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Θεσσαλονίκη

Σοβαρός τραυματισμός 38χρονου
ναυτικού

Έτοιμη η Θεσσαλονίκη για την καύση
των νεκρών

Ο καιρός σήμερα Παρασκευή στη
Θεσσαλονίκη

Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος

Σχέδιο για την κατασκευή τελεφερίκ στη
Θεσσαλονίκη

Εθελοντές αναπαλαιώνουν αεροσκάφος
του πολεμικού μουσείου

Επισκευές και βελτιώσεις σε πέντε
σχολεία του νομού

Αντιπαραθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο
για τον απολογισμό

Μείωση τζίρου και Ελλήνων τουριστών
στην Θεσσαλονίκη

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Θέρμης
- Πανοράματος

Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα

Δράση για την υποστήριξη 165 ανέργων
στη θεσσαλονίκη

 
Συντόμευση

Καλοκαιρινές εκπτώσεις από 15 Ιουλίου
Ξεκινούν την Δευτέρα 15 Ιουλίου οι καλοκαιρινές

εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα της χώρας,
με τους καταναλωτές να έχουν περιθώριο για τις

αγορές τους έως την 31η Αυγούστου.
περισσότερα..

Συντόμευση

Sani Festival 2013
Από 12 Ιουλίου έως 17 Αυγούστου. Δείτε το

πρόγραμμα.
περισσότερα..
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Αποδοχή αιτήματος του ΣΒΒΕ για διάταξη στον ΚΦΕ
Για τη μη έκπτωση τόκων από δάνεια

..

Τοπ ικά Νέα , 10/7/2013

HOT!

Super League
To πρόγραμμα της Super League 2013-14

περισσότερα..

Την ιδιαίτερη ικανοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου της Βορείου Ελλάδος, εξέφρασε με

επιστολή της η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, σήμερα Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013, προς τον Υπουργό

Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα και τον Υφυπουργό κ. Γ. Μαυραγάνη, αφού διαπίστωσε τη μη

συμπερίληψη στον υπό ψήφιση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος διάταξης για τη μη έκπτωση

τόκων από δάνεια, η οποία υπήρχε στην αρχική διατύπωση του Κώδικα.

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκης, δήλωσε ότι: «…Η αποδοχή της πρότασης του ΣΒΒΕ

για τη μη συμπερίληψη της συγκεκριμένης διάταξης στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

αποκαθιστά μια κατάφωρη αδικία σε βάρος των επιχειρήσεων της χώρας, η οποία με την

απόφαση αυτή αίρεται παντελώς…». 
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Μου αρέσει! Αποστολή Θα είστε ο πρώτος από τους φίλους σας που θα του αρέσει.

Προσθήκη κοιν ω ν ικής δικτύω σης Facebook

Προσθέστε ένα σχόλιο...

Σχολιάστε με...
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