.000 ευρώ για
την άμεση πληρωμή οφειλών
τους προς τους προμηθευτές
Την ίδια ώρα πιστώσεις ύφους
7.000.000 ευρώ χορηγήθηκαν

50.000.000 € από
το υπ Υγείας ενώ
άρχισε ο ΕΟΠΥΥ

πληρωμή οφειλών

σης Διευθύνσεις Υγειονομικών
Περιφερειών Ελλάδας ΔΥΠΕ
και στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό
Δίκτυο Υγείας ΠΕΔΥ για να
καλυφθούν οι άμεσες υποχρεώσεις

τους
Παράλληλα ο ΕΟΠΥΥ ξεκίνησε

πληρωμές προς τα νοσοκομεία

ύφους 40.000.000
ευρώ ενώ από την επόμενη
εβδομάδα αναμένεται να καταβληθούν

75.000.000 ευρώ
στους λογαριασμούς των φαρ¬

μακοποιών ποσό που αντιστοιχεί

σε οφειλές του δεύτερου

δεκαπενθημέρου του
Μαρτίου

Επίσης ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε
σε πληρωμές νοσηλίων

προς ης Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

και Τεχνητού Νεφρού

ύφους 8.000.000 ευρώ
Το υπουργείο Υγείας σε

ανακοίνωσή του τονίζει ότι
ύστερα από την ένταξη τροπολογίας

στο νομοσχέδιο του
υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης

θα διατεθεί πόσο ύφους
160.000.000 ευρώ για την τακτοποίηση

των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων των νοσοκομείων

του ΕΣΥ και των ΔΥΠΕ γεγονός

που αναμένεται να δώσει

ακόμα μια οικονομική
ανάοα στην αγορά
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΑΙΝΟΥΝ ΕΩΣ 10 ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΦΠΑ
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ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ

Φωτιά οι
Προστιθέμενεε
Ανατιμήσει
Ανατιμήσεις-φωτιά

στα περισσότερα είδη
διατροφής σε έτοιμα γεύματα που σερβίρονται

από καταστήματα μαζικής εστίασης

στα αναψυκτικά στους χυμούς στους
καφέδες και τα αφεψήματα στο κόστος της
αγροτικής παραγωγής στα τιμολόγια των μέσων
μεταφοράς στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών
επισκευής και συντήρησης σπιτιών ρούχων υποδημάτων

και άλλων χρήσιμων αντικειμένων και
σε πλήθος άλλων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά
και αυξήσεις-σοκ 23 στα δίδακτρα των ιδιωτικών

φροντιστηρίων αναμένεται να προκαλέσουν
από την ερχόμενη εβδομάδα οι νέες ρυθμίσεις
στο καθεστώς ΦΠΑ που περιλαμβάνει το πρώτο
μνπμονιακό νομοθέτημα της κυβέρνησης της

Αριστεράς
Από την προσεχή Δευτέρα εκατοντάδες είδη

διατροφής που διατίθενται σε σούπερ μάρκετ και
σε άλλες μικρότερες επιχειρήσεις καθώς και τα
είδη εστίασης θα αλλάξουν συντελεστή ΦΠΑ
από το 1 3 στο 23 με συνέπεια οι τιμές τους

να αυξηθούν άμεσα κατά 9
Πολλές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων

και εστίασης έχουν προμηθευτεί τα πωλούμενα

είδη καταβάλλοντος συντελεστή ΦΠΑ 1 3
και από την προσεχή Δευτέρα υποχρεούνται να
τα διαθέσουν με 23

Σε όλες σχεδόν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Φόβοι για καπέλα που
μπορούν να οδηγήσουν us
τελικέβ ανατιμήσει σε επίπεδα
υψηλότερα του 10

□ ΠΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ
gpalaitsakis@e-typos.com

αλλά και σε πολλές μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού
εμπορίου τροφίμων και εστίασης η διαφορά των
1 0 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ του παλαιού και
του νέου συντελεστή ΦΠΑ θα είναι πολύ δύσκολο

να απορροφηθεί στις τελικές τιμές πώλησης
ώστε αυτές να παραμείνουν αμετάβλητες και να
μη χρεωθούν ακριβότερα οι καταναλωτές

Κι αυτό διότι τυχόν προσπάθεια πλήρους ενσωμάτωσης

του αυξημένου κατά 1 0 ποσοστιαίες
μονάδες συντελεστή ΦΠΑ στην τελική τιμή θα
συμπιέσει πάρα πολύ ή ακόμη και θα εκμηδενίσει
το περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων Συνεπώς

σε πολλές περιπτώσεις η απότομη αύξηση
του συντελεστή ΦΠΑ από το 1 3 στο 23 είναι
βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε άμεσες αυξήσεις τιμών

χωρίς να αποκλείονται και τα καπέλα που
μπορούν να οδηγήσουν τις τελικές ανατιμήσεις
σε επίπεδα υψηλότερα του 1 0

Αντίστοιχες προκλήσεις όσον αφορά τη διαμόρφωση

των τιμολογίων τους θα κληθούν να αντιμετωπίσουν

και χιλιάδες επιχειρήσεις πώλησης
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών καθώς και ελεύθε¬

ροι επαγγελματίες που επίσης οι δραστηριότπτές
τους μετατάσσονται ξαφνικά από το συντελεστή
ΦΠΑ 1 3 στο συντελεστή 23

Σ αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνονται οι
επιχειρήσεις πώλησης ανθέων παροχής υπηρεσιών

μεταφοράς ταξί φορτηγά δημόσια χρήσης
κ,λπ παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης

παλαιών κατοικιών υδραυλικοί ηλεκτρολόγοι
μαραγκοί ελαιοχρωματιστές κ.λπ παροχής

υπηρεσιών επισκευής ποδηλάτων υποδημάτων
και δερμάτινων ειδών παροχής υπηρεσιών επιδιόρθωσης

και μετατροπής ενδυμάτων και υφασμάτων

οικιακής χρήσης παροχής υπηρεσιών
οδοκαθαρισμού αποκομιδής και ανακύκλωσης
απορριμμάτων και επεξεργασίας αποβλήτων

Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται επίσης

ιδιωτικά θεραπευτήρια για τις υπηρεσίες νοσηλείας

που παρέχουν επιχειρήσεις θεαμάτων
κινηματογράφοι κ.λπ συγγραφείς καλλιτέχνες

και συνθέτες

Αγροτική παραγωγή
Το νέο επαχθές καθεστώς συντελεστών ΦΠΑ
που θα εφαρμοστεί από την ερχόμενη Δευτέρα
θα προκαλέσει οικονομική ασφυξία σε όλο τον
αγροτικό κόσμο καθώς θα προκαλέσει σημαντική

αύξηση στο κόστος της γεωργικής και κτηνοτροφικής

παραγωγής Λιπάσματα ζωοτροφές
σπόροι για καλλιέργειες και ζώντα ζώα άλογα
βοοειδή αιγοπρόβατα κ.λπ μετατάσσονται από

τις 20 Ιουλίου από τον ΦΠΑ 1 3 στον ΦΠΑ 23
με συνέπεια οι τιμές τους να αυξηθούν αυτόματα
τουλάχιστον κατά 9

Ανατιμήσεις θα πρέπει να αναμένονται εξάλλου
και στα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς
κυρίως των υπεραστικών λεωφορείων των πλοίων

και των αεροπλάνων όπου οι δραστηριότητες
ασκούνται από ιδιώτες Δεν αποκλείεται όμως να

σημειωθούν ανατιμήσεις και στα εισιτήρια των
αστικών λεωφορείων και των τρένων οι επιχειρήσεις

εκμετάλλευσης των οποίων ελέγχονται
από το Δημόσιο

Φροντιστήρια
Ακόμη χειρότερα θα είναι τα πράγματα για τα
ιδιωτικά φροντιστήρια μαθημάτων και τα κέντρα
εκμάθησης ξένων γλωσσών ηλεκτρονικών υπολογιστών

που θα υποχρεωθούν να επιβαρύνουν
τα δίδακτρα με ΦΠΑ 23 ενώ μέχρι τώρα απαλλάσσονταν

από τον ΦΠΑ
Ουσιαστικά οι επιχειρήσεις αυτές θα υποχρεωθούν

να αυξήσουν τα δίδακτρά τους κατά
23 με συνέπεια να χάσουν σημαντικό αριθμό
πελατών τους που δεν θα μπορούν πλέον να
ανταποκριθούν στην υποχρέωση να καταβάλουν
τόσο πολύ αυξημένα δίδακτρα s

► ► ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Τρέχουν
να αλλάξουν
τις τιμές

ΑΓΩΝΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ προκείμενου να προσαρμοσου ι τις
τιμές των προϊόντων στο νέο ΦΠΑ δίνουν οι μεγ λες
αλυσίδες σούπερ μάρκετ Σύμφωνα με κύκλους της ιλυ
σίδας Μαρινόπουλος άγνωστο παραμένει ακόμα ι ιότε
θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αλλ ιγής
του ΦΠΑ καθώς οι κωδικοί είναι πάρα πολλοί κο ι θα
πρέπει να περαστούν πρώτα στο κεντρικό μηχανο ρα
φικό σύστημα κι έπειτα στις ταμειακές μηχανές

Σε πέντε μέρες εκτιμούν ότι θα έχουν αλλάξει τι
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ΑΠΟ TO 1 3% ΣΤΟ 23%

•	Βοοειδή (μοσχαρίσια) κρέατα βρώσιμα, 

νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη
π κατεψυγμένα.
•	Καφές, κακάο, τσάι, χαμομήλι, φασκόμηλο, 

φλαμούρι, ρίγανη, δενδρο-
λίβανο, δίκταμο, ευκάλυπτος, λεβάντα
και λοιπά αφεψήματα, αλλαντικά (ζαμπόν, 

μπέικον, λουκάνικα κ.λπ.), μαρμελάδες, 

σοκολάτες, γκοφρέτες, μπισκότα, 

παγωτά, κρουασάν, μπαχαρικά,
ζαχαρωτά και άλλα είδη ζαχαροπλαστικής 

(τούρτες, πάστες), προψπμένο
ψωμί, προμαγειρεμένα φαγητά, ψωμί
του τοστ, φρυγανιές, παξιμάδια, πατατάκια, 

non κορν, κορν φλέικς, ηλιέλαια,
σογιέλαια, καλαμποκέλαια, φυτικές λιπαρές 

ουσίες (μαργαρίνες, βιτάμ κ.λπ.),
κονσέρβες (τόννος, τοννοσαλάτα, σαρδέλα 

κ.λπ.), τοματοπολτοί, μακαρόνια
γεμισμένα και με άλλα είδη διατροφής
(τορτελίνια κ.λπ.).
•	Ζάχαρη.
s Γλυκαντικές ουσίες, υποκατάστατα 

της ζάχαρης (ζαχαρίνη, σορβιτόλη
κ.λπ.).
•	Αλάτι.
•	Ξίδι και τα υποπροϊόντα του.
•	Μαστίχα.
•	Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι,
γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, 

κατοικίδια.
•	Κουνέλια κατοικίδια, περιστέρια, ορτύκια, 

φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και
λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που
προορίζονται κυρίως για την ανθρώπινη 

διατροφή.
•	Ζώα που εκτρέφονται για τη γουνοποιία.

•	Μέλισσες.
•	Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυ-

ΑΠΟ ΤΟ 6,5% ΣΤΟ 6%

κητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά
της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης 

των φυτών, απολυμαντικά και
παρόμοια προϊόντα.
•	Προφυλακτικά από καουτσούκ.
•	Καυσόξυλα, κούτσουρα, μικρά κλαδιά.

•	Σερβιέτες και ταμπόν υγείας και
παρόμοια με αυτά είδη υγιεινής προστασίας 

της γυναίκας.
•	Αυτοκίνητα οχήματα καινουργή, που
προορίζονται για τπ μεταφορά δέκα
προσώπων ή περισσοτέρων, ειδικά κατασκευασμένα 

ή διασκευασμένα για τη
μεταφορά αναπήρων και ατόμων με
ειδικές ανάγκες, των οποίων οι ειδικές 

θέσεις καλύπτουν τουλάχιστον το
60% του συνόλου των θέσεων, εφόσον
αγοράζονται, εισάγονται ή αποκτώνται
από άλλο κράτος-μέλος της Κοινότητας 

από ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, που ασχολούνται 

με την εκπαίδευση, προστασία και
περίθαλψη των ατόμων αυτών.
•	Λιπάσματα, κοπριές.
•	Ζωοτροφές, με εξαίρεση τις τροφές
που προορίζονται για κατοικίδια ζώα.
» Σπόροι και καρποί που προορίζονται
για σπορά.
•	Ανθη.
•	Γραφομηχανές για ανάπηρα πρόσωπα.

•	Αναψυκτικά, χυμοί, energy drinks
και λοιπά μη αλκοολούχα ποτά, εκτός
από τα μεταλλικά νερά.
a Εστίαση - catering (έτοιμα γεύματα 

και λοιπά σερβιριζόμενα είδη από
εστιατόρια, ταβέρνες, ουζερί, ψητοπωλεία, 

οβελιστήρια, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, 

σνακ μπαρ, αρτοποιεία,
πιτσαρίες, φαστφουντάδικα, κυλικεία,

καντίνες κ.λπ., προς επιτόπια κατανάλωση).

•	Αποχέτευση.
•	Εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς
(λεωφορεία, αεροπλάνα, πλοία κ.ά.),
κόμιστρα ταξί και φορτηγών δημόσιας
χρήσης.
« Εισιτήρια θεαμάτων (κινηματογράφων, 

συναυλιών, αθλητικών γεγονότων, 

με εξαίρεση τις θεατρικές παραστάσεις).

•	Υπηρεσίες από συγγραφείς, καλλιτέχνες, 

συνθέτες.
•	Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
παλαιών κατοικιών (από υδραυλικούς,
ηλεκτρολόγους, μαραγκούς, ελαιοχρωματιστές 

κ.λπ.).
•	Υπηρεσίες επισκευής ποδηλάτων,
υποδημάτων και δερμάτινων ειδών.
•	Υπηρεσίες επιδιόρθωσης και μετατροπής 

ενδυμάτων και υφασμάτων
οικιακής χρήσης.I Υπηρεσίες αποχέτευσης.
•	Υπηρεσίες οδοκαθαρισμου, αποκομιδής 

και ανακύκλωσης απορριμμάτων
και επεξεργασίας αποβλήτων.
•	Παροχή ιατρικών υπηρεσιών από
ιδιωτικά θεραπευτήρια.
•	Παροχή υπηρεσιών για τη γεωργική
παραγωγή.
•	Παροχή υπηρεσιών από γραφεία κηδειών 

και επιχειρήσεων αποτέφρωσης
νεκρών, καθώς και η παράδοση των
συναφών ειδών.

► Για πρώτη φορά ΦΠΑ 23%: Εκπαίδευση 

από φροντιστήρια όλων των
βαθμίδων, από κέντρα ξένων γλωσσών 

και ηλεκτρονικών υπολογιστών
(σήμερα απαλλάσσονται από ΦΠΑ).

•	Φάρμακα και εμβόλια.
•	Βιβλία, εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις.
•	Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων.

μές με βάση το νέο ΦΠΑ σε 40.000 κωδικούς στελέχη
της αλυσίδας σούπερ μάρκετ AB Βασιλόπουλος, ενώ
υπό εξέταση βρίσκεται το σενάριο απορρόφησης του
σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων.

Από την πλευρά της, η γερμανική discount αλυσίδα,
Lidl Hellas, ανακοίνωσε χθες ότι θα κρατήσει σταθερές
τις τιμές της απορροφώντας την αύξηση του ΦΠΑ στην

προσπάθειά της να στηρίξει τον Ελληνα καταναλωτή.
ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ 13%
•	Κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα. Εξαιρούνται τα αλλιώς παρασκευασμένα ή
επεξεργασμένα (αλλαντικά κ.λπ.).
•	Ψάρια, φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, καλαμάρια,
χταπόδια και σουπιές, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη
ή κατεψυγμένα. Εξαιρούνται τα αλλιώς παρασκευασμένα
ή επεξεργασμένα και τα συκώτια και αβγά.
« Γάλα και λοιπά γαλακτοκομικά προϊόντα.
•	Αβγά.
•	Μέλι φυσικό.
« Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα.
< Καρποί και φρούτα βρώσιμα,
t Δημητριακά.
<» Προϊόντα αλευροποΐας. Αμυλα κάθε είδους.
•	Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έυτω και εξευγενισμένα, 

αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα.
•	Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα 

για τη λιανική πώληση.
•	Ζυμαρικά, όχι ψημένα ή παραγεμισμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα.

•	Ψωμί, χωρίς προσθήκη άλλων ουσιών και όχι φρυγα-
νισμένο ή περαιτέρω επεξεργασμένο.
•	Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά 

μεταλλικά νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα, μη αεριούχα.

•	Η παράδοση νερού.
•	Ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο καθώς και θέρμανση 

μέσω δικτύου (τηλεθέρμανση).
•	Ειδικές ανυψωτικές συσκευές (σκάλες, ανελκυστήρες,
μηχανήματα ανεβοκατεβάσματος αναπήρων και παρόμοια),
που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναπήρων
•	Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για
αναπήρους.
•	Αντισυλληπτικές συσκευές που ονομάζονται «ενδομήτρια 

αντισυλληπτικά», καθετήρες, σύριγγες σίτισης, πιεσόμετρα 

ομιλούντα, βελόνες (για τις πένες ινσουλίνης),
βελόνες τεχνητού νεφρού.

•	Είδη και συσκευές ορθοπαιδικής.
·» Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς
και άλλες συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται
από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό,
με σκοπό την αναπλήρωση μιας ελλειψης ή τη θεραπεία
μιας αναπηρίας. Συσκευές έκχυσης ινσουλίνης. Εξαιρούνται 

τα μέρη και εξαρτήματα των παραπάνω αγαθών.
•	Ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές και άλλες συσκευές και λοιπά
αντικείμενα και είδη που προορίζονται για την εξυπηρέτηση 

ατόμων με ειδικές ανάγκες.

► Αυξάνεται από 6,5% σε 1 3% η διαμονή στα ξενοδοχεία
(από την Ιπ-10-2015).
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ΠΟΙΕΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Ι 1 t

ΙΧΤΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
για πΑηρωμέε

im

Ο Μάριο Ντράγκι
άνοιξε ξανά την
κάνουλα της ΕΚΤ
ανεβάζοντας κατά
900 εκατ.€ τον ELA

Αΰνατοτητα σωρευτικής
ανάληψης του ημερή
σιου ορίου των 60 C

ώστε να περιοριστούν
οι ουρές στα ATM

Εξόφληση δανείων πι
στωτικών καρτών λογαριασμών

ΔΕΚΟ Πρόσβαση
σε θυρίδες και εξαργύρωση

επιταγών με κατάθεση
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ΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΑΝΟΣΗΛΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ Κ.ΛΠ

ακευασίας τροφίμων καθώς και
ζωοτροφές
► 1 95,8 εκατ ευρώ αφορά εισαγωγή

πετρελαιοειδών και ενέργειας

καθώς και λοιπών ενεργειακών

προϊόντων
► 291,9 εκατ ευρώ αφορά λοιπά

προϊόντα και υπηρεσίες για τη
διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος

ενδεικτικά πληρωμές
διδάκτρων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα

εξωτερικού δαπάνες εθνικής

άμυνας ναυτιλιακές δαπάνες
δαπάνες αεροπορικών εταιριών
δαπάνες άγονων γραμμών και
προϋποθέσεις χρήσης πιστωτικών
και χρεωστικών καρτών Ελλήνων
πολιτών στο εξωτερικό για την
κάλυψη των πρώτων αναγκών
τους

Υπενθυμίζεται ότι αρμοδιότητα
της Επιτροπής είναι η έγκριση συγκεκριμένων

συναλλαγών προτεραιότητα

έχουν συναλλαγές που
απελευθερώνουν τα τρόφιμα τα
φάρμακα και τα ευπαθή προϊόντα
ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι
πρώτες ύλες για τη βιομηχανία
καθώς και πληρωμές ιατρικών
εξόδων Ο ενδιαφερόμενος θα
πρέπει να απευθύνεται στην τράπεζα

του για οδηγίες χρήσεως
κατ αρχάς τηλεφωνικά και στη
συνέχεια να υποβάλει το αίτημα
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η υποεπιτροπή ελέγχου σε
κάθε τράπεζα θα επεξεργάζεται το
αίτημα και κατόπιν συνεννόησης
με την Επιτροπή θα λαμβάνει το
πράσινο φως
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Εγκρίσεκ
κατ9

εξαίρεση
συναλλαγών
ITA 819,9 ΕΚΑΤ ΕΥΡΟ ανέρχονται

οι συνολικές εκροές
ρευστότητας που προκλήθηκαν
στο τραπεζικό σύστημα από τις
συναλλαγές που εγκρίθηκαν
κατ εξαίρεση από την Επιτροπή
Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών

που εδρεύει τώρα στη
Γενική Γραμματεία Οικονομικής
Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών

Σύμφωνα με τον απολογισμό

που ανακοινώθηκε από
το υπουργείο από τις 29 Ιουνίου
μέχρι και την περασμένη Δευτέρα

η Επιτροπή επεξεργάστηκε
2.639 αιτήματα και εγκρίθηκαν
μεταξύ άλλων
• 22,9 εκατ ευρώ για νοσήλια
φάρμακα και ιατροφαρμακευτικό
εξοπλισμό
• 59,8 εκατ ευρώ για τρόφιμα
πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας

τροφίμων καθώς και ζωοτροφές

• 1 95,8 εκατ ευρώ για εισαγωγή
πετρελαιοειδών και ενέργειας
καθώς και λοιπών ενεργειακών
προϊόντων• 291,9 εκατ ευρώ για λοιπά
προϊόντα και υπηρεσίες για τη
διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος

ενδεικτικά πληρωμές
διδάκτρων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα

εξωτερικού δαπάνες εθνικής

άμυνας ναυτιλιακές δαπάνες
δαπάνες αεροπορικών εταιρειών
δαπάνες άγονων γραμμών και
προϋποθέσεις χρήσης πιστωτικών
και χρεωστικών καρτών Ελλήνων
πολιτών στο εξωτερικό για την
κάλυψη των πρώτων αναγκών
τους

Στο διάστημα της λειτουργίας
της έως και τη Δευτέρα

13.7.2015 η Επιτροπή πραγματοποίησε

1 1 συνεδριάσεις και δέχτηκε

3.243 αιτήματα κάποια από
αυτά έχουν αποσταλεί περισσότερες

από 2 φορές Ετυχαν επεξεργασίας

2.639 αιτήματα εκ των
οποίων 909 ή 34,4 εγκρίθηκαν
και 58 ή 2,2 απορρίφθηκαν

Εκδόθηκαν συνολικά 587 αποφάσεις

στην πλειονότητά τους
κάλυπταν περισσότερα του ενός
αιτήματα 1 66 ή 6,3 τέθηκαν
στο αρχείο 52 ή 2,0 απαντήθηκαν

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
79 ή 3,0 διαβιβάστηκαν

σε άλλο φορέα και 103 ή 3,9
έχουν κρατηθεί για περαιτέρω
επεξεργασία κυρίως λόγω έλλειψης

υποστηρικτικών στοιχείων ή

λόγω σχεδιασμού για οριζόντια
συνολική αντιμετώπιση των θεμάτων

Περαιτέρω 1 68 εισερχόμενα
ή 6,4 αφορούσαν παροχή διευκρινίσεων

άλλων στοιχείων από

τις τράπεζες προς την Επιτροπή
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Απαγορεύτηκε η εξαγωγή 73 φαρμάκων
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ των παράλληλων
εξαγωγών 73 φαρμάκων λόγω ελλείψεων
στην ελληνική αγορά επέβαλε χθες ο Εθνικός
Οργανισμός Φαρμάκων Πρόκειται για φάρμακα

για τον χρόνιο πόνο το αναπνευστικό
σύστημα ινσουλίνες υπολιπιδαιμικούς παράγοντες

εμβόλια και αντιψυχωσικά
Η απόφαση όπως εξηγείται σε σχετική

ανακοίνωση εφαρμόζεται άμεσα μέχρι τροποποίησης

ή ανάκλησής της από τον Οργανισμό

και κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος
της απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση των
εν λόγω προϊόντων Επιπλέον σημειώνεται

ότι η υποχρέωση της διάθεσης αποκλειστικά
στην εγχώρια αγορά ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά

προϊόντα που εισέρχονται στην
Ελλάδα μετά από έγκριση του ΕΟΦ για έκτακτη

εισαγωγή ή κατ εξαίρεση κυκλοφορία με
ξενόγλωσση επισήμανση Η έκτακτη εισαγωγή
μπορεί να πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο
Ερευνας Τεχνολογίας ή φαρμακευτική εταιρεία

στο πλαίσιο της μόνιμης ή/και της έκτακτης

κάλυψης των αναγκών των ασθενών Ο

ΕΟΦ προειδοποιεί μάλιστα ότι η μη επαρκής
κάλυψη των αναγκών των ασθενών επισύρει
την επιβολή κυρώσεων ΝΤΑ.Β
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Επιχορήγηση 43 εκατ ευρώ
πήραν τα νοσοκομεία
ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ των 43 εκατομμυρίων ευρώ
επιχορηγήθηκαν σήμερα τα νοσοκομεία για
την άμεση πληρωμή οφειλών τους προς τους
προμηθευτές όπως ανακοίνωσε το υπουργείο

Υγείας Επίσης πιστώσεις ύψους 7 εκατομμυρίων

ευρώ χορηγήθηκαν στις υγειονομικές

περιφέρειες και στην πρωτοβάθμια
ΠΕΔΥ για να καλυφθούν οι άμεσες υποχρεώσεις

τους
Παράλληλα αναφέρεται ότι ο ΕΟΠΥΥ ξεκίνησε

πληρωμές προς τα νοσοκομεία ύψους 40

εκατομμυρίων ευρώ ενώ την ερχόμενη εβδομάδα

θα καταβληθούν 75 εκατομμύρια ευρώ
στους λογαριασμούς των φαρμακοποιών ποσό
που αντιστοιχεί σε οφειλές του δεύτερου δεκαπενθήμερου

του Μαρτίου
Ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε και σε πληρωμές νοσηλίων

προς τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης
και Τεχνητού Νεφρού ύψους 8 εκατομμυρίων

ευρώ

ΝΤΑ.Β
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Ανω των 600 εκατ ευρώ
οι οφειλές στον ΕΟΠΥΥ
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Αυξάνονται διαρκώς οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων
προς τον ΕΟΠΥΥ από εισφορές υγείας των ασφαλισμένων
που ενώ έχουν εισπραχθεί δεν αποδίδονται Είναι ενδεικτικό

ότι τον Ιούνιο οι οφειλές των ταμείων από εισπραχθείσες

εισφορές του 2015 ξεπερνούσαν τα 600
εκατ ευρώ ενώ συνολικά 2015 και προηγούμενα έτη
φτάνουν τα 1,4 δισ ευρώ Το έλλειμμα αυτό στα έσοδα
του ΕΟΠΥΥ σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η κρατική
χρηματοδότηση γίνεται με το σταγονόμετρο έχει ως
αποτέλεσμα να καθυστερούν οι πληρωμές των παρόχων
του οργανισμού Πλην των φαρμακοποιών που αυτές
τις ημέρες αναμένεται να εξοφληθούν τον Μάρτιο οι
υπόλοιποι πάροχοι γιατροί ιδιωτικές κλινικές διαγνωστικό
κέντρα κ.ά έχουν πληρωθεί μόνον τους δύο πρώτους
μήνες του έτους Ηδη η Πανελλήνια Ενωση Ιδιωτικών
Κλινικών έχει ζητήσει πληρωμή εντός του Ιουλίου προκαταβολών

τουλάχιστον δύο μηνών σημειώνοντας ότι
οι ιδιωτικές κλινικές σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε
αδυναμία λειτουργίας και προσφοράς των υπηρεσιών
τους ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών απέστειλε εξώδικη
δήλωση στον ΕΟΠΥΥ στην
οποία γίνεται λόγος για
ουσιαστική στάση πληρωμών

από τον οργανισμό
και ενημερώνει ότι

τα μέλη του προχωρούν
στην άρση της πίστωσης
στους ασφαλισμένους
Σύμφωνα με τον Σύλλογο
οι συμβεβλημένοι γιατροί
μέλη του εργαστήρια κέντρα

κ.λπ θα εξακολουθήσουν
να δέχονται ασφαλισμένους

στα ιατρεία τους εισπράττοντας όμως από
τους ίδιους τις προβλεπόμενες από τον νόμο αμοιβές και
χορηγώντας αντίστοιχα δελτίο παροχής υπηρεσιών ώστε
να εισπράττουν ακολούθως τα χρήματα που έδωσαν από
τις κατά τόπους υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ

Οπως ανέφερε στην Κ α πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Δημήτρης

Κοντός καταβάλλεται προσπάθεια προκειμένου
να αποπληρωθούν έως το τέλος του μήνα οι πάροχοι για
υπηρεσίες που έλαβαν ασφαλισμένοι τον Μάρτιο Σημειώνεται

ότι πρόκειται για μία οφειλή ύψους περίπου
130 εκατ ευρώ Επιπλέον στις αρχές της εβδομάδας θα
μπουν στους λογαριασμούς των φαρμακοποιών 75 εκατ
ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στις οφειλές του β δεκαπενθημέρου

του Μαρτίου
Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου

Υγείας ο ΕΟΠΥΥ έχει ξεκινήσει πληρωμές νοσηλίων
προς τα νοσοκομεία ύψους 40 εκατ ευρώ και προς τις
Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Τεχνητού Νεφρού
ύψους 8 εκατ ευρώ Το υπουργείο Υγείας ενημερώνει
ότι χθες επιχορηγήθηκαν τα νοσοκομεία με το ποσό των
43 εκατ ευρώ για την άμεση πληρωμή οφειλών τους
προς τους προμηθευτές και υπενθυμίζει ότι με βάση
πρόσφατη τροπολογία θα διατεθεί ποσό ύψους 160 εκατ
ευρώ για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
νοσοκομείων Την ίδια στιγμή ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού Υλικού τα
μέλη του οποίου παραμένουν απλήρωτα για 16 μήνες
έκανε έκκληση προς τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς
Οικονομίας Οικονομικών και Υγείας να βρεθεί τρόπος
άμεσα να προχωρήσουν τα νοσοκομεία σε μερικές έστω
πληρωμές ώστε να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό
που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε σοβαρές

ελλείψεις ορθοπεδικών υλικών στα νοσοκομεία

Μόνο νια τον Ιούνιο
Ο Ιατρικός Σύλλογος

Πατρών απέστειλε
εξώδικη δήλωση

yia ουσιαστική
στάση πληρωμών
από τον οργανισμό
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υπουργείο Υγείας

Επιχορήγηση
43 εκατ σία
νοσοκομεία
Τακτοποίηση
υποχρεώσεων
προς προμηθευτές

Με το ποσό ιων 43 εκατ ευ
ρώ επιχορηγήθηκαν από

το υπου ργείο Υγείας χθες τα νοσοκομεία

για την άμεση πληρωμή

οφειλών χους προς τους
προμηθευτές ενώ πιστώσεις
ύψους 7 εκατ ευρώ χορηγήθηκαν

στις ΔΥΠΕ και σχο ΠΕΔΥ προκειμένου

να καλυφθούν οι άμεσες

υποχρεώσεις τους
Παράλληλα ο ΕΟΠΥΥ ξεκίνησε

πληρωμές προς τα νοσοκομεία

υψους 40 εκατ ευρώ Σημειώνεται

ότι εντός της επόμενης

εβδομάδας θα καταβληθούν
75 εκατ ευρώ στους λογαριασμούς

τωνφορμακοποιών ποσό
που αντιστοιχεί σε οφειλές του
2ου δεκαπενθήμερου του Μαρτίου

Επίσης ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε

σε πληρωμές νοσηλίων
προς τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

και Τεχνητού Νεφρού

ύψους 8 εκατ ευρώ Τέλος

υπενθυμίζεται ότι ύστερα
από την κατάθεση τροπολογίας
του υπουργείου Υγείας επί του
Ν/Σ του υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

άρθρο 17 Ν 4332/2015
ποσό ύψους περίπου 160 εκατ
ευρώ θα διατεθεί για την τακτοποίηση

των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

των Νοσοκομείων του
ΕΣΥ και των ΔΥΠΕ SID.-9597701
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Από τις 20 Ιουλίου
οι αλλαγές στον ΦΠΑ
Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, και όχι από χθες, θα

εφαρμοστούν οι αλλαγές στους συντελεστές του
ΦΠΑ, με τις επιχειρήσεις να ζητούν διευκρινίσεις
από το ΥΠΟΙΚ, καθώς και χρόνο προσαρμογής.
Σχεδόν όλη η αγορά θα υποχρεωθεί να αλλάξει
τιμοκαταλόγους. >6
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6 ΘΕΜΑ/Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 201 5 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

εκπαίδευση
Αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος διδάκτρων βρίσκονται χιλιάδες οικογένειες δεδομένου ότι παύει η απαλλαγή από
τον ΦΠΑ για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και
τα κέντρα ξένων γλωσσών Πάντως αδυναμία να προχωρήσουν σε ανατιμήσεις και μάλιστα άμεσες δηλώνουν
εκπρόσωποι φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων γλωσσών Τα θερινά μαθήματα βρίσκονται σε εξέλιξη
Αυτό σημαίνει ότι τόσο στην περίπτωση των μαθητών που έχουν αποπληρώσει το πακέτο των καλοκαιρινών
μαθημάτων όσο και σε αυτούς που δεν έχουν αποπληρώσει ακόμα όλες τις δόσεις είναι δύσκολο να ζητηθούν
επιπλέον χρήματα Ενδεχομένως η επιβολή ΦΠΑ 23 στις υπηρεσίες εκπαίδευσης να μπορέσει να εφαρμοστεί
ομαλά από τον Σεπτέμβρη με την έναρξη της νέος σχολικής περιόδου σημειώνουν εκπρόσωποι του κλάδου

εφαρμογή Από τη Δευτέρα οι νέες τιμές στο ράφι Στο 23 το μοσχαρίσιο κρέας Πόσο ανεβαίνει το κόστος των ασφαλίστρων

Με πολλά εμπόδια
ηαναπροσαρμογή
νέωνσυντελεστών
ΦΠΑσταπροϊόντα
Αλαλούμ

επικρατεί στην αγορά

ενόψει της εφαρμογής
τωννέων μέτρων που αφορούν

στη μεταφορά από τη Δεύτερα

20 Ιουλίου στον υψηλότερο
συντελεστή ΦΠΑ 23 μιας σειράς
προϊόντων και υπηρεσιών

Κανονικά οι αλλαγές στον ΦΠΑ
ισχύουν από χθες ημέρα δημοσίευσης

στο ΦΕΚ της νομοθετικής
διάταξης αλλά στο ΥΠΟΙΚ

μετέθεσε

για τη Δεύτερα την έναρξη
εφαρμογής Ωστόσο στελέχη της
βιομηχανίας του λιανεμπορίου
και των εταιρειών παροχής υπηρεσιών

τονίζουν ότι είναι πρακτικά
αδύνατον να μπορέσουν να

εφαρμοστούν σε μηδέν χρόνο οι
αλλαγές Οπως αναφέρουν στη
Ν παράγοντες της αγοράς αφενός

υπάρχουν πολλά σημεία που
χρήζουν ακόμα διευκρινίσεων
γεγονός που σημαίνει ότι εάν δεν
εκδοθούν σχετικές εγκύκλιοι δεν

μπορούμε να προχωρήσουμε σε
αναπροσαρμογές αφετέρου ακόμα

και ια αρμόδια οικονομικά
τμήμαια ιων επιχειρήσεων να δουλεύουν

νυχΟημερόν ιιάλι δεν είναι

δυνατόν να ολοκληρωθούν
όλα τα απαραίιηια βήμαια εντός
ολίγων ημερών Εξάλλου μέχρι
και την τελευταία στιγμή υπήρξαν
αλλαγές στο νομοσχέδτο ενώ η
αγορά δεν είχε κανένα χρονικό
περιθώριο προειοιμασίας

Με ταχύτατες διαδικασίες θα
κινηθούν οι υπηρεσίες ιου υπουργείου

Οτκονομτκών και της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

προκειμένου οι νέοι συντελεστές
ΦΠΑ να αποτυπωθούν και στην
αγορά καθώς πέρα αιτό την ψήφιση

του νομοσχεδίου εκκρεμούν
μια σειρά νομοθετήματα προκειμένου

να μπορέσουν να εφαρμοστούν

στην πράξη οι αλλαγές
Πάντως ήδη χθες η ΓΓΔΕ εξέδωσε

την πρώιη εγκύκλτο γτα την
κοινοποίηση των διατάξεων με πς
πρώτες οδηγίες να αφορούν στην
άμεση εφαρμογή των νέων συντελεστών

ΦΠΑ για τα προϊόντα
που ετσάγοντατ στη χώρα

Στο κείμενο της εγκυκλίου αναφέρεται

όη μέχρι την ολοκλήρωση
της ενσωμάτωσης των νέων συν

Φάρμακα
Σε ισχύ θα τεθεί από 20/7 ο

νέος μειωμένος στο 6 απο

6,5 ΦΠΑ για τα φάρμακα με
βάση και τον νόμο που

ψηφίστηκε και περιελάμβανε τη

συγκεκριμένη μείωση στα
προαπαιτούμενα για τη

συμφωνία με τους εταίρους Το

ερώτημα είναι τωρα τι πρόκειται
να γίνει με την τιμολόγηση Εως

σήμερα οι φαρμακευτικές
εταιρείες τιμολογούσαν με τον
προηγούμενο ΦΠΑ αρα ενα

πρώτο ερώτημα είναι τι θα γίνει
με τα τιμολόγια
Κυρίως όμως το πρόβλημα
εντοπίζεται στη λιανική τιμή π

οποία εως τώρα είναι

υπολογισμένη με 6,5 Κύκλοι

της αγοράς υποστηρίζουν οτι

άμεσα θα έπρεπε να αλλάξει
από σήμερα η τιμολόγηση και
να αναρτηθεί νεο δελτίο τιμών
Να επισημάνουμε επίσης ότι
σχετικά με το φάρμακο στη
συμφωνία περιλαμβάνεται και η

μείωση της τιμής των off
patent αλλά και των
γενόσημων με τον υπουργό
Υγείας να αναφέρει οτι θα

υπάρχει συνολική
ανακοστολόγηση των
φαρμάκων

WOi τιμές
αποζημίωσης

από τα ασφαλιστικά
ταμεία αλλά και η
συμμετοχή του
ασθενή είναι
συνδεδεμένα με τις
τελικές λιανικές
τιμές

τελεστών ΦΠΑ στο υποσύστημα
δταχείρτσης δασμολογίου TAR1Q
κατά τον τελωντσμό εμπορευμάτων
για τα οποία έχει επέλθει μεταβολή

του συντελεστή ΦΠΑ θα προβαίνετε

σε εκνέου υπολογισμό του
ΦΠΑ Οπου η ανωτέρω διαδικασία
δεν έχει λάβει χώρα ή έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί τελωνισμοί από
16/07/2015 θα διενεργείται συμπληρωματική

χρέωση

Τρόφιμα
Τουλάχιστον μια βδομάδα χρειάζεται

η οργανωμένη λιανική τρσ
φίμων προκειμένου να προχωρήσει

στις αναπροσαρμογές των
τιμών στο ράφι για τα είδη που
υπόκεινται πλέον στον αυξημένο
συντελεστή ΦΠΑ 23 Ολα τα αρμόδια

τμήματα στα σούπερ μάρ
κετ και της βτομηχανίας τροφίμων

έχουν πάρει φωτιά ωστόσο
η διαδικασία αναπροσαρμογής
σε περίπου 50,000 κωδικούς τροφίμων

δεν μπορεί να είναι μια γρήγορη

διαδικασία Εξάλλου μέχρι
τελευταία σττγμή γίνονταν αλλαγές
όσον αφορά στη λίστα των τροφίμων

που θα δτατηρηθούν στο 13

αναφέρουν εκπρόσωποι των αλυσίδων

Η λίστα των τροφίμων που
υπάγονται στο συντελεστή ΦΠΑ
13 την ιελευιαία σττγμή περιο
ρίστηκε ακόμα πτο πολύ καθώς
στη τελτκή μορφή του νομοσχεδίου

που ψηφίστηκε χθες από τη
Βουλή δεν περιλαμβάνονται οττς
εξατρέσετς της αύξησης του συντελεστή

τα βοοετδή το αλάτι το
ξύδι η ζάχαρη η μαστίχα

Ως εκ τούτου το μοσχαρίσιο
κρέας που πλέον γίνεται πιο αλμυρό

καθώς υπάγεται στο 23
Ενδετκττκά αναφέρετατ ότι μετά
ιην εξέλιξη αυτή η επιβάρυνση
του καταναλωτή π.χ στον

μοσχαρίσιο

κιμά υπολογίζεται στα
0,15 0,20 ευρώ/κιλό Στον αντίποδα

σημαντική αλλαγή επήλθε
στα γαλακτοκομικά αφού όλα πλέον

υπάγονται στο 13 Με αυτν
tov τρόπο αποφεύχθηκαν τα παράδοξα

με τους διαφορετικούς
συντελεστές αν το τυρί είναι τριμμένο

ή όχτ αν έχετ πολλά ή λίγα
λτπαρά κ.ο,κ Η αλλαγή αυτή αφο

Η διαδικασία αναπροσαρμογής σε περίπου 50.000 κωδικούς
τροφίμων δεν μπορεί να είναι μια γρήγορη διαδικασία

ρα και στα γιαούρτια αφου στο
13 παραμένουν και όσα έχουν
προσθήκη ζάχαρης ή φρούτων

Σβήνουν γράφουν τιμοκαταλόγους
στο κανάλι της εστίασης καθώς

εκπρόσωποι του κλάδου αναφέρουν

όπ είναι αδύνατοννα
προχωρήσουν

σε απορρόφηση των
αυξήσεων ΦΠΑ στο 23 Οποιαδήποτε

σκέψη γτα απορρόφηση
των επιβαρύνσεων είναι ανέφικτη

με αποτέλεσμα η επιβάρυνση
να μετακυλιστεί στους καταναλωτές

δηλώνει η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εστιατόρων Ελλάδος

Ιδ«>πκή Ασφάλιση
Επιβαρύνσεις και για τους πελάτες

των ασφαλιστικών εταιρειών
φέρνει το πολυνομοσχέδτο Ενώ
στα ασφαλιστικά προϊόντα δεν
επιβάλλεται ΦΠΑ όπως εκ παραδρομής

είχε αρχικώς αναφερθεί
καθώς δεν επιτρέπεται οττς χώρες
της Ευρωπαϊκής Ενωσης διατηρείται

η επιβολή του Φόρου Κύκλου

Εργασιών αλλά με νέους συντελεστές

Με βάση τις αλλαγές της
τελευταίας σπγμής στον κλάδο
πυρός παραμένετ ο φόρος στο
20 ενώ φόρος ασφαλίστρου 15
θα ισχύει από εδώ και στο εξής
για όλους τους λοτπούς κλάδους
πλην του κλάδου Ζωής ο οποίος
παραμένει στο 4 Οι εξαιρέσεις
από τον φόρο καταργήθηκαν πλην
αυτή που αφορούσε κατόχους
συμβολαίιυν Ζωής άνω των 10
ετών Η αύξηση της φορολόγησης
εύλογα επιβαρύνει την ήδη πιεσμένη

ασφαλιστική αγορά και παράγοντες

της υποστηρίζουν ως αντίβαρο

θα μπορούσαν να δοθούν
φοροαπαλλαγές στα συμβόλαια ει
δτκά των κλάδων ζωής κατ υγείας

κάτι που μάλλον αποκλείεται
υπό πς παρούσες συνθήκες Με

βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο
αναμένονται αυξήσεις ασφαλίστρων

σε διάφορους κλάδους ενώ
ειδικά για τον κλάδο υγείας πρόσθετη

πίεση δημιουργεί η αύξηση
του ΦΠΑ οτις νοσοκομειακές

υπηρεσίες η οποία με τη σειρά
της πιθανώς να επιφέρει αύξηση
της μέσης αποζημίωσης Οι δια
μεσολαβούντες διά της Ενωσης
τους ζητούν κυρίως για τον κλάδο

αυτοκινήτων ο οποίος είναι
και υποχρεωτικός την απορρόφηση

της αύξησης του αντίστοιχου

φόρου από πς ασφαλιστικές
εταιρείες μέσω ανάλογης μείωσης
του δικαιώματος συμβολαίου

Αγρότες
Στον υψηλό ΦΠΑ 23 μεταφέρονται

τελτκά τα εντομοκτόνα παρασιτοκτόνα

λιπάσματα κ.λπ που

προορίζονται για αγροτική χρήση

γεγονός που αποτελεί σημαντική

άμεση επιβάρυνση στη
δραστηριότητα του πρωτογενούς
τομέα Προκειμένου να εξισορροπηθεί

η αύξηση του ΦΠΑ στον
ανώτατο συντελεστή σε πολλά
προϊόντα που επηρεάζουν τους
παραγωγούς φαίνεται όπ γίνεται
μια προσπάθεια από το οικονομικό

επιτελείο προκειμένου να
δοθεί κάποια επιστροφή φόρου
στους αγρότες Αυτό τουλάχιστον
άφησε να εννοηθεί ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης

Τσακαλώτος μετά την επισήμανση

από τον εισηγητή της
ΝΔ Χρήστο Σταίκοϋρα σχετικά
με ορισμένα προϊόντα τα οποία με
πς νομοτεχνικές βελπώσεις αλλάζουν

και πάνε από τον χαμηλό
στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ
Οσον αφορά στις αλλαγές στο

φορολογικό

καθεστώς των αγροτών
αναμένεται να περιλαμβάνονται
στη δεύτερη δέσμη μέτρων που
θα έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή

οτις 23 Ιουλίου

Ακριβότερα
ία εισιτήρια
μεταφορών
Τ Αυξήσεις στα εισιτήρια
των μέσων μαζικής μεταφοράς

φέρνουν οι αλλαγές
στον συντελεστή του ΦΠΑ
και συγκεκριμένα η υπαγωγή

τους στο 23 από το
13 που ήταν
Η διαφορά των 10 ποσοστιαίων

μονάδων αναμένεται
να μετακυλίσει στα κόμιστρα

και παρά τογεγονός
ότι το υπουργείο Μεταφορών

δενέχει ακόμα προβεί
σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις

φαίνεται πως ήδη
εξετάζεται η νέα τιμολογιακή

πολιτική που θα
εφαρμοστεί Στο πλαίσιο
των αλλαγών στον ΦΠΑ η
τιμή του ενιαίου εισιτηρίου

υπολογίζεται να αυξηθεί
στο 130 ευρω από 1,20

ευρώ σήμερα και του μειωμένου

εισιτηρίου στο 0,65

ευρώ από 0,60 ευρω που είναι

σήμερα Αντίστοιχα η
ττμή των μηνιαίων καρτών
στην περίπτωση που αυξηθούν

κατά 10 αναμένεται
να φτάσει τα 33 ευρώ

από τα 30 ευρώγια την κάρτα

για όλα τα μέσα και τα
49,5 ευρώ από 45 ευρώ για
την κάρτα που εξυπηρετεί
και διαδρομέςαπό και προς
το αεροδρόμιο Επίσης οι τιμές

των μειωμένων καρτών
θα αυξηθούν αντίστοιχα
στα 16,5 ευρώ από 15 ευρώ
και στα 25 ευρώ από 23 ευρώ

Ανατιμήσεις αναμένονται

και στα κόμιστρα των
ταξί αν και ο ΣΑΤΑ δεν έχει
λάβει ακόμη απόφαση Σε
περίπτωση μεταβολής των
κομίστρων πάντως η τιμή
ελάχιστης διαδρομής θα αυξηθεί

από τα 3,2 ευρώ στα
3,5 ευρώ Ακόμη αυξήσεις
που θα φτάσουνέως και το
10 επιβάλλονται από σήμερα

στα αεροπορικά εισιτήρια

του εσωτερικού δικτύου

ενώ σχετικές αποφάσεις

αναμένει από το
ΥΜΕ και η διοίκηση της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τα εισιτήρια
του σιδηροδρόμου Οι αλλαγές

στον ΦΠΑ αυξάνουν
10 και τα εισιτήρια των
υπεραστικών ΚΤΕΛ των
οποίων οι τιμές ξεκινούν
σήμερα από τα 10 ευρώ
από Αθήνα προς Κόρινθο
και φτάνουν στα 70 ευρώ
προς Αλεξανδρούπολη

S1D.-95980541
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