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ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ

ΦΟΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΙ

> Ξεκινά η εφαρµογή
για την καταπολέµηση
της παραοικονοµίας

> Σε ποιες περιπτώσεις
δεν ισχύει το γενικό όριο
της 5ετίας

Online
η εφορία µε
τις ταµειακές

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Πότε αυξάνεται
το όριο
παραγραφής

ΣΕΛ. 6

• Τιµή 2,5 €

Βαρύς ο χειµώνας για τις µετοχές

ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 24, 41

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έτσι θα κινηθεί
η οικονομία το 2023

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΥΦΕΣΗ - ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
- ΣΤΑ ΥΨΗ ΟΙ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ΛΟΓΩ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ - ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Χάνουν πελατεία
τα επίγεια καζίνο
ΣΕΛ. 19

 Ανάπτυξη για τρίτη χρονιά, µέτρα για την αύξηση
των εισοδηµάτων ύψους 4,4 δισ., µείωση χρέους
αλλά και επιστροφή της οικονοµίας σε πλεόνασµα
είναι τα βασικά µηνύµατα που θα στέλνει εντός και
εκτός Ελλάδας ο Προϋπολογισµός του 2023.
Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις για µεγάλη οικονοµική
επιβράδυνση ή ακόµα και ύφεση της Ε.Ε. µέσα στο 2023,

η Ελλάδα θα έχει ως βασικό σενάριο ότι η ανάπτυξη θα
επιβραδυνθεί µεν, αλλά όχι κάτω από το 2,1%, από 5,3%
που αναµένεται να φτάσει φέτος µε βάση συντηρητικές
εκτιµήσεις. Το δηµόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ,
αναµένεται ότι θα έχει τη διετία 2022-2023 συνολική
µείωση κατά περίπου 30%, βοηθούµενο από την ανάπτυξη
της οικονοµίας, αλλά και τον πληθωρισµό.
ΣΕΛ. 4

Το business plan
για τα ακίνητα
της Εκκλησίας

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΣΕΛ. 21

Οι τράπεζες
«ξαναγράφουν»
τα προϊόντα τους

Επιστρέφουν
πελάτες στη ∆ΕΗ
ΣΕΛ. 16

ANSON CHAN ΓΙΑ ΤΟΥΣ «THE NEW YORK TIMES»

Βουτιά πωλήσεων
στις «λευκές»
συσκευές
ΣΕΛ. 17

Γράφει ο Nigel Inkster
Opinion / The New York Times

ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΜΑΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΟΥΝ ΣΕΛ. 2

> Λόγω µεγάλης αύξησης των επιτοκίων

> Στον πάγο παραµένουν οι αποδόσεις των καταθέσεων
ΣΕΛ. 9

Ψίθυροι...

RΕAL ESTATE

 Άποψη

∆εν είναι
χρυσός
 Εντός του πρώτου
10ηµέρου του Οκτωβρίου κατατίθεται στη Βουλή
το προσχέδιο του Προϋπολογισµού για το 2023. Είναι ο Προϋπολογισµός για
το τελευταίο έτος της 4ετίας διακυβέρνησης από
την κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας και, βεβαίως, ένας Προϋπολογισµός
που περιλαµβάνει και τον
εκλογικό κύκλο, αφού τον
Μάιο αναµένεται να διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές.
Στο ρεπορτάζ που δηµοσιεύει σήµερα το «Κ» στο κεντρικό του θέµα περιλαµβάνονται οι προβλέψεις
για τα βασικά µεγέθη του
Προϋπολογισµού. Έχουν
κάτι κοινό αυτές οι προβλέψεις. Αν τις διαβάσει
κάποιος ο οποίος θεωρητικά δεν γνωρίζει την κατάσταση
ΣΕΛ. 2


ΣΕΛ. 63

1
νέος ιδιοκτήτης του εκθεσιακού
2 Οκέντρου
στη Μεταμόρφωση
Βαρύ κλίμα και αποχωρήσεις
από την ΑΒ Βασιλόπουλος

Τι φέρνουν οι αλλαγές
στη «Χρυσή Βίζα»


Η κριτική της αγοράς για το νέο όριο επένδυσης

Ξεκίνησαν οι απολύσεις
στις ΗΠΑ

Ο
ΕΝΘΕΤ 86η ∆ΕΘ
ΣΕΛ. 58-59

Αλλάζει η Βόρεια Ελλάδα

ΣΕΛ. 25-40



Οι κλάδοι που δοκιµάζονται ήδη εν όψει ύφεσης

ΣΕΛ. 22

