
 

Θέμα χρόνου είναι να εγκα-
ταλειφθεί η έννοια της «αρμό-
διας ΔΟΥ», ώστε οι φορολο-
γούμενοι να μπορούν να εξυπη-
ρετούνται σε οποιαδήποτε ΔΟΥ 
με το νέο TAXIS. 

Έγγραφο του υφυπουργού Οι-
κονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, 
το οποίο διαβιβάστηκε στη Βου-
λή σε απάντηση ερώτησης του α-
νεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νι-
κολόπουλου, ενημερώνει ότι εκ-
συγχρονίζεται και αναβαθμίζεται 
το σύστημα ΤΑΧΙS, που λειτουρ-
γεί σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας. 
Ήδη, το νέο σύστημα τέθηκε σε 
παραγωγική λειτουργία πιλοτικά 
στη ΔΟΥ Κορίνθου, με στόχο 
την ένταξη σε αυτό όλων των 
ΔΟΥ της Επικράτειας στο αμέ-
σως επόμενο διάστημα. «Το νέο 
ΤΑΧΙS λειτουργεί με καινούργια 
κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική 
και φιλοσοφία. Η έννοια της αρ-
μόδιας ΔΟΥ θα εγκαταλειφθεί και 
οι φορολογούμενοι θα μπορούν 
πλέον να εξυπηρετούνται σε ο-
ποιανδήποτε ΔΟΥ με τον ίδιο 
τρόπο, αφού όλες θα έχουν πρό-
σβαση στα κεντρικά μητρώα και 
τις βάσεις δεδομένων του Υπουρ-
γείου» αναφέρει στο έγγραφό του 
ο υφυπουργός Οικονομικών. Ο κ. 
Μαυραγάνης αναφερόμενος στην 
ανάπτυξη νέων διαδικτυακών ε-
φαρμογών από τη Γενική Γραμ-
ματεία Πληροφοριακών Συστη-
μάτων, σημειώνει ότι το τελευταίο 
διάστημα προστίθεται σταδιακά 
ένα νέο πακέτο υπηρεσιών στις υ-
φιστάμενες ηλεκτρονικές υπηρεσί-
ες που αφορούν: 

 Την πληρωμή όλων των οφει-
λών μέσω του τραπεζικού συστή-
ματος. Ο φορολογούμενος μπο-

Εγκαταλείπεται η έννοια της «αρμόδιας» 
ΔΟΥ για τους πολίτες με το νέο TAXIS 

Ιπποκράτους 8, 106 79 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3604327, 210 3606071 
Fax: 210 3606347 
e-mail: ssalpha8@otenet.gr 
Site: www.ssalpha.gr 

Newsletter του Συλλόγου 

Συνταξιούχων της Alpha Bank 

Μόλις πριν από οκτώ 
μήνες, η απόδοση του ελληνι-
κού 10ετούς ομολόγου ήταν 
στο 31%. Τώρα, φλερτάρει 
με μονοψήφια μεγέθη, καθώς 
διαμορφώνεται στο 10,5%. 
Πρόκειται για μια αξιοσημεί-
ωτη εξέλιξη που θα ήταν 
ακόμα πιο αξιοσημείωτη εάν 
η αγορά ελληνικού χρέους 
δεν ήταν τόσο στρεβλή. Σε κάθε 
περίπτωση, η μονοψήφια απόδοση 
δεν είναι παρά ένα μόνο βήμα στο 
δρόμο της Ελλάδας προς την εξυγί-
ανση. 

Πηγή: www.kerdos.gr 

 Συντακτική Επιτροπή: 
Γιάννης Ιορδανίδης 
Ντίνα Αναργύρου 

Επιμέλεια: 
Δέσποινα Παρσά 

Τα Newsletter αποστέλλονται 
με e-mail και αναρτώνται στο 
www.ssalpha.gr. 
Επίσης θα δημοσιεύονται κάθε 
δίμηνο στην εφημερίδα του 
Συλλόγου 
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Η Ελλάδα φλερτάρει 
με μονοψήφιες αποδόσεις  

ρεί να αναζητεί τις οφειλές του 
στο διαδίκτυο και να εκτυπώνει 
τον απαραίτητο κωδικό για πλη-
ρωμή στην τράπεζα. 

 Την πληρωμή οφειλών με χρή-
ση πιστωτικών καρτών και χρεώ-
σεων λογαριασμών μέσω του 
TAXISnet. 

 Την ηλεκτρονική υποβολή τρο-
ποποιητικών δηλώσεων που αφο-
ρούν ποικίλες περιπτώσεις που μέ-
χρι σήμερα έπρεπε να υποβλη-
θούν στην αρμόδια ΔΟΥ. 

 Την παρουσίαση πιστοποιημέ-
νου φορολογικού ημερολογίου σε 
κάθε φορολογούμενο για να λαμ-
βάνει γνώση των μελλοντικών του 
φορολογικών υποχρεώσεων. 

 Την υιοθέτηση του ηλεκτρονι-
κού παραβόλου, ώστε να μην υ-
πάρχει ανάγκη μετάβασης στις 
ΔΟΥ για την προμήθεια παραβό-
λων. 

 Την ηλεκτρονική υποβολή μι-
σθωτηρίων συμβολαίων. Ο υφυ-
πουργός Οικονομικών αναφερό-
μενος στον συντελεστή ΦΠΑ, δη-
λώνει ότι «ιδιαιτέρως η μείωση 
των συντελεστών που εφαρμόζο-
νται στην εστίαση, επανεξετά-
ζονται στο πλαίσιο της επικεί-
μενης θέσπισης νέου φορολογικού 
πλαισίου σε συνδυασμό πάντα με 
το κόστος των επιπτώσεων στα 
Δημόσια έσοδα». Για δε την απο-
κατάσταση των ομολογιούχων 
που αγόρασαν τίτλους του Ελλη-
νικού Δημοσίου, ο κ. Μαυραγά-
νης αναφέρει ότι αυτή «εξετάζεται 
από το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους αφού ληφθούν υπόψη οι 
νομικές και δημοσιονομικές επι-
πτώσεις».  

Πηγή: ΑΠΕ     

Την προσωπική υποστήριξη του 
ίδιου του Πρωθυπουργού έχει από 
χθες ο πολύπαθος ΕΟΠΥΥ, καθώς 
ο κ. Αντώνης Σαμαράς συναντήθηκε 
με τη διοίκηση του Οργανισμού και 
με τις ηγεσίες των υπουργείων Υγεί-
ας και Οικονομικών, δίνοντάς τους σαφείς εντολές για άμεση 
τακτοποίηση των οφειλών του 2012 προς τους παρόχους, δηλα-
δή μέχρι τέλος Μαρτίου.  

Εντολές Σαμαρά για 
την άμεση εξόφληση 

των οφειλών του ΕΟΠΥΥ  

ΕΚΤ: Αύξηση καταθέσεων 4% στην 
Ελλάδα το Δεκέμβριο  

Στα 167,8 δισ. ευρώ αυξήθη-
καν οι τραπεζικές καταθέσεις του 
ιδιωτικού τομέα τον Δεκέμβριο, 
σύμφωνα με στοιχεία της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν 
κατά 4% ή κατά 6,4 δισ. ευρώ σε 
σχέση με τα επίπεδα στα τέλη 
Νοεμβρίου.  

Οι καταθέσεις στις ελληνικές 
τράπεζες έχουν σταθεροποιηθεί 
και αυξάνονται σε σχέση με τα 
επίπεδα του Ιουνίου, παραμένο-

ντας ωστόσο σχεδόν 30% χαμη-
λότερα από τα υψηλά που είχαν 
καταγραφεί τον Δεκέμβριο του 
2009.  

Από την αύξηση των καταθέ-
σεων τα 3,9 δισ. ευρώ προέρχο-
νται από τα νοικοκυριά (οι κατα-
θέσεις τους αντιστοιχούν πλέον 
σε 135,4 δισ. ευρώ) και τα 2 δισ. 
από τις επιχειρήσεις (καταθέσεις 
20,7 δισ. ευρώ), ενώ οι υπόλοιπες 
κατηγορίες εμφανίζουν μικρότε-
ρες διαφοροποιήσεις. 

Στάθης 

 31/12/2012 01/02/2012 

Ελλάδα 1.052,8 914 

Ιρλανδία 354,9 284,5 

Πορτογαλία 568,5 457 

Ισπανία 412,8 356 

Ιταλία 321,6 268,2 

Γαλλία 67,9 59,6 

Βέλγιο 73,6 82,9 

Spread ευρωπαϊκών 10ετών ομολόγων  

Η αύξηση κεφαλαίου της AlphaBank, πέρα από την όποια 
παράταση δοθεί στη σχετική υποχρέωση των τραπεζών θα 
αποτελέσει βαρόμετρο για τις αυξήσεις κεφαλαίου των υπόλοι-
πων τραπεζών. Με βάση τις κεφαλαιακές τους ανάγκες, που θα 
δείξει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η Alpha θα χρεια-
στεί τα λιγότερα κεφάλαια, μεταξύ 280 - 300 εκατ. ευρώ, εκ 
των οποίων τα 170 - 180 εκατ. ευρώ θα διαθέσει η CreditAgri-
cole, στο πλαίσιο συμφωνίας για την πώληση της Emporiki-
Bank. 
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Η αύξηση κεφαλαίου της AlphaBank 
βαρόμετρο για τις άλλες τράπεζες  
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