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Αποπληθωρισμό -1% εμφάνισε η Ελλάδα 
τον Αύγουστο, σημειώνοντας νέα μείωση σε 
σχέση με τον Ιούλιο (-0,5%), σύμφωνα με 
στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δη-
μοσιότητα στις Βρυξέλλες. 

Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός μειώθηκε 
στο 1,3% τον Αύγουστο, από 1,6% τον Ιού-
λιο, ενώ πριν από ένα χρόνο ήταν στο 2,6%. 

Στην ΕΕ ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 

1,5% από 1,7% την ίδια περίοδο, ενώ πριν 
από ένα χρόνο ήταν 2,7%. 

Μετά την Ελλάδα το χαμηλότερο ποσο-
στό πληθωρισμού στην ΕΕ εμφάνισε η 
Βουλγαρία (-0,7%) και η Λετονία (-0,1%), 
ενώ τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν 
στην Εσθονία με 3,6%, την Ολλανδία με 
2,8% και τη Ρουμανία με 2,6%. 

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 
Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013 Newsletter No 29 

Αποπληθωρισμό -1% εμφάνισε η Ελλάδα τον Αύγουστο 
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 

Σε νέο αρνητικό επίπεδο 
κινήθηκε και τον Αύγουστο 
ο πληθωρισμός, καθώς μειώ-
θηκε κατά 1,3% σε ετήσια 
βάση, από μείωση 0,7% τον 
Ιούλιο και έναντι αύξησης 
1,7% που καταγράφηκε τον 
Αύγουστο 2012. Σε μηνιαία 
βάση (σύγκριση Αυγούστου 
με Ιούλιο 2013), ο πληθωρι-
σμός παρουσίασε μείωση 
1,6% έναντι μείωσης 1% 
που σημειώθηκε κατά την 
αντίστοιχη σύγκριση του 
προηγούμενου έτους. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 

Στο 3% με 3,5% τα επιτόκι-
α των προθεσμιακών καταθέσε-
ων των συστημικών τραπεζών 

Από τις μειώσεις των επιτοκίων έχουν 
εξοικονομήσει σε ετήσια βάση 1,4 δισ. 
ευρώ. Μαζί με το ELA μείωσαν τα έξοδα 
εκ τόκων 3,5 δισ. ευρώ. 

Εξοικονόμηση ύψους 1,4 δισ. ευρώ 
έχουν επιτύχει οι ελληνικές τράπεζες από 
την σημαντική μείωση των επιτοκίων στις 
προθεσμιακές καταθέσεις. 

Ως γνωστό οι τόκοι των καταθέσεων 
λογίζονται ως έξοδα εκ τόκων και απομειώ-
νουν τα συνολικά έσοδα εκ τόκων  
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Πόρισμα της νομικής υπηρεσίας της Ε.Ε. που πε-
ριήλθε στην κατοχή του ειδησεογραφικού πρακτορείου 
Reuters, εκλαμβάνει ως «παράνομο» τον σχεδιαζόμενο 
φόρο επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. 

«Παράνομος» ο φόρος Τόμπιν, 
σύμφωνα με τη νομική 
υπηρεσία της Ε.Ε.  

Εξόφληση του φόρου εισοδήματος 
μέχρι 12 μηνιαίες δόσεις. 

Να διευκολύνουν τους φορολογουμέ-
νους που αδυνατούν να εξοφλήσουν το 
φόρο που προκύπτει με την εκκαθάριση 
των φετινών φορολογικών δηλώσεων σε 
έως τρεις διμηνιαίες δόσεις, ζητά σύμ-
φωνα με πληροφορίες, από τους εφό-

ρους ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης 
Στουρνάρας. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουρ-
γού Οικονομικών, στους φορολογούμε-
νους που αποδεδειγμένα δεν μπορούν 
να εξοφλήσουν τα εκκαθαριστικά ση-
μειώματα, ο έφορος θα προχωρεί σε 
εξπρές ευνοϊκή ρύθμιση για την τμημα-

τική καταβολή των φόρων με βασικό 
μοχλό την ένταξή τους στην πάγια ρύθ-
μιση που προβλέπει εξόφληση των οφει-
λών που καθίσταται ληξιπρόθεσμες σε 
12 μηνιαίες δόσεις. 
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Πιο κοντά στην έξοδο από την κρίση 

Στο 3,8% «περιορίστηκε» η ύφεση 
κατά το β΄ τρίμηνο του 2013 (σε 
ετήσια βάση) σύμφωνα με τα στοιχεία 
που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατι-
στική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). 

Το ποσοστό της ύφεσης παρουσιά-
ζει, έτσι, σημαντική επιβράδυνση σε 
σχέση με το 5,6% του α' τριμήνου 
του ίδιου έτους. 

Ο πληθωρισμός 
καταρρέει, η ακρί-
βεια ευημερεί  
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Εξόφληση φόρου μόνο στις τράπεζες  
Τις τράπεζες θα πρέπει να επισκεφ-

θούν οι οφειλέτες του Δημοσίου για να 
ενεργοποιήσουν τις πάγιες εντολές πλη-
ρωμής των μηνιαίων δόσεων, προκειμέ-
νου να υπαχθούν στις νέες ρυθμίσεις 
εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς το Δημόσιο (ρύθμιση τελευταίας 

ευκαιρίας ή πάγια ρύθμιση). 
Όσοι δεν τον πράξουν, θα τεθούν 

εκτός ρυθμίσεων, αφού η δήλωση του 
αριθμού τραπεζικού λογαριασμού 
(IBAN) στην υπεύθυνη δήλωση, η οποί-
α υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος TAXISNET δεν συνεπάγε-
ται ενεργοποίηση της πάγιας εντολής 

από τον οφειλέτη. Ο IBAN που χρησι-
μοποιείται για τη σύσταση της πάγιας 
εντολής στην τράπεζα πρέπει να είναι ο 
ίδιος με τον δηλωθέντα στο TAX-
ISNET. 
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