
WEDNESDAY 23 NOVEMBER 2016 O ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ40 ΣΠΟΡ

4 Carrington Rd, Marrickville NSW 2204 • Tel.: (02) 9558 8555

Διατίθεται στην Kebia, σε επιλεγμένα καταστήματα τροφίμων, και delicatessen.           
                  Eπίσης διατίθεται στα καταστήματα Woolworths.  
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Με «καταιγίδα» επιβαρύνσεων θα έρθουν αντιμέτωποι από 
το επόμενο έτος φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς οι ανα-
τροπές στη φορολογία, που έχουν ήδη νομοθετηθεί και τίθε-
νται σε ισχύ, εξαιτίας του τρίτου Μνημονίου, θα αφαιρέσουν 
από εισοδήματα και τζίρους πάνω από τρία δισ. ευρώ.

Τι θα είναι πιο ακριβό το 2017
Από την αρχή του 2017 έρχεται το νέο «κύμα» επιβαρύνσεων, 
που αφορά:

n ΑΥΞΉΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Από την 1η Ιανουαρίου 2017 ο ΕΦΚ στη βενζίνη θα αυξηθεί κατά 3 λεπτά 
το λίτρο, από τα 0,67 στα 0,7 ευρώ το λίτρο, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης 
θα αυξηθεί κατά 8 λεπτά το λίτρο, από τα 0,33 στα 0,41 ευρώ το λίτρο. 
Ο ΕΦΚ στο υγραέριο κίνησης θα αυξηθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, από τα 
0,33 στα 0,43 ευρώ το λίτρο.

n ΑΥΞΉΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ
Αυξάνονται από την 1η Ιανουαρίου 2017 οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης 
στα τσιγάρα και τα λοιπά προϊόντα καπνού. Ο πάγιος φόρος κατανάλω-
σης που επιβαρύνει τον λεπτοκομμένο καπνό θα αυξηθεί από τα 156,70 
στα 170 ευρώ ανά κιλό.

n ΑΥΞΉΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΦΕ
Επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης στον εισαγόμενο και εγχω-
ρίως παραγόμενο καφέ. Ειδικότερα από την 1η-1-2017 θα επιβληθεί ΕΦΚ 
στην εισαγωγή και στην εγχώρια παραγωγή καφέ, με συντελεστές από 
2 έως 3 ευρώ ανά κιλό στον καβουρντισμένο καφέ και με συντελεστή 4 
ευρώ ανά κιλό στον στιγμιαίο καφέ και στα παρασκευάσματα από εκχυ-
λίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ.

n ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑ
Από την 1η Ιανουαρίου 2017 θα επιβληθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης 
στα υγρά που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα: Το ύψος του 
φόρου θα είναι 10 λεπτά ανά ml υγρού.

n ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΉΝ ΣΤΑΘΕΡΉ ΤΉΛΕΦΩΝΙΑ
Νέο φορολογικό τέλος 5% σε κάθε μηνιαίο ή διμηνιαίο λογαριασμό 
τηλεπικοινωνιακών τελών σταθερής τηλεφωνίας. Το νέο αυτό τέλος 
θα επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 επί των καθαρών (προ 
ΦΠΑ) τηλεπικοινωνιακών τελών κάθε μηνιαίου ή διμηνιαίου λογαρια-
σμού. Επί του νέου αυτού τέλους θα επιβάλλεται εν συνεχεία ο ΦΠΑ 
με συντελεστή 24%.

Αυξήσεις σε καύσιμα, καπνό, καφέ - Φόρος στα 
ηλεκτρονικά τσιγάρα, ειδικό τέλος στην σταθερή 
τηλεφωνία, αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά...

 Απαιτεί να εξισωθούν 
στα επίπεδα των νέων και 

μικρότερων συντάξεων 
που προβλέπει ο νόμος 

Κατρούγκαλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
FINANCIAL TIMES για το ιταλικό δημοψήφισμα: 
Προετοιμαστείτε για το τέλος  
του ευρώ και την μεγαλύτερη 
χρεοκοπία στην ιστορία!

ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΉΕ καλεί την Τουρκία να μην 
ψηφίσει το νόμο που απαλλάσσει 
ποινικά όσους παντρεύονται ανήλικα 
παιδιά που κακοποίησαν σεξουαλικά... 

ΚΟΣΜΟΣ

 Οργή για τον 
«προφήτη» που 
ψεκάζει με 
εντομοκτόνο τους 
πιστούς για να τους 
θεραπεύσει! 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Αδειάζει» η τσέπη  
του Έλληνα και δεν 
υπάρχει τέλος...

«Θυσία» στο ΔΝΤ οι 
κύριες συντάξεις- 

Ζητά μειώσεις μέχρι 
και 42,2% 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΑΚΡΥΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ

Ένας Νοτιοαφρικανός που αυτοχαρακτηρίζεται «προφήτης» εξήγησε σήμερα 
ότι ψεκάζει τους πιστούς με εντομοκτόνο στο πρόσωπο για να τους 
θεραπεύσει, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις στα social media 
αλλά και την οργή της εταιρείας που παράγει τα συγκεκριμένα εντομοκτόνα. 
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εφημερίδα Times ο 
«προφήτης» ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποίησε το εντομοκτόνο την Παρασκευή, 
σε μια λειτουργία στο Μογκοπόνγκ, στην επαρχία του Λιμπόπο. «Ήρθαν 
άνθρωποι που έφεραν τραύματα. Τους ψεκάσαμε με το εντομοκτόνο και 
θεραπεύτηκαν», είπε. 


