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Τα σημαντικά του μήνα
Με απόφαση του ΕΦΚΑ αλλάζει το καθεστώς ασφαλιστικών
εισφορών για τις αμοιβές των μελών ΔΣ, είτε στα πλαίσια
εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. Οι
σχετικές εισφορές υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας
σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα και επικουρική κάλυψη,
όχι όμως για τους συνεισπραττόμενους κλάδους του Ο.Α.Ε.Δ. –
Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε. που σχετίζονται με την παροχή εξαρτημένης
εργασίας.
Περισσότερα στη σελ. 2
Με την ψήφιση του νόμου 4449/2017 ενσωματώθηκε Οδηγία που,
τροποποιεί τις διαδικασίες υποχρεωτικού ελέγχου των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα πρότυπα
λειτουργίας των ελεγκτικών φορέων. Με τις διατάξεις του νέου
νόμου επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις διενέργειας
υποχρεωτικών ελέγχων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η
χορήγηση άδειας λειτουργίας σε νομικά πρόσωπα προκειμένου να
καταστούν ελεγκτικές εταιρείες, οι προϋποθέσεις λήψης άδειας
ορκωτού ελεγκτή, καθώς και η δημιουργία Δημοσίου Μητρώου το
οποίο θα τηρείται από την Ε.Λ.Τ.Ε.
Περισσότερα στη σελ. 10
Μέχρι την Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017, θα βρίσκεται σε ανοιχτή
διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης για την ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων μέσω
εξωδικαστικού μηχανισμού. Με το νομοσχέδιο δίνεται η
δυνατότητα στις βιώσιμες επιχειρήσεις να διευθετήσουν ή ακόμα
και να μειώσουν τις οφειλές τους, προκειμένου να παραμείνουν
λειτουργικές και να επιτευχθεί η διασφάλιση θέσεων εργασίας.
Περισσότερα στη σελ.9
Σχέδιο αλλαγών στο περιεχόμενο των «Κανόνων για τη Διακίνηση
και Εμπορία Προϊόντων και Παροχή Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)»
ετοιμάζει να θέσει σε διαβούλευση η Γενική Γραμματεία Εμπορίου
& Προστασίας Καταναλωτή προκειμένου να αντιμετωπίσει τα
προβλήματα που έχουν προκύψει μετά από 3 και πλέον χρόνια
εφαρμογής τους. Οι Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ θεσπίστηκαν το 2013, σε
αντικατάσταση των παλαιών αγορανομικών διατάξεων και
ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο κάθε ζήτημα παραγωγής, διακίνησης
και εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Περισσότερα στη σελ. 15

01. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία



Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις

Αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές μελών Δ.Σ.
Με απόφαση του ΕΦΚΑ αλλάζει το καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών για τα μέλη ΔΣ και συγκεκριμένα
τους διευθυντές, γενικούς διευθυντές, εντεταλμένους, διευθύνοντες ή συμπράττοντες συμβούλους,
διοικητές εταιρειών ή συνεταιρισμών για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης
εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. Υπόχρεος για την καταβολή των εισφορών αυτών, κατά το
μέρος που αντιστοιχεί στην εργοδοτική εισφορά, είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για
λογαριασμό του οποίου οι ανωτέρω ασφαλισμένοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι αμοιβής.
Οι ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων αυτών υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας σύνταξης,
ασθένειας σε είδος και χρήμα και επικουρική κάλυψη, όχι όμως για τους συνεισπραττόμενους κλάδους του
Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε. που σχετίζονται με την παροχή εξαρτημένης εργασίας. Οι δε ασφαλιστικές
εισφορές κάθε φορά υπολογίζονται επί της όποιας μορφής αμοιβής λαμβάνουν λόγω ιδιότητος.
Οι κρίσιμοι συντελεστές για τον υπολογισμό των εργοδοτικών εισφορών είναι οι εξής:
Για τον κλάδο κύριας ασφάλισης: 20% συνολικά, αναλυόμενο σε 13,33% εισφορά εργοδότη και 6,67%
εισφορά ασφαλισμένου.
Για την υγειονομική περίθαλψη: ποσοστό 7,10%, επί των πάσης φύσεως αποδοχών κατανεμόμενο κατά
ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει
τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο
και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.
Για τον επικουρικό κλάδο: ποσοστό 7% κατανεμόμενο σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για
τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Νέο καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης – Ερμηνευτικές αποφάσεις και υποχρεώσεις ασφαλισμένων
Δεδομένης της έναρξης λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από 1.1.2017 και της
ανάγκης παροχής διευκρινίσεων προς τους υπόχρεους ασφαλισμένους, εκδόθηκε σωρεία αποφάσεων και
εγκυκλίων, ακολουθούν δε οι πιο πρόσφατες εξ αυτών.
Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. –
Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ένταξη των μισθωτών του τ. Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Προθεσμία καταβολής εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από
1.1.2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και
Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017. Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ.
39 του ν. 4387/2016 (“μπλοκάκια”).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

 Νομολογία
Καταγγελία ομαδικών ασφαλιστηρίων από εργοδότρια εταιρεία
Στις 25 Ιανουαρίου 2017, ο Άρειος Πάγος με την υπ’ αρ. 147/2017 απόφασή του έκρινε υπέρ των
εργαζομένων σε υπόθεση καταγγελίας ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου από εργοδότρια εταιρεία. Η
ασφαλιστική παροχή προς τον εργαζόμενο, στην περίπτωση αυτή, χαρακτηρίστηκε ως μισθολογική
παροχή, μέρος των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Μονομερής καταγγελία του ασφαλιστικού συμβολαίου
εκ μέρους της εταιρείας κρίθηκε ότι έγινε χωρίς να υπάρχει σχετικό δικαίωμα και κατά παράβαση της
δέσμευσης για την παροχή προγράμματος ομαδικής ασφάλισης από τις ατομικές συμβάσεις των
εργαζομένων -και όχι από την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, όπως ισχυρίστηκε η εταιρεία-,
δημιουργώντας ευθύνη της προς αποζημίωση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα ή επισκεφτείτε την ΤΝΠ NOMOS
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02. Φορολογική νομοθεσία



Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις

Μείωση φόρου λόγω δαπανών απόκτησης αγαθών ή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα
Με την ΠΟΛ. 1005 (ΦΕΚ Β 145/25.1.2017) ορίζεται το ελάχιστο ποσό δαπανών και οι ομάδες του δείκτη
τιμών καταναλωτή στις οποίες οι δαπάνες αυτές θα αφορούν, προκειμένου να υπάρχει μείωση φόρου.
Κρίσιμη δε προϋπόθεση είναι να πραγματοποιούνται οι δαπάνες αυτές στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή κάρτες
και μέσα πληρωμής με κάρτες ή με πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παροχών Υπηρεσιών
Πληρωμών (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές), και να διενεργούνται μέσω
ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) κ.λπ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής σε ευνοϊκό καθεστώς για οικειοθελή αποκάλυψη περιουσιακών
στοιχείων
Παρατάθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α’ 7/24.1.2017) η προθεσμία υποβολής αρχικών ή
τροποποιητικών, χρεωστικών ή μηδενικών δηλώσεων, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή,
από φορολογούμενους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή
δήλωση έως τις 7.2.2017 (αντί της αρχικής 23ης.1.2017)
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Παράταση προθεσμιών για τη χορήγηση αδειών φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ
Την 1.2.2017 παρατάθηκαν με την απόφαση ΔΕΦΚΦ Γ 1014291 ΕΞ 2017 της Υφυπουργού Οικονομικών οι
προθεσμίες για α) την υποχρεωτική απογραφή προϊόντων καφέ έως 31.3.2017, β) την υποβολή αίτησης
για χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης έως 15.3.2017 και προσκόμιση λοιπών δικαιολογητικών έως
30.6.2017, γ) την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή σε φορολογική
αποθήκη τρίτου έως 31.3.2017, και δ) την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας εγγεγραμμένου
παραλήπτη έως 28.2.2017 και προσκόμιση λοιπών δικαιολογητικών έως 30.6.2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

 Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων
Εκδόθηκε η απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την
οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών
Με την έκδοση της ΠΟΛ 1006/17.1.2017 και της ΠΟΛ. 1009/19.1.2017 καθορίζεται ο τρόπος και η
διαδικασία υποβολής δηλώσεων οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης και φορολογητέας ύλης
παρελθόντων ετών, ενώ ρυθμίζονται και άλλα σχετικά θέματα εφαρμογής του ν. 4446/2016.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αμοιβές για τεχνικές-συμβουλευτικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης
Με την ΠΟΛ. 1007/18.1.2017 διευκρινίστηκε ότι οι αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης,
αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες που λαμβάνει νομικό πρόσωπο
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ή νομική οντότητα, φορολογικός κάτοικος κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου, μέσω της μόνιμης εγκατάστασής του στην Ελλάδα, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση
φόρου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Φορολόγηση αποθεματικού ανώνυμης εταιρείας μετά τη μετατροπή της σε Εταιρεία Επενδύσεων
σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)
Δεκτή έγινε από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων η υπ’ αρ. 249/2016 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, με
την οποία επιβεβαιώθηκε το ειδικό καθεστώς φορολόγησης των ΑΕΕΑΠ (κατά παρέκκλιση από τις κοινές
διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) το οποίο επεκτείνεται και στα αφορολόγητα αποθεματικά
που σχημάτισε μια εταιρεία κατά τις διατάξεις του παλαιού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
(ν.2238/1994), όταν αυτή εν συνεχεία μετατρέπεται σε ΑΕΕΑΠ και εφόσον τα αποθεματικά αυτά
παραμένουν στα διαθέσιμά της.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ληξιπρόθεσμες οφειλές εικονικής επιχείρησης και πραγματικοί υπόχρεοι.
Με την ΠΟΛ. 1008/16.1.2017 κοινοποιήθηκε η γνωμοδότηση 275/2016 του ΝΣΚ, η οποία έγινε δεκτή από
το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Διευκρινίζεται ότι οι πραγματικοί υπόχρεοι που
υποκρύπτονται σε περίπτωση εικονικής επιχείρησης ευθύνονται ανεξαρτήτως από τα φαινόμενα πρόσωπα
(εκείνα που εικονικά φέρονται ότι ασκούν την επιχείρηση) και κατά συνέπεια λαμβάνονται σε βάρος τους
όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά, ασφαλιστικά, αναγκαστικά και λοιπά μέτρα είσπραξης, αφού συνταχθεί
ιδιαίτερη έκθεση ελέγχου όπου θα καταλογιστούν οι ανάλογες κυρώσεις και σ΄ αυτούς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα ή επισκεφτείτε την ΤΝΠ NOMOS

Χρόνος κτήσης εισοδήματος από επιχορηγήσεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
Διευκρινίζεται με το υπ’ αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ ΒΊ010732 ΕΞ2017 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων ότι προκειμένου να προσδιοριστεί ο χρόνος φορολογίας των κρατικών επιχορηγήσεων, θα πρέπει
γι' αυτές να έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής τους, το οποίο αποκτάται κατά το έτος οριστικής
έγκρισής τους από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα, οπότε και φορολογείται. Τροποποιητικές δηλώσεις
μπορούν να υποβληθούν στις περιπτώσεις που κρατικές επιχορηγήσεις έχουν περιληφθεί σε δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων επειδή είχαν καταστεί δεδουλευμένες αλλά
δεν είχε ληφθεί η απαιτούμενη έγκριση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα ή επισκεφτείτε την ΤΝΠ NOMOS

Περίπτωση παρακράτησης φόρου κατά τη διανομή κερδών
Με την ΠΟΛ. 1012/23.1.2017 αποσαφηνίστηκε το ζήτημα της επιβολής παρακρατήσεων κατά τη διανομή
κερδών σε περίπτωση που ημεδαπές νομικές οντότητες διατηρούν και κλάδο, τα κέρδη του οποίου
απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος. Έτσι, θα γίνεται επιμερισμός του ποσού των κερδών που
διανέμονται (α) σε αφορολόγητα και (β) σε λοιπά έσοδα που υπόκεινται σε φορολογία προκειμένου να
επιβληθεί παρακρατούμενος φόρος στο μέρος των διανεμομένων κερδών που αντιστοιχεί στα έσοδα που
υπόκεινται σε φορολογία.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα ή επισκεφτείτε την ΤΝΠ NOMOS
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Υποχρέωση υποβολής δήλωσης Intrastat
Με την ΠΟΛ.1017/31.01.2017 ορίζονται τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2017 έως
31.12.2017, πάνω από τα οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση Intrastat, αυτά δε
διαμορφώνονται ως εξής:
α) Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000€) για τις αφίξεις και
β) Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000€) για τις αποστολές.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ορθή εφαρμογή διατάξεων για διακοπή εργασιών
Με την ΠΟΛ.1019/3.2.2017 παρέχονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν σε
διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του
πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα ή επισκεφτείτε την ΤΝΠ NOMOS

 Τα νέα από την ΕΕ
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη λειτουργία της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των κρατών
μελών για την είσπραξη φόρων
Καθένας οφείλει να καταβάλλει τους φόρους που του αναλογούν. Όταν οι φόροι παραμένουν απλήρωτοι, οι
φορολογικές αρχές εφαρμόζουν μέτρα είσπραξης των φόρων. Ωστόσο, η αρμοδιότητα των φορολογικών
αρχών περιορίζεται στην εθνική επικράτεια. Δεν μπορούν να εφαρμόσουν μέτρα είσπραξης σε άλλες
χώρες, παρόλο που οι οφειλέτες φόρων ενδέχεται να έχουν μετεγκατασταθεί σε άλλη χώρα ή να διαθέτουν
περιουσιακά στοιχεία σε άλλες χώρες. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ έχει θεσπίσει νομοθεσία που επιτρέπει στα
κράτη μέλη της ΕΕ να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή μεταξύ τους για την είσπραξη των φόρων τους.
Με τη σχετική διαβούλευση που θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 8.3.2017 η Επιτροπή επιδιώκει να
συγκεντρώσει απόψεις άλλων ενδιαφερομένων, πέραν των φορολογικών διοικήσεων, σχετικά με τις
πρακτικές και την αμοιβαία συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ κατά την είσπραξη φόρων, ώστε να
διαμορφωθεί ένα νέο επικαιροποιημένο πλαίσιο που θα διευκολύνει την εισπραξιμότητα, ιδίως στις
περιπτώσεις εκείνες που ο φορολογούμενος-οφειλέτης βρίσκεται πλέον στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους
και όχι σε αυτό που εδρεύει η αρμόδια φορολογική αρχή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ ενώ για το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης πιέστε εδώ

Σε διαβούλευση η αναθεώρηση συντελεστών ΦΠΑ στην ΕΕ
Το 2017 η Επιτροπή προτίθεται, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης «προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ»
και του προγράμματος εργασίας της για το 2017 να εγκρίνει τέσσερις προτάσεις σχετικές με τον ΦΠΑ: την
πρόταση για την καθιέρωση ενός απλούστερου και θωρακισμένου έναντι της απάτης οριστικού συστήματος
ΦΠΑ, την πρόταση για τους συντελεστές ΦΠΑ, τη δέσμη μέτρων για τον ΦΠΑ υπέρ των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και την πρόταση σχετικά με τη βελτίωση της διοικητικής συνεργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή διεξάγει διαβούλευση με σκοπό να διερευνήσει α) τη σκοπιμότητα υιοθέτησης
ενός ενιαίου καθεστώς προσδιορισμού συντελεστών ΦΠΑ εντός της Ενιαίας Αγοράς, β) την κατάλληλη
ισορροπία μεταξύ εναρμόνισης και αυτονομίας των κρατών μελών για τον προσδιορισμό των συντελεστών
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ΦΠΑ, γ) τους κινδύνους από την ύπαρξη πολλών διαφορετικών συντελεστών στην ΕΕ και δ) την πλέον
κατάλληλη κατηγορία ενεργειών που απαιτούνται.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχόλια έως και της 20.3.2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ ενώ για το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης πιέστε εδώ

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις που προβλέπεται
στην Οδηγία για το ΦΠΑ
Παράλληλα η Επιτροπή επεξεργάζεται μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων απλούστευσης για τις ΜΜΕ, ώστε
να δημιουργηθεί ένα πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον. Ειδικότερα, το καθεστώς για τις ΜΜΕ θα
επανεξεταστεί, σε ό, τι αφορά τόσο τα μέτρα που στοχεύουν στη μείωση του φόρτου που συνεπάγεται η
είσπραξη φόρων για τις ΜΜΕ όσο και τις απλουστευμένες διαδικασίες που προβλέπονται για τις ΜΜΕ.
Σκοπός της δημόσιας διαβούλευσης που θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 20.03.2017 είναι να
συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με α) τις ισχύουσες διατάξεις ΦΠΑ για τις
ΜΜΕ και την εφαρμογή τους και β) τις πιθανές τροποποιήσεις αυτών των διατάξεων.
Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη κατά την επανεξέταση του καθεστώτος για τις
ΜΜΕ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ ενώ για το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης πιέστε εδώ

Διαβούλευση αναφορικά με το καθεστώς ΦΠΑ που θα ισχύσει στις Β2Β συναλλαγές που αφορούν
παράδοση αγαθών εντός της ΕΕ.
Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση συλλέγει απόψεις μέσω της διαβούλευσης που διενεργεί έως τις 20.03.2017
αναφορικά με το καθεστώς ΦΠΑ που θα ισχύσει στις Β2Β συναλλαγές που αφορούν παράδοση αγαθών
εντός της ΕΕ. Σκοπός της διαβούλευσης είναι α) να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με
την επιβολή του ΦΠΑ στις B2B ενδοκοινοτικές συναλλαγές β) να εξετάσει πιθανές βραχυπρόθεσμες
βελτιώσεις σε σχέση με το τρέχον μεταβατικό σύστημα ΦΠΑ, και γ) να αξιολογήσει την πρόταση για την
καθιέρωση του οριστικού συστήματος ΦΠΑ που θα βασίζεται στην αρχή της φορολόγησης της προμήθειας
στο κράτος μέλος προορισμού.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ ενώ για το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης πιέστε εδώ

Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με την απαλλαγή ενδοκοινοτικής παράδοσης από το
ΦΠΑ ανεξαρτήτως της εγγραφής στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ΦΠΑ & στο καθεστώς
φορολογήσεως των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
Το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε (στην υπόθεση C-21/16 Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal κατά
Autoridade Tributária e Aduaneira) ότι δεν επιτρέπεται σε φορολογική αρχή κράτους μέλους να αρνείται την
απαλλαγή ενδοκοινοτικής παράδοσης από το ΦΠΑ επικαλούμενη ως λόγο το γεγονός ότι ο αποκτών δεν
είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ, όταν (α) αυτός κατοικεί
στο έδαφος του κράτους-μέλους προορισμού, (β) είναι κάτοχος έγκυρου ΑΦΜ και (γ) δεν υπάρχει ένδειξη
φοροδιαφυγής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με την έκπτωση εισοδημάτων κατοίκου αλλοδαπής από
ιδιοκατοίκηση υπό προϋποθέσεις
Με απόφασή του το Δικαστήριο της ΕΕ (υπόθεση C-283/15: X κατά Staatssecretaris van Financiën) έκρινε
ότι μπορεί να απολαμβάνει του φορολογικού προνομίου της έκπτωσης «αρνητικών εισοδημάτων» από
ιδιοκατοίκηση που χορηγείται από κράτος μέλος και ο αυτοαπασχολούμενος κάτοικος αλλοδαπής, όταν
αυτός αποκτά στο εν λόγω κράτος μέλος το 60% του συνόλου των εισοδημάτων του και δεν αποκτά στο
κράτος μέλος της κατοικίας του εισόδημα που να του παρέχει δικαίωμα αντίστοιχης εκπτώσεως.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

TEYXΟΣ 01 | Φεβρουάριος 2017 | σελ. 8

03. Επιχειρηματικό Περιβάλλον

 Ανοιχτές Διαβουλεύσεις
Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
Μέχρι την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 θα βρίσκεται σε ανοιχτή διαβούλευση το σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων μέσω
εξωδικαστικού μηχανισμού. Με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα στις βιώσιμες επιχειρήσεις να
διευθετήσουν ή ακόμα και να μειώσουν τις οφειλές τους, προκειμένου να παραμείνουν λειτουργικές και να
επιτευχθεί η διασφάλιση θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η εξυγίανση του τραπεζικού
συστήματος και η συνολική στήριξη της οικονομίας.
Στις διατάξεις δύνανται να υπαχθούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα, για όσες
οφειλές τους προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή και από άλλη αιτία και έναντι
οποιουδήποτε πιστωτή (ιδιώτη ή και Δημόσιο).
Προβλέπονται ειδικότερα κριτήρια υπαγωγής ανάλογα με το είδος του πιστωτή, τη φύση και το ύψος της
οφειλής, ενώ περιγράφεται και η διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Περαιτέρω, θεσπίζεται για πρώτη φορά ο ρόλος του «συντονιστή» που αναλαμβάνει τη διαχείριση της
υπόθεσης και τη συλλογή των εγγράφων που προσκομίζονται από οφειλέτη και πιστωτές.
Ο ΣΕΒ συγκεντρώνει παρατηρήσεις από τις επιχειρήσεις μέλη του προκειμένου να συμμετάσχει στη
διαβούλευση καθώς εντοπίζει ότι ο προτεινόμενος θεσμός δεν διασφαλίζει επαρκώς την απλοποίηση και
επιτάχυνση των διαδικασιών επίλυσης διαφορών μεταξύ οφειλέτη και πιστωτή (προβλέπει διαδικασία
επικύρωσης της συμφωνίας από το δικαστήριο), ώστε να αποσυμφορηθεί η δικαιοσύνη από την πληθώρα
τέτοιων υποθέσεων και να διασφαλίζεται για τις βιώσιμες επιχειρήσεις μια δεύτερη ευκαιρία. Αδυναμία του
προτεινόμενου νόμου αποτελεί επίσης η έλλειψη ρητής πρόβλεψης για την φορολογική και λογιστική
μεταχείριση των υπό ρύθμιση οφειλών, καθώς δεν προσδιορίζει εάν οι πιστωτές που θα ενταχθούν σε
τέτοιου είδους συμβιβασμούς θα αποδώσουν τελικά φόρους, τέλη και επιβαρύνσεις επί ποσών που
εισέπραξαν εν μέρει ή, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εισέπραξαν καθόλου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ.

Σχέδιο Νόμου για την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων σε ανοικτό χώρο
Ολοκληρώθηκε στις 15.2.2017 η διαβούλευση του σχεδίου νόμου για τον καθορισμό όρων και
προϋποθέσεων στη λειτουργία συγκεκριμένων εμπορικών δραστηριοτήτων που ασκούνται σε ανοικτό
χώρο (απελευθέρωση του επαγγέλματος των πωλητών σε υπαίθριες αγορές)
Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου ορίζονται οι όροι διάθεσης πωλούμενων ειδών, η εναρμόνιση με τους
Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. και τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, θεσπίζεται ρητά
η απαγόρευση διάθεσης παράνομων απομιμητικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν τηρούν τους κανόνες
προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την κοινοτική τελωνειακή νομοθεσία και τον Εθνικό
Τελωνειακό Κώδικα, ορίζονται συγκεκριμένες κατηγορίες πωλούμενων προϊόντων για τις επαγγελματικές
άδειες υπαιθρίου εμπορίου και εισάγεται νομοθετική πρόβλεψη για τις «αγορές των καταναλωτών»,
προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής των καταναλωτών στο εμπόριο, χωρίς τη μεσολάβηση
ενδιάμεσων φορέων.
Το πεδίο εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων αφορά κυρίως α) φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι
επαγγελματίες αγρότες, β) αγροτικούς συνεταιρισμούς, γυναικείους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών
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και οργανώσεις παραγωγών, αποκλειστικά για τη διάθεση προϊόντων των μελών τους και γ) φυσικά
πρόσωπα καλλιτέχνες, χειροτέχνες, οι οποίοι παράγουν είδη λαϊκής τέχνης, κοσμήματα, καλλιτεχνήματα και
λοιπά έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας αποκλειστικά δικής τους δημιουργίας. Ωστόσο,
διατυπώθηκαν αιτήματα περαιτέρω διεύρυνσης προκειμένου να συμπεριληφθούν συνταξιούχοι, νομικά
πρόσωπα, μικροί βιοτέχνες-παραγωγοί και μη επαγγελματίες αγρότες κ.α.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ



Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις

Αλλαγές στον υποχρεωτικό έλεγχο ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
και στη δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου
Με την ψήφιση του νόμου 4449/2017 ενσωματώθηκε η σχετική Οδηγία 2014/56/ΕΕ που, τροποποιεί τις
διαδικασίες υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα πρότυπα
λειτουργίας των ελεγκτικών φορέων. Με τις διατάξεις του νέου νόμου επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις
διενέργειας υποχρεωτικών ελέγχων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρειών κατά τα κριτήρια
κατάταξης του ν. 4308/2014 περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε
νομικά πρόσωπα προκειμένου να καταστούν ελεγκτικές εταιρείες, οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις
λήψης άδειας ορκωτού ελεγκτή, καθώς και η δημιουργία Δημοσίου Μητρώου το οποίο θα τηρείται από την
Ε.Λ.Τ.Ε.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις για την αυθαίρετη δόμηση.
Παρατείνεται με την υπ’ αρ. οικ. 6155/3.2.2017 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις περί αυθαίρετης δόμησης (ν.4178/2013) έως τις 8.5.2017.
Οι ευεργετικές διατάξεις παραμένουν σε ισχύ για αυθαίρετες κατασκευές:
α. σε κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικία, που υφίστανται προ του έτους
β. που υφίστανται προ της 1.1.1983.
γ. ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα
πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος
του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια.
δ. ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις
του ν. 3775/2009, ή του ν. 3843/2010 ή του ν. 4014/2011 (Α` 209).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Νέα ρύθμιση για τους φορτοεκφορτωτές
Συζητήθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου σχετικά με νέα ρύθμιση που αφορά στις προϋποθέσεις νόμιμης
άσκησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, τόσο στους Λιμένες, όσο και στην Ξηρά. Στόχος είναι να
επανακαθοριστεί η διαδικασία εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών και να καταργηθούν
περιορισμοί στον ανταγωνισμό .
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Τέλη ξενοδοχείων υπέρ ΟΤΑ: Συντελεστής για επιχειρήσεις καζίνο
Συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής
προτεινόμενη διάταξη (άρθρ. 20) στο σχέδιο νόμου «περί συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του
Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρων
επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων διατάξεων»,
διάταξη για τον ορισμό του τέλους παρεπιδημούντων υπέρ ΟΤΑ. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, αυτό
ανέρχεται σε ποσοστό 2% τόσο για τις επιχειρήσεις εντός καζίνο, όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις καζίνο
και η ψήφισή του αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του Φεβρουαρίου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Παράταση ισχύος παλαιού καθεστώτος δικαστικής προστασίας σε δημόσιους διαγωνισμούς
Συζητείται στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής
προτεινόμενη διάταξη (άρθρ. 34) στο σχέδιο νόμου «περί συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του
Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρων
επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων διατάξεων», με
αντικείμενο την παράταση έως και τις 30.3.2017 του χρόνου ισχύος του Ν. 3886/2010, δηλαδή της παλαιάς
διαδικασίας επίλυσης διοικητικών διαφορών που ανέκυπταν κατά τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών.
Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, εφαρμόζονται και στο σκέλος των διοικητικών διαφορών
δημοσίων διαγωνισμών οι νέες ρυθμίσεις του ν. 4412/2016.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Οριστήκαν εκ νέου μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων.
Με την υπ’ αριθμ. 74088 Φ.700.8 (ΦΕΚ Β' 165/26.01.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών -Πυροσβεστική Διάταξη 8/2016- ορίστηκαν εκ νέου συγκεκριμένα μέτρα πυροπροστασίας σε
εμπορικά καταστήματα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

 Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων
Θέσπιση Κώδικα διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ).
Δημοσιεύθηκε στις 20.1.2017 η απόφαση 395/2016 της ΡΑΕ περί θέσπισης του Κώδικα Διαχείρισης του
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με το νέο Κώδικα ρυθμίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, των Χρηστών του Δικτύου και των
Προμηθευτών, και θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη, λειτουργία, πρόσβαση στο Δίκτυο κ.α.
Ειδικότερα εισάγονται ● η έννοια της Ρυθμιστικής Περιόδου και του καθορισμού του επιτρεπόμενου εσόδου
της δραστηριότητας για πολυετείς περιόδους ● η σύνδεση του εσόδου του Διαχειριστή του Δικτύου και των
χρεώσεων που επιβάλλονται στους χρήστες του Δικτύου με το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών και την ενεργειακή αποδοτικότητα του Δικτύου Διανομής ● ρυθμίσεις σχετικά με την ποιότητα
στην παροχή της υπηρεσίας καθώς και οι συνέπειες στην μη τήρηση των ορίων ποιότητας προς τους
χρήστες ● διατάξεις για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών και αποτυπώνονται οι διαδικασίες και τα
τεχνικά θέματα της πρόσβασης στο Δίκτυο Διανομής, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
του Διαχειριστή και των χρηστών του Δικτύου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ
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 Νομολογία
Αντισυνταγματική η νομοθεσία για τις τηλεοπτικές άδειες
Αντισυνταγματικές έκρινε το ΣτΕ με την απόφαση 95/2017 τις νομοθετικές εκείνες ρυθμίσεις με τις οποίες η
αρμοδιότητα για την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών παρόχων περιεχομένου
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας για μετάδοση υψηλής
ευκρίνειας, ανατίθεται στον Υπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Οι διατάξεις αυτές αντιβαίνουν στο αρθ. 15 παρ. 2 του Συντάγματος,
σύμφωνα με το οποίο η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο
έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

 Τα νέα από την ΕΕ
Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για την αναθεώρηση του Κώδικα Βέλτιστων Πρακτικών για τις
διαδικασίες που αφορούν τον έλεγχο κρατικών ενισχύσεων.
Επτά χρόνια μετά την εφαρμογή του Κώδικα Βέλτιστων Πρακτικών και την πρόσφατη αναθεώρηση των
κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή έκρινε επιβεβλημένη την αναθεώρησή του ώστε να
ληφθούν υπόψη οι νέες διατάξεις αλλά και τα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή του. Ο
Κώδικας παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την καθημερινή διεξαγωγή των διαδικασιών κρατικών ενισχύσεων
και ενθαρρύνοντάς τη χρήση επαφών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών πριν από την
κοινοποίηση.
Στόχος της διαβούλευσης η οποία ολοκληρώθηκε στις 25.2.2017 είναι η απλοποίηση των διαδικασιών που
περιλαμβάνονται στον Κώδικα και οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν απαντώντας σχετικό
ερωτηματολόγιο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Σε διαβούλευση η σκοπιμότητα σύστασης ενός μόνιμου Πολυμερούς Δικαστηρίου Επενδύσεων
Τη σκοπιμότητα σύστασης ενός μόνιμου Πολυμερούς Δικαστηρίου Επενδύσεων εξετάζει η ΕΕ μέσω
ανοιχτής διαβούλευσης με σκοπό την επίλυση με ενιαίο τρόπο των διαφορών μεταξύ επενδυτών και
κυβερνήσεων τρίτων χωρών στο πλαίσιο επενδυτικών έργων ή συμφωνιών. Η πρωτοβουλία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της ΕΕ για την ενίσχυση του διασυνοριακού
εμπορίου και την ενίσχυση των επενδύσεων και η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 15.3.2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ ενώ για το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης πιέστε εδώ

Σε διαβούλευση η πρόοδος του προγράμματος για την «Ένωση Κεφαλαιαγορών» ( Capital
Markets Union)
Στόχος της διαβούλευσης που διεξάγεται με πρωτοβουλία της ΕΕ είναι η αξιολόγηση της προόδου που έχει
επιτευχθεί στην υλοποίηση του προγράμματος για την «Ένωση Κεφαλαιαγορών» και η συλλογή
προτάσεων για συγκεκριμένες δράσεις που θα φέρουν πιο κοντά τους στόχους του προγράμματος. Το
σχετικό ερωτηματολόγιο θα παραμείνει διαθέσιμο προς συμπλήρωση έως τις 17.3.2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ ενώ για το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης πιέστε εδώ
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Σε διαβούλευση η πολιτική για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Οικονομίας Δεδομένων
(European Data Economy)
Ανοιχτή διαβούλευση έχει εκκινήσει η Επιτροπή προκειμένου να διαμορφώσει την πολιτική για την
οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Οικονομίας Δεδομένων και τη διαμόρφωση πλαισίου για τη διάδοση και
επεξεργασία δεδομένων, με την άρση νομικών περιορισμών και την αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η
πρόσβαση, νέα χρήση, φορητότητα και ευθύνη. Στόχος της διαβούλευσης είναι η συλλογή πληροφοριών
σχετικά με: α) το βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικοί ή εθνικοί γεωγραφικοί περιορισμοί των
δεδομένων εμποδίζουν την ελεύθερη ροή δεδομένων στην Ευρώπη, β) το βαθμό στον οποίο
πραγματοποιείται εμπορία και ανταλλαγή ψηφιακών μη προσωπικών μηχανικά παραγόμενων δεδομένων,
γ) το χαρακτήρα και το μέγεθος των τυχόν φραγμών στην πρόσβαση σε τέτοιου είδους δεδομένα, δ) τις
προκλήσεις που σχετίζονται με την εμφάνιση του internet of things και ε) πρακτικές και ζητήματα που
σχετίζονται με τη φορητότητα των δεδομένων, τη διαλειτουργικότητα και τα πρότυπα.
Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 26.4.2017 και θα συμβάλει στη διαμόρφωση του
μελλοντικού πολιτικού θεματολογίου για την ευρωπαϊκή οικονομία δεδομένων η οποία προγραμματίζεται να
υλοποιηθεί εντός του 2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ ενώ για το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης πιέστε εδώ

Σε διαβούλευση η Οδηγία 85/374/EEC περί ευθύνης του παραγωγού για ζημία από ελαττωματικά
προϊόντα
Έως τις 26.4.2017 θα βρίσκεται σε ανοιχτή διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων εφαρμογής της Οδηγίας περί ευθύνης του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα. Μέσω
της διαβούλευσης η Επιτροπή επιδιώκει να συλλέξει πληροφορίες α) για τα αποτελέσματα και τις αδυναμίες
εφαρμογής της Οδηγίας στα κράτη-μέλη, β) για το βαθμό κατά τον οποίο εξακολουθεί να ανταποκρίνεται
στα σημερινά δεδομένα και γ) για την ικανότητά της να ενσωματώνει τις ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ ενώ για το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης πιέστε εδώ

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Οικολογικό σήμα σε τουριστικά καταλύματα

Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ 2017/175 της 25.01.017) ορίζονται τα ειδικά κριτήρια
απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε τουριστικά καταλύματα. Σημειώνεται ότι το οικολογικό σήμα
της ΕΕ (EU Ecolabel) επιτρέπεται να απονέμεται σε υπηρεσίες που έχουν μειωμένες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για την παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση
Το Δικαστήριο της ΕΕ με απόφασή του στις 8.2.2017 επί της υπόθεσης C-562/15 (Carrefour Hypermarchés
SAS κατά ITM Alimentaire International SASU) έκρινε ότι ενδέχεται να είναι ανεπίτρεπτη διαφήμιση, με
περιεχόμενο τη σύγκριση τιμών προϊόντων μεταξύ καταστημάτων μεγαλύτερου μεγέθους, υψηλότερης
κατηγορίας ή αλυσίδας με τις τιμές που κατεγράφησαν στα καταστήματα μικρότερου μεγέθους ή
χαμηλότερης κατηγορίας ή αλυσίδας των ανταγωνιστικών αλυσίδων, εκτός αν η πληροφορία για τη
διαφορά κατά τη σύγκριση της τιμής παρέχεται στον καταναλωτή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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04. Προσεχώς
Αλλαγές στους «Κανόνες για την Διακίνηση και Εμπορία Προϊόντων και Παροχή Υπηρεσιών
(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)» ετοιμάζει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Σχέδιο αλλαγών στο περιεχόμενο των «Κανόνων για τη Διακίνηση και Εμπορία Προϊόντων και Παροχή
Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)» ετοιμάζει να θέσει σε διαβούλευση η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν προκύψει μετά από 3 και πλέον
χρόνια εφαρμογής τους.
Επίκεντρο των αλλαγών θα αποτελέσουν: ● το πλαίσιο εκπτώσεων/ προσφορών/ προωθητικών ενεργειών,
● η υποχρέωση τήρησης ελάχιστου τιμοκαταλόγου στις υπηρεσίες service αυτοκινήτων ● η υποχρέωση
αναγραφής ένδειξης «κατεψυγμένο» σε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα και γλυκά ● τα πρόστιμα για
παραβάσεις λιανικής πώλησης και διακίνησης καυσίμων και υγραερίου κίνησης ● ο προσδιορισμός του
ελληνικού παραδοσιακού γιαουρτιού ● οι σφραγίδες ποιότητας στα προϊόντα κρέατος ● η διαδικασία
εισαγωγής μελιού από ΕΕ ή τρίτες χώρες ● οι προϋποθέσεις χρήσης του «σήματος ελληνικού προϊόντος»,
κ.α.
Σημειώνεται ότι οι Κανόνες (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) θεσπίστηκαν το 2013, σε αντικατάσταση των παλαιών
αγορανομικών διατάξεων και ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο κάθε ζήτημα παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας
καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ

*Άθροισμα δημοσιευμένων ισολογισμών ΑΕ και ΕΠΕ
** Άθροισμα κερδών και ζημιών όλων των επιχειρήσεων
*** Φορολογητέα κέρδη κερδοφόρων επιχειρήσεων

Όραμα

Αποστολή

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να
επισκεφθεί, να ζήσει και να επενδύσει.
Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και
οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως
παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ελλάδα
δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με
στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό και οικονομικό
περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την καινοτόμο
επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις ποιοτικές
υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.

Ηγεσία & Γνώση
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον
μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική,
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της ιδιωτικής
οικονομίας.
Κοινωνικός Εταίρος
Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της
επιχειρηματικής κοινότητας.
Ισχυρός Εκπρόσωπος
Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.
Φορέας Δικτύωσης
Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη
δημιουργία προστιθέμενης αξίας.
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