15 αλλαγές
στους φόρους

Οι ελαφρύνσεις θα έρθουν σε δύο δόσεις
στη Βουλή. Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ, στον
ΦΠΑ στην εστίαση και στις120 δόσεις για
επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Πόσο θα
μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές από την
1η Ιανουαρίου. Τι θα γίνει με το αφορολόγητο
 ΣΕΛ. 4-5

ΑΥΣΤΗΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Τάξη στην αγορά ενοικίασης ακινήτων μέσω
Airbnb ετοιμάζεται να βάλει η κυβέρνηση.
 ΣΕΛ. 3 Οι αυστηροί κανόνες, οι όροι και οι
προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και δεν
έχουν εφαρμοστεί θα ενεργοποιηθούν άμεσα
με την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου
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 ΣΕΛ. 9

ΟΙ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ
ΤΗΣ ΜΙΝΕΡΒΑ
Η Deca Investments του
∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου και η
βιοµηχανία τροφίµων Μέλισσα
της οικογένειας Κίκιζα κατέθεσαν
δεσµευτικές προσφορές για
την εξαγορά της ιστορικής
ελαιουργικής εταιρείας

Εντολή για έλεγχο των προνοιακών βοηθηµάτων έδωσε η ηγεσία

 ΣΕΛ. 6-7

του υπουργείου Εργασίας, µε σκοπό να τα παίρνουν όσοι τα έχουν πραγµατικά ανάγκη

Α

 ΣΕΛ. 12-13

Α∆ΕΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΤΗΣ CRETA FARMS
Η κρητική αλλαντοβιοµηχανία
αντιµετωπίζει σοβαρό ζήτηµα
ρευστότητας, ως απόρροια των
προβληµάτων που προέκυψαν
από τη διαµάχη των αδελφών
∆οµαζάκη. Οι ελλείψεις των
προϊόντων της στα σούπερ
µάρκετ και η αναζήτηση
επενδυτή

πό κόσκινο θα περάσει η ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας τους δικαιούχους
κοινωνικών επιδοµάτων, προκειµένου
να διαπιστωθεί αν δικαιούνται τις ενισχύσεις.
Εντός των επόµενων ηµερών, µετά από εντολή του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση,
θα αποσταλούν τα διαθέσιµα στοιχεία από τον
Οργανισµό Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στη συνέχεια, σύµφωνα
µε πληροφορίες της Realnews, θα ξεκινήσει η
διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων όσων
λαµβάνουν επιδόµατα, όπως το επίδοµα παιδιού, το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης, το
επίδοµα στέγασης και τα επιδόµατα αναπηρίας, ενώ θα εξεταστούν και οι προϋποθέσεις για
τη λήψη επιδοµάτων.
Στόχος της αρµόδιας υφυπουργού, ∆όµνας
Μιχαηλίδου, είναι η λήψη επιδοµάτων από
όσους τα έχουν πραγµατικά ανάγκη, ενώ θα αυξηθεί ο προϋπολογισµός για την καταβολή προνοιακών επιδοµάτων από 760 εκατ. ευρώ, που
είναι σήµερα, στο 1 δισ. ευρώ.

Στο µικροσκόπιο

τα επιδόµατα
Οσον αφορά το επίδοµα παιδιού, η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ότι θα επανέλθουν τα επιδόµατα στις πολύτεκνες οικογένειες και θα επανεξεταστούν τα εισοδηµατικά όρια, ενώ στις άµεσες προτεραιότητες είναι η υλοποίηση της εξαγγελίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την καταβολή επιδόµατος 2.000 ευρώ
για κάθε νέα γέννα, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας.
Παράλληλα, θα εξεταστεί η συγχώνευση του
επιδόµατος που λαµβάνουν οι ανασφάλιστοι

υπερήλικες για τη στέγασή τους. Στόχος της νέας ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας είναι να
µην καταβάλλονται αλληλεπικαλυπτόµενα επιδόµατα από διαφορετικές πηγές. Στο ίδιο πλαίσιο,
αλλαγές αναµένεται να υπάρξουν και στα επιδόµατα αναπηρίας, µε την ηγεσία του υπουργείου να εξετάζει το ενδεχόµενο επιβολής ανώτατου εισοδηµατικού ορίου για τη λήψη επιδοµάτων αναπηρίας, ώστε να τα λαµβάνουν όσοι τα
έχουν πραγµατικά ανάγκη. Η Παγκόσµια Τράπεζα συντάσσει σχετική έκθεση.

