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ΥΠΟΙΚ: Στα 2 δισ. ευρώ το πρωτο-

γενές πλεόνασμα το πρώτο δίμηνο 

του 2014 

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης 

του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιη-

μένη ταμειακή βάση, για το 2μηνο Ιανουαρίου 

– Φεβρουαρίου 2014, παρουσιάζεται πλεόνα-

σμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογι-

σμού ύψους 487 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμμα-

τος 788 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 

του 2013 και στόχου για έλλειμμα 527 εκατ. 

ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώ-

θηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.063 εκατ. ευρώ, 

έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 487 εκατ. 

ευρώ για την ίδια περίοδο το 2013 και στόχου 

 

 

 

 

Το ΣτΕ «παγώνει» το 

πλαφόν στις συνταγο-

γραφήσεις 

Η Ολομέλεια του 

Συμβουλίου της Επι-

κρατείας (ΣτΕ) ανέ-

στειλε προσωρινά το 

πλαφόν στις συνταγο-

γραφήσεις των φαρ-

μάκων για αποτροπή 

πιθανολογούμενης 

βλάβης της υγείας 

των πολιτών.  

 Όσοι κερδίζουν στα δικαστήρια αυξήσεις, αναδρομικά, κατάργηση φόρων, θα επιβαρύνονται οι ...ίδιοι 

Μπροστά στον κίνδυνο να δικαιώνονται όσοι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον των μνη-

μονιακών μέτρων η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της και προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που 

επιμέρους κοινωνικές ομάδες προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για να διεκδικήσουν αυξήσεις μι-

σθών και αναδρομικά, τότε αυτές θα επωμίζονται τα βάρη. 
Όπως εξήγησε κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας, «εάν το Συμβούλιο της Επικρατείας βγάλει μια 

απόφαση και αυτή τελεσιδικήσει, το κόστος που θα προκύψει δεν μπορεί να καλυφθεί είτε με αύξη-

ση φόρων, είτε με μείωση δαπανών. Θα αντιμετωπισθεί μέσα στην εισοδηματική ομάδα που αφο-

ρά». 

Από το πρώτο ευρώ 

θα δηλωθούν οι τόκοι 

των καταθέσεων  

Από το πρώτο ευρώ θα 

δηλωθούν φέτος τα ποσά 

των τόκων καταθέσεων στις 

φορολογικές δηλώσεις. 

'Ετσι δεν θα ισχύσει το 

περσινό καθεστώς, με βάση 

το οποίο απαλλάσσονταν 

από την υποχρέωση αυτή 

όσοι φορολογούμενοι είχαν 

τόκους από καταθέσεις, έως 

250 ευρώ.  

 

 

 

 

 

Δεκτές από την ε-

φορία αποδείξεις 

από ψώνια στο ε-

ξωτερικό 

 
Στη φορολογική του δή-

λωση θα μπορούν να 

περάσουν για το φορο-

λογικό έτος 2014 οι πο-

λίτες και τις αποδείξεις 

που έχουν εκδοθεί στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αυτό αναφέρει σε εγκύ-

κλιό του ο γενικός γραμ-

ματέας φορολογικών 

εσόδων Χάρης Θεοχά-

ρης με αφορμή γραπτά 

και προφορικά θέματα 

που του έχουν τεθεί. 

Καλή Ανάσταση &  
Χαρούμενη Πασχαλιά  

με υγεία και χαρά 


