
 

Περαιτέρω μείωση του 
διαθέσιμου εισοδήματος θα 
υποστούν από τον Ιανουάριο οι 
φορολογούμενοι με παιδιά, κα-
θώς αυξάνεται ο παρακρατού-
μενος φόρος από 3% έως και 
185% για όσους έχουν εισοδή-
ματα άνω των 10.000 ευρώ. 

Με εγκύκλιο του υπουργείου 
Οικονομικών γνωστοποιείται 
πως η παρακράτηση από τον 
Ιανουάριο του 2013 θα γίνεται 
με τη νέα κλίμακα φορολογίας, 
που καθιερώνει το φορολογικό 
νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί 
στη Βουλή και πρόκειται να 
ψηφιστεί μετά τις γιορτές. 

Οι φοροαπαλλαγές που δια-
σώζονται είναι οι ιατρικές δα-
πάνες, η διατροφή λόγω διαζυ-
γίου και οι δωρεές, που εξακο-
λουθούν να εκπίπτουν 10% 
από το φόρο. 

Διευκρινίσεις 
Στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1224/ 

21.12.2012, με την οποία γνω-
στοποιείται η νέα κλίμακα, δι-
ευκρινίζεται πως ο φόρος που 
προκύπτει με βάση την κλίμα-
κα των μισθωτών και συντα-
ξιούχων μειώνεται: 

 Για εισόδημα μέχρι και 
21.000 ευρώ κατά 2.100 ευρώ. 
Εφόσον ο φόρος που προκύ-
πτει είναι μικρότερος των 
2.100 ευρώ το ποσό μείωσης 
περιορίζεται στο ποσό του 
φόρου. 

 Για εισόδημα πάνω από 
21.000 ευρώ το ποσό μείωσης 
της περίπτωσης α' περιορίζεται 
κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ 
εισοδήματος και μέχρι εξα-
ντλήσεως του ποσού των 2.100 
ευρώ. 

Mε τη νέα κλίμακα επιβαρύ-
νονται σημαντικά οι φορολο-
γούμενοι με παιδιά και με 
εισόδημα από 10.000 ευρώ και 
πάνω, ενώ πιο τυχεροί είναι 
όσοι δεν έχουν παιδιά, αφού θα 
έχουν όφελος όσοι έχουν εισο-
δήματα μέχρι 23.000 ευρώ. 

Πηγή: www.naftemporiki.gr  

 Αύξηση παρακράτησης φόρου από τον 
Ιανουάριο 
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Στην υπηρεσία των ευπαθών 
ομάδων θέτει η κυβέρνηση 3 εκατ. 
αδρανείς λογαριασμούς (!), εθνικά 
κληροδοτήματα και σχολάζουσες 
κληρονομιές με ειδικό νομοσχέδιο 
μέσω του οποίου θα επιχειρηθεί η 
εκμετάλλευση των προσόδων αυτών 
για άσκηση κοινωνικής πολιτικής. 
Το νομοθετικό πλαίσιο θα είναι 
πιθανότατα έτοιμο αμέσως μετά τις 
γιορτές και θα προβλέπει τη δημι-
ουργία ειδικού λογαριασμού για τη 
στήριξη των ομάδων αυτών που θα 
τηρείται στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους.  

Αδρανείς καταθέσεις, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία του 1942 (!), λογί-
ζονται ως οι καταθετικοί λογαρια-

σμοί που βρίσκονται σε ακινησία για 
διάστημα μεγαλύτερο των 20 ετών. 
Σύμφωνα με στελέχη τραπεζών, 
κάθε χρόνο τα πιστωτικά ιδρύματα 
καταθέτουν στο Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους καταθέσεις που είναι 
ανενεργές για 20 χρόνια. Σύμφωνα 
με ανεπίσημους υπολογισμούς των 
τραπεζών, ο συνολικός αριθμός των 
αδρανών καταθέσεων ξεπερνά τα 3 
εκατ. με το ύψος του ποσού να προ-
σεγγίζει τα 3 δισ. ευρώ. Οι περισσό-
τερες από αυτές διατηρούνται παρα-
δοσιακά σε ελληνικές τράπεζες με 
μακρά ιστορία όπως Εθνική, Ταχυ-
δρομικό Ταμιευτήριο, Εμπορική, 
Αγροτική και AlphaBank.  

Πηγή: www.kerdos.gr 

Στα 27,4 δισ. ευρώ οι 
κεφαλαιακές ανάγκες 
των 4 μεγάλων τραπεζών 

 21/12/2012 31/12/2012 02/01/2012 04/01/2012 

Ελλάδα 1.040,8    1.052,8 1.005,5 972 

Ιρλανδία 352,5    354,9 330,8 325,7 

Πορτογαλία 560,7    568,5 518,9 485,5 

Ισπανία 399,9    412,8 370,6 363 

Ιταλία 309,0    321,6 284,1 274,6 

Γαλλία 58,9    67,9 63,4 60,5 

Βέλγιο 63,6    73,6 69,2 71,4 

Spread ευρωπαϊκών 10ετών ομολόγων  

Πηγή: www.express.gr 

Εξέλιξη του ΓΔΧ το τελευταίο 
εξάμηνο (4/7/12-4/1/13), ΓΔ: 964,19 

Κεφαλαιακές ανάγκες, συνολι-
κού ύψους 27,4 δισ. ευρώ, πα-
ρουσιάζουν οι τέσσερις συστημι-
κές τράπεζες της χώρας, αυτές 
δηλαδή που θα συμμετάσχουν 
στην ανακεφαλαιοποίηση του ελ-
ηνικού τραπεζικού συστήματος. 
Με σύνολο κεφαλαιακών ανα-
γκών προφανώς διαφορετικό ανά 
τράπεζα, χωρίς όμως να είναι 
ανάλογο του μεγέθους της (9,7 
δισ. ευρώ η Εθνική, 4,6 δισ. 
ευρώ η AlphaBank, 5,8 δισ. 
ευρώ η Eurobank και 7,3 δισ. 
ευρώ η Πειραιώς), οι τράπεζες 
στέλνουν ένα θετικό μήνυμα 
στην αγορά, ανακοινώνοντας, με 
την αφορμή των αποτελεσμάτων 
εννεαμήνου (και εξαμήνου), την 
πραγματική τους καθαρή θέση. 

Πάντως, παρά τις ζημιές που 
συνολικά οι τέσσερις τράπεζες 
παρουσίασαν στο επίπεδο των 
4,88 δισ. ευρώ, υπάρχει ένα 
σημαντικό στοιχείο που μπορεί 

να θεμελιώσει ένα αισιόδοξο 
κλίμα: Αυτό της ισχυρής κεφα-
λαιακής κατάστασης. Και οι 
τέσσερις τράπεζες υπερβαίνουν 
τον ελάχιστο δείκτη κεφαλαια-
κής επάρκειας και παρουσιά-
ζουν pro-forma, δείκτες της τά-
ξεως του 11,9% στην Εθνική, 
11,5% στη Eurobank, 9,9% 
στην AlphaBank και 13% στον 
όμιλο Πειραιώς. Τα ποσοστά 
αυτά τις καθιστούν βιώσιμες και 
ισχυρές, ακόμη και απέναντι 
στην τρέχουσα «λαίλαπα» της 
κρίσης... 

Πηγή: www.kerdos.gr  

Τί θα γίνει με τις αδρανείς καταθέσεις (ακινητούσες 
μερίδες) 

Σημαντικά χαμηλότερο έναντι των στόχων που είχαν 
τεθεί για το 2012 ήταν το έλλειμμα του κρατικού προϋπο-
λογισμού το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, όπως ανα-
κοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης 
του κρατικού προϋπολογισμού για το 11μηνο, το έλλειμμα 
του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 12.852 
εκατ. Ευρώ(6,7 του ΑΕΠ), έναντι του στόχου των 15.045 
εκατ. ευρώ.  

Αντίστοιχα το πρωτογενές έλλειμμα για την ίδια περίοδο 
διαμορφώθηκε σε 1.419 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου 
ύψους 3.594 εκατ. ευρώ.  

Πηγή: www.imerisia.gr 

12,8 δισ. το έλλειμμα στο ενδεκάμηνο 
(6,7% του ΑΕΠ)  
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