
Ο Σατυρικός 

Στα 921,15 ευρώ διαμορφώνεται το μέσο 
μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις, σύμφωνα 
με την τέταρτη μηνιαία έκθεση Σεπτεμβρίου 
2013, του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και 
Πληρωμών Συντάξεων «Ήλιος». 

Βάσει της έκθεσης, ο αριθμός των συντα-

ξιούχων είναι 2.706.924 και ο αριθμός των 
καταβαλλόμενων συντάξεων σε 4.455.847. 

Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις 
το μήνα Αύγουστο διαμορφώθηκε σε 
2.303.432.953,73 ευρώ. 
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Τα Newsletter αποστέλλονται 
με e-mail και αναρτώνται στο 
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δίμηνο στην εφημερίδα του 
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Διορθώσεις στα στοιχεία ακινήτων 
του Ε9 μπορούν να κάνουν οι φορολο-
γούμενοι ως και τέσσερις μήνες μετά τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
δηλώσεών τους, σύμφωνα με τη νομοθε-
σία, χωρίς ποινές και πρόστιμα. 

Όπως διευκρινίζεται από αρμόδια 

στελέχη του υπουργείου Οικονομικών 
προς τους φορολογούμενους, αυτό ση-
μαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να κά-
νουν διορθώσεις και να υποβάλλουν 
στοιχεία και πέραν της προθεσμίας υπο-
βολής των στοιχείων ακινήτων τους για 
το 2012 που λήγει στις 27 Σεπτεμβρίου. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις γίνονται 
εν όψει της λήξης της προθεσμίας υπο-
βολής της δήλωσης Ε9 για τα εντός 
σχεδίου ακίνητά τους, τις επόμενες ημέ-
ρες, γεγονός που έχει δημιουργήσει 
προβλήματα καθυστερήσεων στη διαδι-
κασία υποβολής λόγω του πλήθους των 

δηλώσεων που υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά. 

Πηγή: www.kerdos.gr  

Αποχωρούν άλλοι 
7.000 τραπεζοϋπάλ-
ληλοι το 2014  

Κατά 20.000 άτομα θα 
έχει μειωθεί ο αριθμός των 
τραπεζοϋπαλλήλων μέχρι το 
2017, με τις 7.000 αποχωρή-
σεις να λαμβάνουν χώρα 
μέσα στο 2014, στο πλαίσιο 
του περιορισμού του λει-
τουργικού κόστους.  

Πηγή: www.imerisia.gr  

Παγιδευμένη σε «σπιράλ 
θανάτου» βρίσκεται η κτημα-
ταγορά, όπου το απόθεμα 
των τουλάχιστον 250.000 
απούλητων κατοικιών, η 
υπερφορολόγηση και, κατά 
βάση, η ανυπαρξία αγορα-
στικού ενδιαφέροντος αποτε-
λούν ορισμένα μόνον από τα 
βαρίδια του real estate. Ο 
Κεντρικός Τραπεζίτης Γιώρ-
γος Προβόπουλος σε πολυά-
ριθμες εκθέσεις του έχει 
αναφερθεί στην περιδίνηση, 
στην οποία έχουν παγιδευτεί 
τα ακίνητα, με την πτώση 
αξιών να υπερβαίνει το 50% 
για τις ιδιοκτησίες που παρα-
μένουν αμίσθωτες. 

Διορθώσεις στα Ε9 έως τον Φεβρουάριο 2014 χωρίς ποινές 

Σπιράλ θανάτου 
για τα ακίνητα  

Την αντικατάσταση των τεκμηρίων διαβίω-
σης από το «πόθεν έσχες» μελετά το υπουρ-
γείο Οικονομικών, με εργαλείο το περιουσι-
ολόγιο. 

Από την επόμενη χρονιά κάθε δαπάνη που 
κάνει ο φορολογούμενος θα καταγράφεται 
στο έντυπο του «πόθεν έσχες», το οποίο θα 
συνυποβάλλεται μαζί με τη φορολογική δή-
λωση. 

Ο υπολογισμός του εισοδήματος θα υπο-
λογίζεται με βάση αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, 
με βάση τις δαπάνες για κάθε είδους αγορές, 
τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, τυχόν 
καταβληθέντα ενοίκια κ.λπ.. 

Σε συνδυασμό με το σύνολο των περιουσι-
ακών στοιχείων, που ήδη θα είναι καταγε-
γραμμένα στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο 

θα υπολογίζεται το εισόδημα, που έχει στη 
διάθεσή του, ώστε να μπορεί να το επικαλε-
στεί για να καλύψει το «πόθεν έσχες» του.  

Η υποδομή του ηλεκτρονικού περιουσιο-
λογίου είναι ήδη κατά 70% έτοιμη και σύμ-
φωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομι-
κών μέχρι τα μέσα του 2014 θα έχει τεθεί σε 
εφαρμογή.  

Στο περιουσιολόγιο εκτός από τα στοιχεία 
για τα εισοδήματα, τα ακίνητα και τις κατα-
θέσεις των φορολογουμένων, θα καταγράφο-
νται και στοιχεία για το καταναλωτικό τους 
προφίλ (λογαριασμούς τηλεφώνου, ηλεκτρι-
κού ρεύματος και νερού, πιστωτικές κάρτες, 
καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, ασφα-
λιστήρια ζωής, κ.ά.). 

Πηγή: www.capital.gr  

Με το «πόθεν έσχες» θα αντικατασταθούν τα τεκμήρια  
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