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Αποτελεί μια ακόμη υπηρεσία του ΣΕΒ στα μέλη του
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ρυθμιστικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην
ΕΕ, διαβουλεύσεις, αποφάσεις ανεξάρτητων αρχών
και φορέων καθώς και σημαντική νομολογία στα
εργασιακά φορολογικά και ευρύτερα ζητήματα του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την περίοδο
αναφοράς από την 15η ημέρα του παρελθόντος μήνα
έως και την 15η ημέρα του τρέχοντος μήνα. Για
οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση μπορείτε
να επικοινωνήσετε με τη συντακτική Ομάδα.
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Τα σημαντικά του μήνα
Κατατέθηκε στη Βουλή το αναμορφωμένο σχέδιο νόμου για τη
διαμόρφωση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
επιχειρήσεων, στο οποίο προβλέπεται πλέον η υπαγωγή στον
μηχανισμό και των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν οφειλές
μόνο προς τη φορολογική διοίκηση ή προς φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, ενώ καταργήθηκε η αρχική πρόβλεψη περί απαγόρευσης
διαγραφής ορισμένων οφειλών του Δημοσίου (ΦΠΑ, παρακρατούμενοι
φόροι, ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων).

Περισσότερα στη σελ. 3
Μετά από επίμονες παρεμβάσεις του ΣΕΒ, της HellasCert και της
HellasLab ένας σημαντικότατος κίνδυνος για τη βιομηχανία, τους φορείς
διαπίστευσης και την ελληνική οικονομία αποσοβήθηκε, καθώς
κατατέθηκε προς ψήφιση το σχέδιο νόμου για την ανεξαρτητοποίηση του
ΕΣΥΔ και τη δημιουργία ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ). Με την κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου, λίγο
πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχε δώσει ο αρμόδιος ευρωπαϊκός
οργανισμός διαπίστευσης, προκειμένου η ελληνική πολιτεία να
προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για τη συμμόρφωση του εθνικού μας
Οργανισμού Διαπίστευσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα σχετικά
πρότυπα, διασφαλίζεται η απαιτούμενη αμεροληψία και ανεξαρτησία του
οργάνου για τη χορήγηση πιστοποιητικών διαπίστευσης σε φορείς
πιστοποίησης, σε φορείς επιθεώρησης και ελέγχου κ.α.

Περισσότερα στη σελ. 4
Υπεγράφη στις 30.3.2017 από όλους τους κοινωνικούς εταίρους η
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το έτος 2017. Ως προς
τα μισθολογικά θέματα, ορίστηκε ότι εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της
ΕΓΣΣΕ αρθεί με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη
που έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση στο περιεχόμενο της
ΕΓΣΣΕ 2010-2011-2012, τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις
για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της ΕΓΣΣΕ. Επίσης, τέθηκε
συγκεκριμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας,
ενώ καταγράφηκε η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια
στην Εργασία 2016-2020.

Περισσότερα στη σελ. 16
Ορίσθηκε ο νέος τρόπος υπολογισμού της παροχής εταιρικού οχήματος
σε εργαζομένους. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη η αξία παραχώρησης
ενός οχήματος σε εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός
του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της ΛΤΠΦ του
οχήματος με βάση την κλίμακα που ορίζει η εν λόγω διάταξη.

Περισσότερα στη σελ. 16

01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Ανοιχτές & Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις
Διαβούλευση για την Κωδικοποίηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)
Ολοκληρώθηκε σήμερα 24.04.2017, η διαβούλευση του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης με τίτλο
«Κωδικοποίηση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ» από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης. Οι
Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ τέθηκαν σε εφαρμογή το 2013 σε αντικατάσταση των παλαιών Αγορανομικών
Διατάξεων, και η προτεινόμενη τροποποίηση αποτελεί την πρώτη προσπάθεια ενσωμάτωσης των
αναγκαίων βελτιωτικών παρεμβάσεων μετά από τα τέσσερα πρώτα χρόνια εφαρμογής τους.
Υπενθυμίζεται ότι οι Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ περιλαμβάνουν ενιαίες ρυθμίσεις για την επαρκή πληροφόρηση
των καταναλωτών όπως η υποχρέωση τήρησης πινακίδων, τοποθέτησης ενδείξεων και άλλων
επισημάνσεων καθώς και ειδικές διατάξεις για τις υπηρεσίες, ιδίως την εστίαση και την αναψυχή.
Προβλέπονται ακόμη διατάξεις για την εμπορία και διακίνηση καυσίμων, τη διάθεση προϊόντων σε
ανώτατες προκαθορισμένες τιμές και τις διαδικασίες ελέγχου, επιβολής προστίμων και δέσμευσης
προϊόντων. Το σχέδιο, επί του οποίου ο ΣΕΒ υπέβαλε παρατηρήσεις, περιλαμβάνει βελτιωτικές
παρεμβάσεις στην υφιστάμενη ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) αποσκοπώντας στη διαρκή
προσαρμογή της νομοθεσίας στις εξελίξεις της αγοράς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για τις θέσεις του ΣΕΒ επικοινωνήστε με την συντακτική ομάδα

Ολοκλήρωση της διαβούλευσης για τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων
Ολοκληρώθηκε στις 27.3.2017 και εντός εξαιρετικά ασφυκτικού χρονικού διαστήματος, η Διαβούλευση για
τον προτεινόμενο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων. Με το προτεινόμενο σχέδιο επιδιώκεται να
αναθεωρηθούν οι υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές, απαιτήσεις και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται
στα κτίρια, προκειμένου να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά, σε
περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, να εμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς από τον χώρο όπου
εκδηλώθηκε στους άλλους χώρους του κτιρίου, στα όμορα και στα γειτονικά ακίνητα καθώς και στις
γειτονικές περιοχές και να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόμενά τους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ετήσια έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων
Οι πολιτικές ανοικτών δεδομένων ενθαρρύνουν την ευρεία διαθεσιμότητα και την περαιτέρω χρήση
πληροφοριών του δημόσιου τομέα για προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς, και προωθούν την
κυκλοφορία των πληροφοριών για τους οικονομικούς φορείς και για το κοινό διαδραματίζοντας σημαντικό
ρόλο στην ταχεία εξέλιξη νέων υπηρεσιών και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό
(και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12Γ του ν. 4305/2014) τέθηκε σε διαβούλευση η Ετήσια Έκθεση για τη
διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων από το Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, η οποία έληξε στις 18.4.2017. Στην Έκθεση πραγματοποιείται ποσοτική και ποιοτική
αποτίμηση των αποτελεσμάτων χρήσης ανοικτών δεδομένων κυρίως μέσω του portal data.gov.gr και
διαπιστώνεται ραγδαία αύξηση των αναρτηθέντων εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων υψηλής αξίας,
αλλά και ανομοιομορφία ως προς τα αναρτώμενα στοιχεία ακόμα και μεταξύ ομοειδών φορέων. Οι
επόμενες ενέργειες αποσκοπούν στην ενίσχυση της περαιτέρω χρήσης της πλατφόρμας, στον
εμπλουτισμό των δεδομένων από τους δημόσιους φορείς και στην ποιοτική αναβάθμισή τους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Δημόσιος Διάλογος για την Αναθεώρηση του Συντάγματος
Συνεχίζεται ο δημόσιος διάλογος για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν ηλεκτρονικά τις απαντήσεις τους σε σχετικό ερωτηματολόγιο έως την 1η Μαΐου 2017, οπότε
ολοκληρώνεται η Α’ Φάση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Σύσταση Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας
Σε διαβούλευση έως τις 25.4.2017 έχει τεθεί σχέδιο νόμου για τη σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία
Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.). Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, και
με έδρα την Αθήνα, το Ε.Κ.Α.Π.Υ. προβλέπεται να επιτελέσει τον κεντρικοποιημένο στρατηγικό και
επιχειρησιακό σχεδιασμό του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών
του συστήματος υγείας, καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναλώσεών τους στον τομέα
της Δημόσιας Υγείας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
Κατατέθηκε στις 7.4.2017 στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης
οφειλών επιχειρήσεων, όπως αυτό διαμορφώθηκε και αναδιατυπώθηκε μετά το στάδιο της
διαβούλευσης. Οι σημαντικότερες αλλαγές εστιάζονται στα ακόλουθα κρίσιμα σημεία:
α. Έγινε αποδεκτή η υπαγωγή στο μηχανισμό και των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν
οφειλές μόνο προς τη φορολογική διοίκηση ή/και προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 15 παρ. 21).
β. Προβλέφθηκε η δυνατότητα ένταξης στο μηχανισμό των οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές στους ΟΤΑ και στα λοιπά ΝΠΔΔ (άρθρο 2), ενώ αντίστοιχα οι ΟΤΑ και τα λοιπά ΝΠΔΔ θα
μπορούν να προσκαλέσουν τους οφειλέτες τους να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής (άρθρο 4).
γ. Υιοθετήθηκε η πρόταση περί μη αποκλεισμού οφειλετών, των οποίων οι οφειλές συγκεντρώνονται
κατά ποσοστό 85% και άνω σε έναν πιστωτή. Στις περιπτώσεις αυτές θα εφαρμόζεται απλοποιημένη
διαδικασία (άρθρο 2 παρ. 5).
δ. Υιοθετήθηκαν πιο χαλαρά κριτήρια επιλεξιμότητας για την υπαγωγή στο μηχανισμό, δηλαδή
θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις
τόσο για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό όσο και για αυτές που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό
σύστημα (άρθρο 3)
ε. Καταργήθηκε η πρόβλεψη του αρχικού άρθρου 15 παρ. 3 περί απαγόρευσης διαγραφής
ορισμένων οφειλών προς το Δημόσιο (ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι, ποσά από καταπτώσεις
εγγυήσεων).
στ. Η αναστολή συνέχισης των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης θα καταλαμβάνει και τις
κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (άρθρο 15 παρ. 11).
ζ. Συμπεριλήφθηκαν και οι οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων που περιήλθαν από διαδοχή
επιχειρήσεων κατά το άρθρο 479 ΑΚ (άρθρο 1 παρ. 2 περ. ιθ).
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Ωστόσο, το σχέδιο νόμου συνεχίζει να περιέχει σημαντικές ελλείψεις, όπως η φορολογική μεταχείριση
των οφειλών που διαγράφονται μερικώς ή ολικώς, η επαλήθευση των υποβαλλομένων στοιχείων από
τον συντονιστή, η ταυτόχρονη έναρξη αναστολής ατομικών διώξεων και Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών
καθώς και η αυτόματη υπαγωγή των υποθέσεων μεγάλων οφειλών στις διατάξεις του άρ. 99 του
πτωχευτικού κώδικα. Ο ΣΕΒ υπέβαλε εγγράφως τις θέσεις του στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή
Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κατά την διαδικασία ακρόασης φορέων στις 11/04/2017 και θα
εξακολουθεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προκειμένου να ψηφιστεί στη βέλτιστη δυνατή μορφή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για τις θέσεις του ΣΕΒ επικοινωνήστε με την συντακτική ομάδα

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.
Μετά από επίμονες παρεμβάσεις του ΣΕΒ, της HellasCert και της HellasLab ένας σημαντικότατος κίνδυνος
για βιομηχανία, τους φορείς διαπίστευσης και την ελληνική οικονομία αποσοβήθηκε, καθώς κατατέθηκε
προς ψήφιση το σχέδιο νόμου για την ανεξαρτητοποίηση του ΕΣΥΔ και τη δημιουργία ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» (ΕΣΥΔ), υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης. Με το σχέδιο νόμου ρυθμίζεται η απόσχιση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης
(ΕΣΥΔ) από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) και εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η
ανεξαρτησία των υπηρεσιών διαπίστευσης της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
765/2008 «Για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την
εμπορία των προϊόντων». Με την εξέλιξη αυτή αναμένεται να αρθούν οι μη συμμορφώσεις που είχε
επισημάνει η Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση (EA) και κατ’ επέκταση να εξαλειφθεί ο κίνδυνος
αναστολής της αναγνώρισης του ΕΣΥΔ και της συμμετοχής του στις συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης. Ο
ΣΕΒ είχε αναδείξει έγκαιρα το εν λόγω ζήτημα και με καίριες παρεμβάσεις προς το Υπουργείο πέτυχε
την έγκαιρη τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που σε διαφορετική περίπτωση θα είχε
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις ελληνικές εξαγωγές.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, για το δελτίο τύπου του ΣΕΒ πιέστε εδώ και για την παρέμβαση του ΣΕΒ
στη Βουλή πιέστε εδώ

Μείωση κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ευρυζωνικών δικτύων και άλλες διατάξεις
Αποβλέποντας στην εξασφάλιση πρόσβασης έως το 2020 όλων των πολιτών σε διαδικτυακές ταχύτητες
άνω των 30 Mbps και στη συνδρομή του 50% των νοικοκυριών σε ταχύτητες άνω των 100 Mbps, ο
ν.4463/2017 «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ» περιλαμβάνει διατάξεις για τη συνεργασία
μεταξύ φορέων κοινής ωφέλειας, την είσοδο νέων φορέων εκμετάλλευσης δικτύου, τη χρήση,
πρόσβαση και εγκατάσταση υλικών υποδομών και τη χρήση δικαιωμάτων διέλευσης.
Στο άρθρο 14, ορίζεται μεταβατικό στάδιο για την αποζημίωση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των
ετών 2013-2015 ενώ σημειώνεται ότι το επαληθευμένο από την ΕΕΤΤ καθαρό κόστος παροχής της
καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015 δεν δύναται να υπερβεί τα δεκαπέντε
εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ ανά έτος και καλύπτεται στο σύνολό του από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ).
Στο άρθρο 15 προβλέφθηκε ο διορισμός προσωρινού επιτρόπου σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης
Πνευματικών Δικαιωμάτων, εάν υπάρχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο οργανισμός δεν είναι σε θέση να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους
δικαιούχους των ποσών που εισπράττει για λογαριασμό τους, λόγω ενδεικτικά αρνητικών ιδίων κεφαλαίων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Ειδικό πλαίσιο για τη λειτουργία οργανωμένων χονδρικών αγορών νωπών προϊόντων
Με τα άρθρα 48-50 του ν. 4465/2017 δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης οργανωμένων αγορών χονδρικής
πώλησης νωπών αγροτικών προϊόντων εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων. Παράλληλα, εισάγεται ειδική κατηγορία Επιχειρηματικού Πάρκου
χονδρικής πώλησης νωπών προϊόντων και αίρεται η αποκλειστικότητα της Κεντρικής Αγοράς Πατρών για
τη διενέργεια χονδρικής πώλησης νωπών αγροτικών προϊόντων στην περιοχή της Πάτρας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Τροποποιήσεις στο τέλος εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων
Σε εφαρμογή των συμβάσεων παραχώρησης για τη λειτουργία των 14 περιφερειακών αεροδρομίων,
εισήχθη στο άρθρο 52 του ν. 4465/2017 ενιαίο τέλος εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης ύψους 12 € για
όλους τους αναχωρούντες από ελληνικά αεροδρόμια επιβάτες άνω των δύο ετών χωρίς
διαφοροποίηση ανάλογα με τον προορισμό για το διάστημα έως την 1.11.2024. Για το επόμενο διάστημα
και εφεξής, το τέλος αυτό θα ανέρχεται σε ποσό 3 €. Επιπλέον ορίζονται ορισμένες απαλλαγές, καθώς και
ο τρόπος διάθεσης των τελών τόσο υπέρ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, όσο και υπέρ των λοιπών
ελληνικών αεροδρομίων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Υλοποίηση προγραμμάτων συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης του ΕΟΤ
Χωρίς τη διαγωνιστική διαδικασία του ν. 4412/2016 θα συνάπτονται οι, κατόπιν πρωτοβουλίας του
ιδιωτικού τομέα, συμφωνίες για τα προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης του ΕΟΤ για
προβολή του ελληνικού τουρισμού, στις οποίες καλείται ο ΕΟΤ να συμπράξει, καλύπτοντας κατά ένα
μέρος το κόστος υλοποίησης του προϊόντος, βάσει του άρθρου 53 του ν. 4465/2017. Οι όροι των
συμφωνιών θα διαμορφώνονται μεταξύ των συμβαλλομένων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Τροποποίηση δασικής νομοθεσίας
Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου για την τροποποίηση της δασικής νομοθεσίας με σκοπό την επιτάχυνση και
διευκόλυνση των διαδικασιών κατάρτισης και κύρωσης των δασικών χαρτών. Οι βασικές ρυθμίσεις του
αφορούν στην απλοποίηση και προώθηση διαδικασίας αιτήσεων εξαγοράς ή/ και χρήσης
εκχερσωμένων εκτάσεων, τη μείωση του κόστους εξαγοράς ή/και χρήσης, τη δυνατότητα ύπαρξης
κατασκευών που εξυπηρετούν τη γεωργική δραστηριότητα σε παραχωρηθείσες εκτάσεις μεταξύ 19752007, καθώς και άλλες επιτρεπτές επεμβάσεις και την τακτοποίηση των χορτολιβαδικών εκτάσεων που
είναι πεδινές.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΔΜΗΕ ΑΕ από τη ΔΕΗ ΑΕ
Με τροπολογία στον νόμο για τη δασική νομοθεσία προβλέπονται οι λεπτομέρειες μεταβιβάσεων
μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στην υπό σύσταση Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ ΑΕ και σε
στρατηγικό επενδυτή. Οι ως άνω μεταβιβάσεις κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να αποφευχθεί η
άσκηση ελέγχου από τον ίδιο φορέα του δημοσίου τόσο στην εταιρεία παραγωγής και προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας, Δ.Ε.Η. Α.Ε., όσο και στην εταιρεία διαχείρισης του εθνικού συστήματος μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, Α.Δ.Μ.Η.Ε Α.Ε, προκειμένου να επιτευχθεί ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός με τις
σχετικές επιταγές της ενωσιακής νομοθεσίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης
Με τροπολογία στον νόμο για τη δασική νομοθεσία εισάγεται νέα ρύθμιση αναφορικά με το καθεστώς
παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης. Με τη σχετική
τροπολογία θεσπίζεται η δυνατότητα παραχώρησης μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας, ενώ η διάρκεια της
άδειας περιορίζεται στα τρία έναντι των πέντε ετών και προβλέπεται η περίπτωση παραχώρησης με ή
χωρίς αντάλλαγμα σε ΝΠΔΔ και φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών για ερευνητικούς
σκοπούς. Επίσης, διευρύνεται η χρονική διάρκεια παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού κ.α. χωρίς
δημοπρασία από ένα σε τρία έτη, σε όσους έχουν όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν γένει, κάμπινγκ ή
κέντρα αναψυχής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ.

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο
Σε ισχύ τέθηκε στις 22.3.2017 ο νέος Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό
εμπόριο, επιχειρώντας να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο κείμενο τους κανόνες αυτορρύθμισης των
επιχειρήσεων περί επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς, που πρέπει να τηρούνται
απέναντι στον καταναλωτή κατά τη διενέργεια συναλλαγών μέσω διαδικτύου. Στον Κώδικα Δεοντολογία
που καταρτίστηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
περιλαμβάνονται διατάξεις για την αναλυτική προσυμβατική ενημέρωση του καταναλωτή, την
ασφάλεια των συναλλαγών και την δυνατότητα προσφυγής του καταναλωτή σε μηχανισμό
εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με χρήση των καταχωρημένων φορέων στο Μητρώο
Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ). Οι επιχειρήσεις, είτε δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν
την ΕΕΔ είτε όχι, παρέχουν με τρόπο ευπρόσιτο, μέσα από τους δικτυακούς τόπους τους, ηλεκτρονικό
σύνδεσμο στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) μέσω της
οποίας οι καταναλωτές υποβάλλουν την καταγγελία τους, προωθώντας αυτή στην συνέχεια στον σχετικό
φορέα ΕΕΔ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
Με απόφαση του υπουργού υποδομών και μεταφορών ορίζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων έργων,
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη
αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ως Διαχειριστής του Κ.Η.Σ.Κ
ορίζεται η Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος παρακράτησης ποσοστού 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, που επιβάλλεται
επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης, προ
φόρων και κρατήσεων. Επίσης, ορίζεται η επιβολή επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαιρέσεως,
προ φόρων και κρατήσεων, είτε ασκείται μέσω διοικητικής εντολής είτε μέσω σύμβασης. Ο υπολογισμός
γίνεται με εφαρμογή του συντελεστή 0,06% επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε δημόσιας σύμβασης. Υπόχρεος για την
παρακράτηση και απόδοση της κράτησης είναι ο φορέας που πραγματοποιεί την πληρωμή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης: Άσκηση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων
τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης
λειτουργίας
Σε εφαρμογή του πρόσφατου νόμου για την απλοποίηση της αδειοδότησης εκδόθηκε η αναγκαία ΥΑ για
τον προσδιορισμό του περιεχομένου και της διαδικασίας γνωστοποίησης, η οποία συνιστά
προαπαιτούμενο για τη νόμιμη λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και
ποτών. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται ανά εγκατάσταση για το σύνολο των δραστηριοτήτων που ασκούνται
σε αυτήν και συνοδεύεται από παράβολο. Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης, επιβάλλεται
πρόστιμο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Επιμέρους τροποποιήσεις των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.
Προκειμένου να ενσωματωθούν συστάσεις της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ τροποποιούνται οι κανόνες
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ως προς επιμέρους ζητήματα που αφορούν στην δυνατότητα χονδρικής διακίνησης
βρώσιμων ελαίων με βυτιοφόρα οχήματα καθώς και χονδρικής διακίνησης απορρυπαντικών και
προϊόντων καθαρισμού.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης
Δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης για την
αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση, με την ενεργό
συμμετοχή των διανομέων ενέργειας ή/και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας στην επίτευξη
των δεσμεύσεων της χώρας για τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας. Ως επιπρόσθετα οφέλη
υπολογίζονται η μείωση τιμολογίων ενέργειας, η προώθηση των ενεργειακών υπηρεσιών και του κλάδου
Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), η ενίσχυση εισοδηματικά χαμηλών νοικοκυριών και η
βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων
ΑΔΑΕ: Σύννομες οι μυστικές συνεδριάσεις των συνταγματικώς κατοχυρωμένων ανεξάρτητων
αρχών
Στο πλαίσιο ελέγχου της πολιτικής ασφάλειας εταιρείας, η Αρχή για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των
Επικοινωνιών αναφερόμενη σε νομολογία του ΣτΕ και του ΕΔΔΑ σημειώνει ότι δεν αντιβαίνει σε κανόνα
δικαίου η εξασφάλιση μυστικότητας κατά τις συνεδριάσεις της, δεδομένου ότι πρόκειται για
συνταγματικώς κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΕΕΤΤ: Τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστα χαρακτηριστικά του χονδρικού προϊόντος Εικονικής
Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – VLU)
Ολοκληρώθηκε στις 10.4.2017 δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με πρότασή της για τον
καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού
προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – VLU).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΕΕΤΤ: Κανονισμός Διαχείρισης Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης
Η ΕΕΤΤ, κατόπιν διαδικασίας διαβουλεύσεων με εμπλεκόμενους φορείς και διεξαγωγής μετρήσεων
απόδοσης σχετικά με νέες τεχνολογίες αποφάσισε την επικαιροποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης
Φάσματος και Έγχυσης Ισχύος στο Δίκτυο Πρόσβασης, ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτόν η εξελιγμένη
τεχνολογία πρόσβασης και η πρόθεση από τους παρόχους δικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών για την εισαγωγή των τεχνολογιών αυτών στο δίκτυο πρόσβασης (όπως ενδεικτικά VDSL2,
profile 35b, G.fast κ.λπ.).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Νομολογία
ΝΣΚ: Επιτρεπτή η έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο από ΙΚΕ μόνο για κεφαλαιακές
εισφορές
Σε ερώτημα εάν είναι συμβατή με τον τύπο της ΙΚΕ η έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο, ιδίως
λόγω της διαφορετικής φύσης εκάστης κατηγορίας εισφορών (κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές, εγγυητικές)
το ΝΣΚ απεφάνθη ότι αυτό δεν νοείται για εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές αλλά μόνο για τα
εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών. Ο λόγος είναι ότι οι δύο πρώτες δεν συμμετέχουν ούτε στο
σχηματισμό ούτε σε τυχόν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΚΕ, παρά μόνο στη συγκρότηση της
περιουσιακής βάσης της εταιρείας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕφΑθ 1102 και 1103/2017: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από Οργανισμό Συλλογικής
Διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων
Επιβεβαιώθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών η υιοθέτηση καταχρηστικών αντιανταγωνιστικών
πρακτικών εκ μέρους της εταιρείας ΑΕΠΙ (οργανισμός συλλογικής διαχείρισης πνευματικών
δικαιωμάτων για την Ελλάδα), οι οποίες ενδεικτικά συνίσταντο στις ακόλουθες:
α. Προμήθεια άνω του 18% επί των εισπράξεων για ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα
β. Προμήθεια άνω του 24% επί των εισπράξεων τόσο για δικαιώματα ζωντανής δημόσιας εκτέλεσης όσο
και για τα δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης με μηχανικά μέσα
γ. Απουσία πλήρους λογοδοσίας απέναντι στα μέλη της ΑΕΠΙ σχετικά με τα έσοδα και έξοδα ανά κατηγορία
διαχειριζόμενου δικαιώματος
δ. Αδιαφανής διαχείριση και λήψη αποφάσεων σχετικά με το αμοιβολόγιο, τη διανομή και την παρακράτηση
και διάθεση ποσοστού για λογαριασμό αλλοδαπών οργανισμών
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.
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Τα νέα από την ΕΕ
Ασφάλεια των καταναλωτών - εντατικοποίηση online προσπαθειών για την απόσυρση
επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά της ΕΕ
Δημοσιεύτηκε στις 16.3.2017 η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το
ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για επικίνδυνα προϊόντα, ενώ κατόπιν συνεργασίας
με τις εθνικές αρχές, αλλά και διαδικτυακές πλατφόρμες μέσω των οποίων δυνητικά πωλούνται επικίνδυνα
προϊόντα, η Επιτροπή κατέστησε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ακόμη πιο εύχρηστο και
εκσυγχρόνισε το δημόσιο δικτυακό τόπο, ώστε να ενθαρρυνθεί η χρήση του από τις επιχειρήσεις και τους
καταναλωτές.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Διαβούλευση σχετικά με τη σύγκρουση κανόνων δικαίου στις συναλλαγές χρηματοπιστωτικών
μέσων και παραγώγων
Στο πλαίσιο της καθιέρωσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσιο διάλογο ώστε να
εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα σύγκρουσης κανόνων δικαίου κατά τις
διασυνοριακές συναλλαγές χρηματοπιστωτικών μέσων και παραγώγων, τα οποία επί του παρόντος
δεν ευνοούν την αποτελεσματική εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών. Μπορείτε να συμμετέχετε στη
διαβούλευση έως τις 30.6.2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαβούλευση πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ

Κατάλογος προτεινόμενων έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των ενεργειακών υποδομών
Σε διαβούλευση έως τις 19.6.2017 έχει τεθεί ο κατάλογος προτεινόμενων έργων στον τομέα των
ενεργειακών υποδομών, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απόψεις των ενδιαφερομένων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαβούλευση πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ

Επιπλέον, έως τις 26.6.2017 είναι δυνατή η συμμετοχή σε διαβούλευση για τον κατάλογο
προτεινόμενων έργων ειδικά για το πετρέλαιο και τα ευφυή δίκτυα (smart grids).
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαβούλευση πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ
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02. Φορολογική νομοθεσία

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Κυρώσεις κατά επαγγελματιών για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση παραστατικών πώλησης
Με το άρθρο 47 του ν. 4465/2017 ρυθμίζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται για την ανακριβή ή
καθόλου έκδοση πλέον των δέκα παραστατικών πώλησης ή για αξία αγαθών ή υπηρεσιών
μεγαλύτερη των 500 €. Συγκεκριμένα, η κύρωση της αναστολής λειτουργίας αφορά μόνο στην
επαγγελματική εγκατάσταση στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αντί του συνόλου των επαγγελματικών
εγκαταστάσεων του επιτηδευματία. Προβλέπεται ακόμη η δυνατότητα, αντί του μέτρου της αναστολής, να
επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ειδική χρηματική κύρωση ύψους 1000 € έως 5000 € σε
ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Παράταση προθεσμίας υποβολής πόθεν έσχες
Παρατείνεται έως 30.6.2017 η προθεσμία υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης από τους
υποχρέους. Η σχετική τροπολογία έχει κατατεθεί στο σχέδιο νόμου για την δασική νομοθεσία και
αναμένεται ψήφισή της.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και άλλες φορολογικές διατάξεις
Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου για τη δασική νομοθεσία προτείνονται τα ακόλουθα:
α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων φορολογίας φ.π. η 30ή Ιουνίου αντί της 30ής
Απριλίου του επόμενου φορολογικού έτους
β. Μείωση του αριθμού των δόσεων φόρου εισοδήματος από 8 σε 6 και πρόβλεψη περί καταβολής
της πρώτης δόσης κατά την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της δήλωσης.
γ. Μεταβατικές ρυθμίσεις σχετικά με τις δηλώσεις έναρξης ή μεταβολών αγροτών για την υποχρεωτική
ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 1.1.2017.
δ. Πρόβλεψη της κατ’ εξαίρεση δυνατότητας άρσης της ακινησίας οχημάτων, αυτοκινήτων και
μοτοσυκλετών ΙΧ με μερική καταβολή τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τους μήνες για τους οποίους γίνεται η
άρση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ 1061/2017: Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή
μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών
Με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.4446/2016 προστέθηκε νέα περίπτωση στον κατάλογο των μη
εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανών. Συγκεκριμένα, τίθεται περιορισμός στην έκπτωση των
δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης ανεξαρτήτως ποσού, όταν η
τμηματική ή ολική εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου
πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Ως κατάλληλα μέσα πληρωμής για την έκπτωση
των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, πέραν της χρήσης διαδικτυακών
εφαρμογών και χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών νοούνται ενδεικτικά και τα ακόλουθα: α. Η κατάθεση σε
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τραπεζικό λογαριασμό του μισθωτού, έστω και αν υπάρχουν περισσότεροι συνδικαιούχοι, είτε με μετρητά
είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα), β. Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής - ταχυπληρωμής ή η
κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων, γ. Η χρήση τραπεζικής επιταγής, δ. Η
έκδοση επιταγής σε διαταγή του μισθωτού. Σε περίπτωση που μέρος των δαπανών που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης δεν εξοφληθεί με κάποιο από τα μέσα που
παρατίθενται πιο πάνω, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση το σύνολο της δαπάνης. Εξαίρεση αποτελεί η
περίπτωση κατά την οποία μέρος του μισθού παρακρατείται από τον εργοδότη με σκοπό την εξόφληση
υποχρεώσεών του (π.χ. δάνειο που του έχει χορηγήσει ο εργοδότης) ή την εκτέλεση κατάσχεσης
απαίτησης εις χείρας τρίτου (π.χ. οφειλές του εργαζόμενου προς το Δημόσιο), οπότε η σχετική δαπάνη
εκπίπτει στο σύνολό της όταν το εναπομείναν ποσό έχει εξοφληθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου
πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΠΟΛ 1058/2017: Ανάκληση διαγραφής λυθείσας και εκκαθαρισθείσας ΑΕ από το ΜΑΕ
Κοινοποιείται η γνωμοδότηση του ΝΣΚ 341/2016 με την οποία έγινε ομόφωνα δεκτό ότι προκειμένου για
την ταμειακή βεβαίωση οφειλών ανώνυμης εταιρείας που λύθηκε, εκκαθαρίστηκε και διαγράφηκε από
το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και οι οποίες ανάγονται μεν σε χρόνο κατά τον οποίο η εταιρεία υφίστατο
νομίμως, αλλά διαπιστώνονται μετά τη διαγραφή της από το ΜΑΕ, ενδείκνυται, κατ' αρχήν το Δημόσιο να
επιδιώξει την ανάκληση της διαγραφής από το Μητρώο. Ανεξαρτήτως δε αν ανακληθεί ή όχι η πράξη
της διαγραφής, αναβιώνει το στάδιο της εκκαθάρισης του νομικού προσώπου της εταιρείας για τις ανάγκες
της εκκαθάρισης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΠΟΛ 1057/2017: Φορολογικά ευεργετήματα στην εισφορά ενεργητικού έναντι τίτλων, επί
ανταλλαγής τίτλων και σε περίπτωση εταιρικών μετασχηματισμών
Παρέχονται διευκρινίσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 52-55 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι οποίες αναφέρονται σε φορολογικά ευεργετήματα επί εισφοράς
ενεργητικού έναντι τίτλων (άρθρο 52), επί ανταλλαγής τίτλων (άρθρο 53), καθώς και επί απορρόφησης μίας
ή περισσοτέρων εταιρειών από άλλη υφιστάμενη εταιρεία, συγχώνευσης δύο ή περισσοτέρων εταιρειών με
τη σύσταση νέας εταιρείας και διάσπασης μίας εταιρείας σε δύο ή περισσότερες υφιστάμενες ή νέες
εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης και της μερικής διάσπασης αυτής (άρθρο 54).Επίσης, με τις διατάξεις του
άρθρου 55 παρέχονται φορολογικά ευεργετήματα για τη μεταφορά από την Ελλάδα σε άλλο κράτος - μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης της καταστατικής έδρας μιας ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) ή μιας ευρωπαϊκής
συνεταιριστικής εταιρείας (SCE).
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΠΟΛ 1054/2017 Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 22/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη
φορολογική αντιμετώπιση ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων
Σύμφωνα με την υπ’αρ. 22/2017 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε δεκτή με την ΠΟΛ 1054/2017, η
καταβληθείσα έως τις 23.1.2013 παροχή – ασφάλισμα που διενεργείται στα πλαίσια ομαδικών
συνταξιοδοτικών προγραμμάτων (όπως τα DAF), που έχουν συνάψει οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις για
τους εργαζομένους τους, αντιμετωπίζεται φορολογικά ως εισόδημα, υπό την συνδρομή
συγκεκριμένων προϋποθέσεων: Στην περίπτωση κατά την οποία ο εργαζόμενος καταβάλλει μέρος του
ασφαλίστρου, η παροχή-ασφάλισμα, κατά το μέρος που προέρχεται από ασφάλιστρα καταβληθέντα από
τον εργαζόμενο μέχρι τις 23.1.2013, δεν φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εκτός εάν τα
ασφάλιστρα εξέπεσαν από το ακαθάριστο εισόδημά του και δεν φορολογήθηκαν.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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ΠΟΛ 1052/2017 Διευκρινίσεις για την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου λόγω εσφαλμένης χρέωσης,
αναφορικά με τον Φ.Π.Α
Σε περίπτωση εσφαλμένης χρέωσης, δηλαδή επιβάρυνσης της αξίας του τιμολογίου με ΦΠΑ είτε
μεγαλύτερου του αναλογούντος είτε σε συναλλαγή που δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, προβλέπεται η έκδοση
πιστωτικού τιμολογίου μόνο για ΦΠΑ. Για την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου λόγω εσφαλμένης
χρέωσης, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής ΦΠΑ που ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο έκδοσης του αρχικού
τιμολογίου, ενώ θα πρέπει να αναγράφεται το λεκτικό «έκδοση πιστωτικού τιμολογίου λόγω αρχικά
εσφαλμένης χρέωσης» ώστε να είναι σε γνώση της φορολογικής αρχής ο λόγος έκδοσης αυτού.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

ΠΟΛ 1043/2017: Οδηγίες συμπλήρωσης έντυπου Ε3
Παρέχονται από την ΑΑΔΕ οδηγίες συμπλήρωσης του έντυπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων
από επιχειρηματική δραστηριότητα) και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους
2016.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ 1042/2017: Επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου σε πράξεις μετατροπής ατομικών
επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες
Η «μετατροπή» ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία νοείται ως σύσταση εταιρείας και όχι
ως μεταβολή του νομικού τύπου υφιστάμενης εταιρείας. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή γίνεται
εισφορά εις είδος του ενεργητικού και παθητικού της ατομικής επιχείρησης σε νεοϊδρυόμενο νομικό
πρόσωπο και δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.
4254/2014.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

ΠΟΛ. 1036/2017: Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ν.
4308/2014 για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014.
Κατά το φορολογικό έλεγχο επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014, για
φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 και μετά, θα εφαρμόζεται το Πρόγραμμα
Ελέγχου του παραρτήματος ΙΙΙ της ΠΟΛ. 1124/18.6.2015.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων
Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ προβλέπονται συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειακών
προϊόντων, τα οποία κατέχονται ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης, και για τα οποία αναγνωρίζονται συγκεκριμένα ποσοστά φυσικής απομείωσης (φύρας). Ο
προσδιορισμός της φυσικής απομείωσης (φύρας) των προϊόντων αυτών κατά το στάδιο της αποθήκευσης
τους σε φορολογική αποθήκη, γίνεται σε μηνιαία βάση με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον
εγκεκριμένο αποθηκευτή, στην αρμόδια για τον έλεγχο και εποπτεία της φορολογικής αποθήκης,
Τελωνειακή Αρχή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων
Αμοιβαίος Διακανονισμός στο πλαίσιο των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Η διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού επιτρέπει στον φορολογούμενο, ο οποίος θεωρεί ότι
φορολογείται κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις διατάξεις των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
(ΣΑΔΦ), να θέσει εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος την υπόθεσή του υπ’ όψη της
αρμόδιας φορολογικής αρχής του κράτους στο οποίο είναι κάτοικος. Στην ΑΑΔΕ έχει δημοσιευτεί
σχετικό εγχειρίδιο διαδικασίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Δημοσιεύτηκε το Στρατηγικό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για τα έτη 2017-2020 με το οποίο καθορίζονται οι
στρατηγικοί στόχοι της υπηρεσίας, όπως η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, καθώς και η
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και τίθενται οι άξονες προτεραιότητας και
παρέμβασης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Νομολογία
ΣτΕ 675/2017: Παραγραφή φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου - Αντισυνταγματικότητα
ρύθμισης. Παραπομπή στην Ολομέλεια.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος που δημιουργείται από την συσσώρευση μεγάλου αριθμού
εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, παρατείνεται διαδοχικώς, με διατάξεις νόμων, ο χρόνος
παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου. Οι εν λόγω διατάξεις παραλείπουν να
προβλέψουν τον χρόνο λήξεως της παραγραφής, γεγονός που αφενός επιτείνει το πρόβλημα ενώ
αφετέρου παρεμποδίζει και την οργάνωση των αρμοδίων για τους ελέγχους υπηρεσιών. Οι ανωτέρω
διατάξεις κρίθηκαν ότι αντίκεινται στην αρχή της ασφάλειας δικαίου και στις εξειδικεύουσες αυτήν διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 78 του Συντάγματος. Ενόψει του ότι το ζήτημα της
συνταγματικότητας των ανωτέρω διατάξεων δεν έχει κριθεί με προηγούμενη απόφαση της Ολομελείας του
ΣτΕ, παραπέμπεται σε αυτήν η υπόθεση για την επίλυση του εν λόγω ζητήματος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

ΑΠ 130/2017: Φοροδιαφυγή με έκδοση πλαστών τιμολογίων
Στην περίπτωση εκδόσεως ή αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη
συναλλαγή, που χρησιμοποιήθηκαν για την συντέλεση παραβάσεων φοροδιαφυγής, ο δράστης
τιμωρείται μόνο για την τελευταία, αφού πλέον ή έκδοση ή η αποδοχή εικονικών και πλαστών
φορολογικών στοιχείων απορροφάται από την πράξη της φοροδιαφυγής και δεν τιμωρείται αυτοτελώς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.
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ΣτΕ 37/2017: Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης - Οι παραβάτες του Κ.Β.Σ. πρέπει να καλούνται
σε ακρόαση και παροχή εξηγήσεων πριν την επιβολή κυρώσεως από τις φορολογικές αρχές
Επί διενεργείας φορολογικού ελέγχου και διαπιστώσεως παραβάσεως του ΚΒΣ, εφ' όσον με την σχετική
πράξη αποδίδεται υπαίτια συμπεριφορά στον παραβάτη, η φορολογική αρχή υποχρεούται να του
διασφαλίζει την ευχέρεια να εκθέτει τις απόψεις του. Η τήρηση του τύπου, συνισταμένου στην επίδοση
σημειώματος με κλήση προς παροχή εξηγήσεων, αποτελεί προϋπόθεση της νομιμότητας της σχετικής
διαδικασίας. Η πλημμέλεια της εκδόσεως πράξεως επιβολής προστίμου ΚΒΣ χωρίς προηγούμενη κλήση
του επιτηδευματία σε ακρόαση οδηγεί σε ακύρωση της πράξεως μόνον εφόσον ο σχετικός λόγος
προβάλλεται με αναφορά των ισχυρισμών που ο διοικούμενος θα προέβαλε στη Διοίκηση αν είχε κληθεί και
οι οποίοι είναι ουσιώδεις, υπό την έννοια ότι θα μπορούσαν να ασκήσουν επιρροή στην εκτίμηση των
πραγμάτων από τη φορολογική αρχή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΣτΕ 953/2016: Φ.Π.Α. - Δικαίωμα έκπτωσης δαπανών τροφής για το προσωπικό της επιχείρησης
Ισχύει ως γενικός κανόνας ότι ορισμένες δαπάνες επιχείρησης, μεταξύ των οποίων και οι δαπάνες τροφής
για το προσωπικό της επιχείρησης, δεν παρέχουν δικαίωμα εκπτώσεως. Ωστόσο, ειδικά στην περίπτωση
των πλοίων, βάσει του άρθρου 101 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, η τροφοδοσία του
πληρώματος του πλοίου αποτελεί νόμιμη υποχρέωση, η οποία βαρύνει τον εφοπλιστή. Συνεπώς, ο ΦΠΑ
εισροών που επιβάλλεται επί της δαπάνης για την εν λόγω τροφοδοσία πρέπει να δύναται να τύχει
εκπτώσεως από το ΦΠΑ των εκροών, που οφείλει να καταβάλει η τελευταία. Στην περίπτωση αυτή,
επομένως, υπάρχει νόμιμη παρέκκλιση από τη γενική διάταξη της περ. δ της παραγράφου 4 του άρθρου 23
του ν.1642/1986, δυνάμει της οποίας αποκλείεται από τη δυνατότητα εκπτώσεως, μεταξύ άλλων, ο ΦΠΑ
που βάρυνε το κόστος τροφής των εργαζομένων, σε εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης της επιχείρησης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα .

ΣτΕ 248/2017: Έγκυρη ματαίωση διοικητικής επίλυσης διαφοράς επί απουσίας φορολογούμενου
και έναρξη προθεσμίας για άσκηση εμπρόθεσμης προσφυγής
Σε περίπτωση υποβολής πρότασης για διοικητική επίλυση της διαφοράς επί καταλογισμού προστίμου
Κ.Β.Σ., και κατά την ορισθείσα ημέρα συζητήσεως δεν παραστεί ο αιτών ή ο εξουσιοδοτημένος
εκπρόσωπος του, η διοικητική επίλυση ματαιώνεται, ενώ από την επομένη ημέρα αρχίζει η εικοσαήμερη
προθεσμία για την άσκηση προσφυγής κατά της καταλογιστικής πράξης. Προκειμένου να επέλθουν οι πιο
πάνω συνέπειες από την απουσία του αιτούντος, επιβάλλεται να έχει γνωστοποιηθεί σε αυτόν ή τον
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του πριν από εύλογο χρόνο και με τρόπο πρόσφορο η ημερομηνία
συζητήσεως της αιτήσεώς του και αυτό να αποδεικνύεται κατά τρόπο που να μην καταλείπει αμφιβολίες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα .

ΣτΕ 1542/2016: Αοριστία έκθεσης ελέγχου
Η διενέργεια ελέγχου και η σύνταξη σχετικής εκθέσεως αποτελούν ουσιώδεις τύπους της διαδικασίας
εκδόσεως του οικείου φύλλου ελέγχου. Η παντελής αοριστία της εκθέσεως ελέγχου ισοδυναμεί με
ανυπαρξία αυτής και καθιστά το φύλλο ελέγχου νομικώς πλημμελές και ακυρωτέο λόγω παραβάσεως
ουσιώδους τύπου της διαδικασίας εκδόσεώς του. Επιμέρους όμως ελλείψεις του περιεχομένου της εκθέσεως
ελέγχου, δεν αποτελούν τυπική πλημμέλεια του φύλλου ελέγχου και συνεπώς αυτό δεν καθίσταται νομικώς
πλημμελές και δεν ακυρώνεται. Αντίθετα, υπόκειται σε ουσιαστική εκτίμηση από τα διοικητικά δικαστήρια, τα
οποία υποχρεούνται να ελέγξουν την ουσιαστική ορθότητα αυτού.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

TEYXΟΣ 03 | Απρίλιος 2017 | σελ. 14

Τα νέα από την ΕΕ
Φορολογική αντιμετώπιση απαλλαγής κατά την ανταλλαγή εταιρικών μεριδίων
Σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΔΕΕ δεν είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο εθνική φορολογική
διάταξη κατά την οποία ο φορολογούμενος που παύει να είναι κάτοικος κράτους μέλους οφείλει να
συμπεριλάβει στη φορολογητέα υπεραξία, για το έτος κατά το οποίο έπαυσε να είναι κάτοικος, το ποσό
το οποίο είχε τύχει απαλλαγής κατά την ανταλλαγή εταιρικών μεριδίων. Το ίδιο ισχύει και για την
χορήγηση του πλεονεκτήματος της αναβολής της φορολογήσεως μόνο στα φυσικά πρόσωπα που
μεταβιβάζουν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την άσκηση
επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας σε εταιρία με καταστατική έδρα και πραγματική
διοίκηση στο κράτος μέλος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ
Αποκλείεται το δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ από μια επιχείρηση, στην περίπτωση που αυτή παρέχει
απευθείας προς τρίτο υπηρεσίες άνευ ανταλλάγματος για την εξυπηρέτηση ιδίων σκοπών του
τρίτου, καθώς οι δαπάνες για την παροχή αυτή δεν συνδέονται άμεσα με φορολογούμενες πράξεις,
αντιθέτως συνδέονται άμεσα με μη φορολογούμενες πράξεις (στην υπό κρίση περίπτωση της άνευ
ανταλλάγματος ανακαινίσεως υπέρ του δήμου). Αυτό ισχύει ακόμα και αν οι δαπάνες αυτές υπαγορεύονται
από λόγους αναγόμενους στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2017
Υπεγράφη στις 30.3.2017 από όλους τους κοινωνικούς εταίρους η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας για το έτος 2017 με την οποία συμφωνήθηκε ρητά ότι όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας, που
θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά τη
διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν. Ιδίως δε ως προς τα μισθολογικά
θέματα, ορίστηκε ότι εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της ΕΓΣΣΕ αυτής αρθεί με οποιονδήποτε τρόπο
οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη που έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση στο περιεχόμενο
της ΕΓΣΣΕ 2010-2011-2012 τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των
μισθολογικών όρων της ΕΓΣΣΕ. Επίσης, τέθηκε συγκεκριμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση της
αδήλωτης εργασίας, ενώ καταγράφηκε η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία
2016-2020.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΠΟΛ 1045/2017: Παροχή εταιρικού οχήματος σε εργαζομένους
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ν.4446/2016 ορίσθηκε νέος τρόπος υπολογισμού
της αξίας της παροχής σε είδος, ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος
που παρέχεται. Πιο συγκεκριμένα, η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή
μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του
φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της ΛΤΠΦ του οχήματος με βάση την κλίμακα που ορίζει η
εν λόγω διάταξη. Η Λιανική Τιμή προ Φόρων οχήματος κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, είναι η
τιμή που προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους
επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού
εξοπλισμού, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένου σε περίπτωση μεταβίβασης
επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων η επιχειρήσεων
Οι διατάξεις του ΠΔ/τος 178/2002 περί μεταβίβασης επιχείρησης συνιστούν κανόνες υποχρεωτικής
εφαρμογής, οι οποίοι ισχύουν ανεξάρτητα από την θέληση των εμπλεκόμενων μερών. Συνεπώς, είναι
απολύτως άκυρη κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού περί μη εφαρμογής των
προστατευτικών διατάξεων που προβλέπονται, καθώς και κάθε συμφωνία με άλλο αντικείμενο, η οποία
όμως τείνει ή οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Δεν μπορούν δηλαδή, ακόμη και αν συναινούν από κοινού, να
αποφασίσουν την αποστέρηση των εργαζομένων από την προστασία των κεκτημένων δικαιωμάτων τους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Καθεστώς παράλληλης ασφάλισης
Διευκρινίζονται τα θέματα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε περίπτωση πολλαπλής
επαγγελματικής δραστηριότητας, για την οποία προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής είτε σε έναν είτε σε
περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Ασφάλιση προσώπων που απασχολούνται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
Από 1.1.2017 εφαρμόζονται στην περίπτωση των προσώπων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με Δελτίο
Παροχής Υπηρεσιών αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής
της εισφοράς, οι διατάξεις για την ασφάλιση των μισθωτών (άρθρα 38 ν. 4387/2016), εφόσον
προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά
και νομικά).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών από 01/01/2017 έως
1/1/2020 κατ' εφαρμογή του αρθρ. 38 του Ν. 4387/16
Το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε
20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων (με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα
έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας) και κατανέμεται κατά
6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών. Επιπλέον, προβλέπεται ότι
τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων ως ανωτέρω ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών κλάδου
κύριας σύνταξης αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1/1/2017 και εφεξής ώστε από
1/1/2020 να διαμορφωθούν στο ανωτέρω ποσοστό (δηλ. 13,33% για τον εργοδότη και 6,67% για τον
ασφαλισμένο).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ειδικότερα ζητήματα καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και μετάκλησης για
εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης
Η αίτηση για μετάκληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας συνοδεύεται από το εκκαθαριστικό
σημείωμα φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης, από το οποίο θα προκύπτουν ακαθάριστα
έσοδα 20.000 ευρώ, ανά άτομο, στην περίπτωση για εργοδότη φυσικό πρόσωπο ή για μετάκληση για
απασχόληση στην αγροτική οικονομία. Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι επιτηδευματίας και
λειτουργεί επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής (πλην αυτών που δραστηριοποιούνται στην αγροτική
οικονομία), πρέπει να προκύπτουν ακαθάριστα έσοδα κατ' ελάχιστο ποσού 60.000 €.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Νομολογία
Ισότιμη μεταχείριση εργαζομένων
Με την ΑΠ 272/2017 κρίθηκε ότι η συνταγματική πρόβλεψη περί παροχής ίσης αμοιβής για εργασία ίσης
αξίας παρέχει στον εργαζόμενο το δικαίωμα να αξιώσει από τον εργοδότη την αμοιβή που καταβάλλει
ο τελευταίος οικειοθελώς σε άλλο μισθωτό της ίδιας κατηγορίας εφόσον παρέχει υπό τις ίδιες συνθήκες
την ίδια εργασία, εκτός αν η εξαίρεση από την αμοιβή είναι δίκαιη και εύλογη. Η ρύθμιση κάθε θέματος που
αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της επιχειρήσεως ανάγεται στο δικαίωμα του εργοδότη λύει την
σχέση εργασίας έναντι χρηματικού ποσού, με τους υπαλλήλους εκείνους οι οποίοι δεν κρίνονται ικανοί να
ανταποκριθούν στις μελλοντικές ανάγκες της εκμετάλλευσης ή των οποίων η θέση πρόκειται να καταργηθεί.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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ΑΠ 296/2017: Υποχρέωση του εργαζομένου να εκτελέσει με επιμέλεια την εργασία που ανέλαβε και
ευθύνεται για τη ζημία που προξενείται στον εργοδότη από δόλο ή αμέλειά του
Ο βαθμός της επιμέλειας για την οποία ευθύνεται ο εργαζόμενος, απετέλεσε αντικείμενο της απόφασης
ΑΠ 296/2017. Σύμφωνα με το αιτιολογικό, ο βαθμός αυτός προσδιορίζεται με βάση τη σύμβαση και
ανάλογα με τη μόρφωση ή τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για την εργασία, καθώς και τις
ικανότητες και ιδιότητες του εργαζομένου, τις οποίες γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ο εργοδότης. Ο
εργαζόμενος υποχρεούται σε αποζημίωση του εργοδότη για τη ζημία που του προκάλεσε υπαίτια,
κατά την εκτέλεση της εργασίας. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης του
εργαζομένου, δηλαδή σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο εργοδότης μπορεί να
ζητήσει αποζημίωση κατά τις διατάξεις περί συμβατικής ευθύνης, χωρίς να αποκλείεται η αδικοπρακτική
ευθύνη και η ευθύνη για αποθετική ζημία ή και για ικανοποίηση ηθικής βλάβης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Καταγγελία σύμβασης εργασίας και πειθαρχικός έλεγχος των εργαζομένων
Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου συνιστά δικαίωμα του εργοδότη ή του εργαζόμενου
και το κύρος της δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή την ελαττωματικότητα της αιτίας για την οποία γίνεται,
αρκεί να μην ασκείται καταχρηστικώς, όπως αποφασίστηκε με την ΑΠ 244/2017. Ειδικότερα, η εκ μέρους
του εργοδότη καταγγελία της σύμβασης εργασίας θεωρείται καταχρηστική, όταν υπαγορεύεται από κίνητρα
ξένα προς το σκοπό για τον οποίο έχει προβλεφθεί ως δικαίωμα. Δεν θεωρείται καταχρηστική η
καταγγελία, όταν δεν υπάρχει γι’ αυτήν κάποια εμφανής ή αληθής αιτία. Περαιτέρω, εάν στο πλαίσιο
λειτουργίας της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου προβλέπεται πειθαρχικός έλεγχος των
εργαζομένων, το δικαίωμα του εργοδότη για καταγγελία δεν καταλύεται, υπό συγκεκριμένες, ωστόσο,
προϋποθέσεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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04. Προσεχώς
Κανονισμός για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
Στις 25 Μαΐου 2018 πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων). Ο εν λόγω Κανονισμός θέτει αυξημένες απαιτήσεις στις επιχειρήσεις που τηρούν και
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Ο ΣΕΒ πρόκειται να αναλάβει άμεσα δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών του σχετικά
με τις υποχρεώσεις που θέτει ο εν λόγω Κανονισμός προκειμένου να ληφθούν εγκαίρως τα καταλληλά
μέτρα από τις επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ.
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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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