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Επιβολή θόπος ζε online ζςναλλαγέρ ζηο Illinois
Ο θπβεξλήηεο ηνπ Illinois Pat Quinn ζε κηα πξνζπάζεηα αύμεζεο ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ρξένπο πνπ έρεη ζσξεπζεί ζηελ





Πνιηηεία έζεζε ζε ηζρύ λόκν ν νπνίνο γηα πξώηε θνξά επηβάιιεη θόξν
πώιεζεο ζε όζεο εηαηξείεο πξαγκαηνπνηνύλ πσιήζεηο πξντόλησλ κέζσ
ηνπ δηαδηθηύνπ (online stores).
Εηδηθόηεξα ζύκθσλα κε ηνλ λέν λόκν πνπ ηηηινθνξήζεθε σο




Επηβνιή θόξνπ ζε
online ζπλαιιαγέο
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σελ. 5

Main Street Fairness Act, εηαηξείεο όπσο ην Amazon.com, Overstock.com , ζα πξέπεη λα ζπιιέγνπλ θόξν πώιεζεο γηα πξντόληα πνπ
πσινύλ ζε θαηνίθνπο ηνπ Illinois. Η ηζρύ ηνπ λόκνπ ήηαλ άκεζε γηα όιεο
ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε πσιήζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη έρνπλ θαη θπζηθή παξνπζία ζην Illinois. Η ζπλδξνκή ησλ δπν
απηώλ ζηνηρείσλ ζηελ επηβνιή ηεο θνξνινγίαο επηβαξύλεη ηειηθά ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, κε έδξα ή παξαξηήκαηα ζην Illinois, θαζώο ε Amazon
θαη νη ινηπέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ δηεπξύλεη ζεκαληηθά ηνλ θύθιν ησλ εξγαζηώλ ηνπο θαη έρνπλ πειάηεο εθηόο ηεο Πνιηηείαο. Ήδε ε Amazon θαη ε
Οverstock δηέθνςαλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε

ζπλερ. ζει. 4

Επενδύζειρ επισειπήζεων ομογενούρ John Calamos
Η απόδνζε ηεο εηαηξείαο Calamos Asset Management Inc. ηνπ νκνγελνύο John Kalamos,
εκθάληζε ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν ηνπ 2010 θεξδνθνξία θαηά 5.6% πςειόηεξε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηεηξάκελν. Τα θέξδε αλήιζαλ ζε 5.9 εθ. δνι. Σεκεηώλεηαη όηη ην 2007 ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηα θέξδε αλήιζαλ ζην επίπεδν ησλ 121.7 εθ. δνι.
Η εηαηξεία μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ζην ρξεκαηηζηήξην ην 2004 θαη ήδε ζην θιείζηκν ηεο
29.1.07 ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο ήηαλ 27.44 δνι. , ελώ θαηέγξαθε αύμεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηεο
αμίαο 3.6% ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, γεγνλόο πνπ ηελ θαηαηάζζεη κέζα ζηα 10 κεγαιύηεξα funds ηεο
Wall Street. Η επαθνινπζήζαζα θξίζε δελ άθεζε αιώβεηε ηελ εηαηξεία. Ήδε από ην 2008 ν ηδξπηήο
ηεο πξνρώξεζε ζε δηαθνξνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνύ παθέηνπ, αιιά ε γεληθόηεξε θαζίδεζε ησλ αμηώλ ζπκπαξέζπξε ηνλ θηιόδνμν ζρεδηαζκό ηεο εηαηξεία πνπ θαίλεηαη όηη επαλαθηά ηε δπλακηθή ηεο.
Σεκεηώλνπκε όηη ν John Calamos είλαη κέρξη ζήκεξα, ν κεγαιύηεξνο δσξεηήο ζηελ πξνζπάζεηα αλέγεξζεο Ειιελνακεξηθάληθνπ Μνπζείνπ ζην Σηθάγν, έρνληαο πξνζθέξεη 2 εθ. δνι.
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σελ. 2

Επίδπαζη ζειζμού Ιαπωνίαρ ζηην οικονομική δπαζηηπιόηηηα
Ο ζεηζκόο ζηελ Ιαπσλία ήδε πξνθαιεί ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηελ νηθνλνκία ησλ
ΗΠΑ θαη κάιηζηα ζε ζεκαληηθνύο θιάδνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηνο. Ήδε ε General
Motors αλαθνίλσζε όηη ιόγσ ηεο αλαζηνιήο εξγαζηώλ ζε εξγνζηάζηα παξαγσγήο ζηελ
Ιαπσλία, ζεκαληηθώλ αληαιιαθηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ γξακκή παξαγσγήο ησλ λέσλ
κνληέισλ πνπ πξνσζεί ζηελ αγνξά, επηβξαδύλεη ηελ παξαγσγή ηεο ελώ ην εξγνζηάζην ζηελ
Louisiana

ζα αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο πξνκήζεηαο

αληαιιαθηηθώλ. Επίζεο ε Toyota USA αλαθνίλσζε όηη ην δεκνθηιέζηεξν απηνθίλεην πνπ
πξνσζεί ε εηαηξεία ηεο απηή ηελ πεξίνδν ζηελ αγνξά είλαη ην Toyota Prius θαη ε παξαγσγή
ηνπ έρεη αλαζηαιεί ζηελ Ιαπσλία, κε απνηέιεζκα λα αλαθνηλσζεί ε αλαζηνιή παξάδνζεο
παξαγγειζέλησλ νρεκάησλ. Η δηακόξθσζε απηώλ ησλ ζπλζεθώλ ζηελ αγνξά απηνθηλήηνπ
απνδεηθλύεη ηνλ πςειό βαζκό εμάξηεζεο ηεο ακεξηθαληθήο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο από ηελ
βηνκεραλία παξαγσγήο κεραληθώλ κεξώλ θαη ινηπώλ εμαξηεκάησλ ζηελ Ιαπσλία θαη
εζράησο ζηελ Κίλα.
Τν ζέκα απηό είρε αλαδεηρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο θξίζεο ηνπ θιάδνπ από
ην 2008, πνπ αθόκα δελ έρεη ηεζεί ζην παξειζόλ νξηζηηθά, θαζώο θαηαδεηθλύεη ηελ έιιεηςε
αληαγσληζηηθόηεηαο ζηελ παξαγσγή ζεκαληηθώλ βηνκεραληθώλ πξντόλησλ, θαζηζηώληαο ηελ
ακεξηθαληθή νηθνλνκία θαη βηνκεραλία επάισηε ζε παξάγνληεο αξξπζκίαο επί ησλ νπνίσλ
νπδόισο κπνξεί λα παξέκβεη.
Μηα άιιε πηπρή ηεο Ιαπσληθήο θξίζεο επεξεάδεη ηηο δώδεθα αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, εθ
ησλ νπνίσλ πέληε ακεξηθαληθέο, νη νπνίεο έρνπλ πηήζεηο από ην Σηθάγν γηα Τόθην. Ήδε ε
πηώζε ζηελ επηβαηηθή θίλεζε μεπεξλά ην 70% θαη νη εηαηξείεο δελ πξνβιέπνπλ ζην
κεζνπξόζεζκν δηάζηεκα απνθαηάζηαζε ηεο θαλνληθήο θίλεζεο πξνο έλαλ από ηνπο
ζεκαληηθόηεξνπο

πξννξηζκνύο

γηα

ηνπο

ακεξηθαλνύο

επηρεηξεκαηίεο

θαη

ζηειέρε

επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη αληηζηξόθσο γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηώλ από ηελ Ιαπσληθή
αγνξά. Η πηώζε ησλ εζόδσλ ησλ αεξνπνξηθώλ εηαηξεηώλ εθηηκάηαη ήδε γηα ηνλ κήλα Μάξηην
όηη ζα είλαη άλσ ηνπ 18%. Οη αληηθαηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ηόζν ηεο επηβάξπλζεο από
ηελ ξαδηελέξγεηα, όζν θαη από ηηο θαζαπηό επηδξάζεηο ηνπ θαηαζηξνθηθνύ ζεηζκνύ, έηπραλ
κειέηεο από ηνλ Δήκαξρν ηνπ Σηθάγν θαη ηνλ Κπβεξλήηε ηνπ Illinois ώζηε λα ππάξμεη
εηνηκόηεηα γηα εηδηθέο δξάζεηο αληηκεηώπηζεο όισλ ησλ εμειίμεσλ, ζηελ παξνύζα θάζε πνπ
ε αλάθακςε από ηελ ύθεζε ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο είλαη ζε κε αζθαιή νδό θαζώο ηα
ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Τξάπεδαο ηνπ Σηθάγν (δείθηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο) γηα
ηνλ κήλα Φεβξνπάξην ήηαλ θαη πάιη ζεηηθά αιιά κε ζπγθξαηεκέλν ξπζκό πνπ θηλήζεθε ζην
1,1 ηεο δεθάβαζκεο θιίκαθαο ηνπ ζρεηηθνύ δείθηε πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε Τξάπεδα.

σελ. 3
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Ενίζσςζη ηων μικπομεζαίων επισειπήζεων από ηην κςβέπνηζη Ομπάμα
Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο (SMB’s) απνηεινύλ ηνλ θνξκό ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηόηεηαο θαη αλάπηπμεο ζηηο ΗΠΑ. Ο όξνο κηθξέο ρξεζηκνπνηείηαη γηα
επηρεηξήζεηο

θάησ

ησλ

100

απαζρνινπκέλσλ,

ελώ

σο

κεζαίνπ

κεγέζνπο

ραξαθηεξίδνληαη απηέο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 100-500.
Σηηο ΗΠΑ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζε όιεο ηηο Πνιηηείεο, αιιά
ζύκθσλα κε έξεπλεο ππάξρνπλ 1.500 γεσγξαθηθά ζεκεία ζηε ρώξα απηή όπνπ έρνπλ
αλαπηπρζεί νπζηαζηηθά σο ζεζκόο, θαζώο έρνπλ ζπζρεηίζεη ηελ παξνπζία ηνπο κε ηα
θίλεηξα πνπ έρνπλ δνζεί γηα πξνώζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Από ην 1953 αξρηθά κε ηελ ιεγόκελε Small Business Act (SBA) ε Οκνζπνλδηαθή
Κπβέξλεζε είρε ζεζκνζεηήζεη ηξόπνπο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κέζσ ησλ
SMB’s.

Οη ξπζκίζεηο δελ αθνξνύζαλ κνλάρα ηνλ ηξόπν ιήςεο δαλείσλ θαη

επηδνηήζεσλ, αιιά θαη ηνλ νξηζκό ησλ όξσλ ζπκκεηνρήο ζε ζηξαηεγηθέο πξνώζεζεο
θαηλνηόκσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Καηά ηνλ ηξόπν απηό πξόζεζε ηεο Οκνζπνλδηαθήο
Κπβέξλεζεο δηαρξνληθά δελ ήηαλ απιά ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, αιιά ε
δηακόξθσζε λέσλ ηνκέσλ δξαζηεξηόηεηνο νη νπνίνη ζα δηακόξθσλαλ ηελ αλαπηπμηαθή
ξνπή ηεο ζπλνιηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο.
Σην πλεύκα απηό ν Πξόεδξνο Οκπάκα ηνλ Σεπηέκβξην 2010 ππέγξαςε ηελ
πξώηε αλακόξθσζε ηνπ ιεγόκελνπ SBA θαηά ε νπνία πξνέβιεπε εθηόο ηεο αύμεζεο
ησλ ιεγνκέλσλ εθπηπηόκελσλ επηρεηξεκαηηθώλ εμόδσλ ζε 500.000 δνι. εηεζίσο θαη γηα
πξώηε θνξά ηελ έθπησζε εμόδσλ γηα θάιπςε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ εξγαδνκέλσλ.
Με βάζε απηό ην ζεζκηθό πιαίζην ην Δεθέκβξην 2010 ν Πξόεδξνο Οκπάκα ππέγξαςε
απόθαζε γηα 100% απόζβεζε ησλ επελδύζεσλ πνπ ζα γίλνπλ εληόο ηνπ 2011, εληόο
ηνπ ηδίνπ έηνπο.
Σηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2011 ν Πξόεδξνο Οκπάκα ππέγξαςε απόθαζε κε ηελ
κνξθή κλεκνλίνπ δξάζεο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Οκνζπνλδηαθήο
Κπβέξλεζεο κε ηηο Πνιηηείεο αλαθνξηθά κε ηηο SMB’s.
Επηπξνζζέησο πηνζεηήζεθαλ θαηλνύξγηα κέηξα σο αθνινύζσο :
Νέα απαιιαγή γηα ηηο δαπάλεο αζθαιηζηηθήο πεξίζαιςεο απαζρνινπκέλσλ
Φνξναπαιιαγέο γηα λέεο πξνιήςεηο

Σπλερ.. ζει. 5.
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σελ. 4

Γενικό Πποξενείο Σικάγο
Γπαθείο Οικονομικών &
Εμποπικών Υποθέζεων

ζπλερ. Από ζει. 1.
ηνπηθά ζπζηήκαηα δηαζύλδεζεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, ώζηε
λα παξαθάκςνπλ ηελ ππνρξέσζε απόδνζεο θόξνπ γηα ηνπο

211 E. Ontario, suite 505,
Chicago, 60611
Τηλέθωνο : 312-867-1325,
fax : 312-867-3824
e-mail : ecocom-chicago@mfa.gr

θαηνίθνπο ηνπ Illinois.
Η άπνςε ηνπ Κπβεξλήηε είλαη όηη ε επηβνιή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θόξνπ ζα εμηζνξξνπήζεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πσινύλ πξντόληα
ζην Illinois, ώζηε ηειηθά λα δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε γηα αύ-

Το Γραθείο ΟΕΥ Σικάγο είναι ζηην
διάθεζη ηων επιτειρήζεων ποσ επιθσμούν να αναζηηήζοσν ηην προώθηζη
ηων προϊόνηων ηοσς ζηην πλέον ανηαγωνιζηική και σποζτόμενη αγορά.
Παρακαλούμε να μας αποζηείλεηε αιηήμαηά και παραηηρήζεις ζας ζηην
παραπάνω διεύθσνζη ηοσ Γραθείοσ.

μεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηρεηξεκαηηθήο βάζεο εθείλσλ ησλ εηαηξεηώλ πνπ πξνσζνύλ ηα πξντόληα ηνπο εληόο ηεο Πνιηηείαο. Υπνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ Υπεξεζία Φνξνινγίαο ηνπ
Illinois όηη πεξίπνπ 153-170 εθ. δνι. εηεζίσο είλαη νη απνιεζζέληεο θόξνη από πσιήζεηο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, θαζώο νη

ππόρξενη θάηνηθνη ηεο Πνιηηείαο εθκεηαιιεύνληαλ ηηο εηδηθέο πξνζθνξέο θαη ην πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο έσο ζήκεξα. Σηηο ΗΠΑ ζπλνιηθά ην αληίζηνηρν πνζό ησλ κε εηζπξαρζέλησλ θόξσλ
αλέξρεηαη ζε 8.6 δηο δνι. ην 2010.
Τν 1992 ην Αλώηαην Δηθαζηήξην ησλ ΗΠΑ απεθάζηζε όηη εηαηξείεο πνπ δελ δηαηεξνύλ
εγθαηαζηάζεηο, εληαγκέλεο ιεηηνπξγηθά ζηελ επηρεηξεζηαθή θαηάζηαζε παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο
εληόο νηαζδήπνηε Πνιηηείαο, δελ νθείινπλ λα απνδίδνπλ θόξν επί ησλ πσιήζεσλ πξντόλησλ ηνπο
ζε θαηνίθνπο ηεο Πνιηηείαο. Η κε ξύζκηζε έθηνηε θαη ε δηαζθάιηζε ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ίζρπε ε δηπιή πξόλνηα ηνπ λόκνπ, σθείιεην ζηελ θηιειεύζεξε
δηάζεζε ηεο αγνξάο θαη ζηελ πνιηηηθή επλντθήο αληηκεηώπηζεο ησλ πσιήζεσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ.
Τειηθά όκσο ζύκθσλα κε επηρεηξεκαηηθνύο θύθινπο ηνπ Σηθάγν, νη εηαηξείεο πνπ ζα σθειεζνύλ ζα
είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θηλεδηθνύο ηζηνηόπνπο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ ηνπο θαη νη
νπνίεο δελ έρνπλ θακία νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα (κε θπζηθή παξνπζία) εληόο ηεο Πνιηηείαο. Η εθηίκεζε όηη ζα δηεπξπλζεί ε επηβνιή ηνπ θόξνπ θαη από άιιεο Πνιηηείεο, ηδίσο από εθείλεο πνπ είλαη
ππεξρξεσκέλεο, δελ δηαθαίλεηαη νπζηαζηηθή, θαζώο νη online εηαηξείεο έρνπλ θαηαθηήζεη πιένλ ηζρπξνύο ζπκκάρνπο θαη ζεσξνύληαη κνριόο αλάπηπμεο ηδίσο ζηελ παξνύζα κεηαπθεζηαθή θαηάζηαζε
ηεο νηθνλνκίαο ησλ ΗΠΑ.

Σεύχος 20ο 19-24/3/2011
ζπλερ. Από ζει. 3
Μπόλνπο γηα θάιπςε ηεο απόζβεζεο κέζσ λέσλ επελδύζεσλ, 75% εμαίξεζε γηα ηηο κηθξέο
επηρεηξήζεηο ζην θνξνινγεηέν εηζόδεκα. Δηεύξπλζε ησλ νξίσλ επηρεηξεζηαθώλ εμόδσλ
ιεηηνπξγία θαηά πεξίπησζε. Επέθηαζε ζε πεληαεηία ηεο κεηαθύιηζεο ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ
γηα ιήςε έθπησζεο θόξνπ. Μείσζε από δέθα ζε επηά έηε ηεο δηάξθεηαο ελζσκάησζεο
θεξδώλ (built in gains holding period) ώζηε λα γίλεη πην επέιηθηε ε ρξήζε ηνπο γηα επελδύζεηο πξηλ θνξνινγεζνύλ.
Αλαζηνιή ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ γηα κηθξά πνζά, ώζηε λα αλαθνπθηζηεί ε αλάγθε
γηα ξεπζηά δηαζέζηκα ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ, Μεδεληθόο θόξνο γηα θέξδε επη ηνπ θεθαιαίνπ γηα επελδύζεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, Νέν πςειό γηα έμνδα επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε 550.000 δνι., Επέθηαζε ηεο ππνεθηίκεζεο ησλ θεξδώλ θαηά 50% (bonus depreciation). Επέθηαζε ησλ εθπηώζεσλ γηα ηελ θάιπςε δαπαλώλ αζθάιηζεο θαη πεξίζαιςεο ησλ ππαιιήισλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ θάλνπλ επελδύζεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο
Φνξνινγηθέο απαιιαγέο γηα ρξήζε θηλεηώλ ηειεθώλσλ. Μείσζε ησλ θνξνινγηθώλ εθπηώζεσλ γηα δεκηνπξγία λέαο επηρείξεζεο. Πεληαεηή δηαθξάηεζε εθηόο θνξνινγεηέαο ύιεο
ησλ νηνλδήπνηε πηζηώζεσλ πνπ εμαζθαιίδεη ε επηρείξεζε γηα ηελ ιεηηνπξγίαο ηεο. Πεξηνξηζκό ησλ θπξώζεσλ γηα ιάζε ζηελ ππνβνιή θνξνινγηθώλ δειώζεσλ.
Εθηηκάηαη όηη απηά ην ζύλνιν ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ κπνξεί λα πξνζδώζεη λέα πξννπηηθή
ζηελ πξνζπάζεηα γηα έμνδν από ηελ ύθεζε κε ηαρύηεξνπο ξπζκνύο θαη λα πξνζδηνξίζεη ζηελ αληαΣημανηική αζηοσία ζηο ππόγπαμμα ζςγσπημαηοδόηηζηρ ηων λεγομένων ομολόγων εκπαίδεςζηρ

Σύκθσλα κε δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία ε δηαξθώο κεηνύκελε πηζηνιεπηηθή αμηνπηζηία ηεο Πνιηηείαο ηνπ Illinois ιόγσ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηνπ, ζπκπαξέζπξε ηηο απνδόζεηο ησλ επελδπηηθώλ νκνιόγσλ πξνπιεξσκήο ησλ ζρνιηθώλ δηδάθηξσλ πνπ είλαη παξαδνζηαθά
ηα πιένλ ζηαζεξά θαη εγγπεκέλα από ηηο Πνιηηείεο πνπ ηα εθδίδνπλ θαζώο ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθδνζή ηνπο κε ζπγθεθξηκέλν πνζνζηό, αλάινγα κε ηηο δπλαηόηεηεο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθώλ ηνπο.

