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Τα σημαντικά του μήνα
Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων
στην Ελληνική Επικράτεια

Χαρά Δ. Ζέρβα
Δικηγόρος - Εταίρος, Διαμεσολαβήτρια
Ε: c.zerva@kanell.gr
Τ: +30 210 361 1225

Σε εξέλιξη έως τις 3.11.2017 η δημόσια διαβούλευση του Επιχειρησιακού
Σχεδίου για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική
Επικράτεια. Το σχέδιο αποσκοπεί στον προσδιορισμό των Περιφερειακών
Ενοτήτων όπου καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη των
επιχειρηματικών πάρκων. Περισσότερα στη σελ. 3

Κατερίνα Καλαϊτζάκη
Δικηγόρος
Ε: k.kalaitzaki@kanell.gr
Τ: +30 210 361 1236

Παροχή οδηγιών του διοικητή της ΑΑΔΕ για την προτεραιοποίηση των
φορολογικών υποθέσεων

Το Μηνιαίο Δελτίο «Ρυθμιστικό Περιβάλλον &
Επιχειρήσεις» συντάσσεται με την ευθύνη του Τομέα
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Ρυθμιστικών
Πολιτικών του ΣΕΒ και την επιστημονική υποστήριξη της
Δικηγορικής Εταιρείας «Νικόλας ΚανελλόπουλοςΧαρά Ζέρβα & Συνεργάτες». Αποτελεί μια ακόμη
υπηρεσία του ΣΕΒ στα μέλη του και περιλαμβάνει
τρέχουσες νομοθετικές και 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.
Τα άρθρα που φιλοξενούνται στο παρόν δελτίο
αποτελούν προϊόν προσωπικής επεξεργασίας των
συντακτών τους και ο ΣΕΒ δεν φέρει καμία ευθύνη για
την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών ή
απόψεων που περιλαμβάνουν.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν 1738/2017 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ
εκδόθηκε εγκύκλιος για την παροχή οδηγιών σχετικά με την
προτεραιοποίηση διενέργειας των φορολογικών ελέγχων από τη φορολογική
διοίκηση, εντός του έτους 2017. Περισσότερα στη σελ. 12
Ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ προτείνει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο ριζικής μεταρρύθμισης του
συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ. Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ
αναμένεται να καταστήσει το σύστημα ισχυρότερο και απλούστερο για τις
επιχειρήσεις. Περισσότερα στη σελ. 16

01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Ιωάννης Μωραΐτης
Πολιτικός Μηχανικός,
Γενικός Διευθυντής,
REDS Α.Ε.
Ο χωρικός και πολεοδομικός σχεδιασμός στον επενδυτικό προγραμματισμό της επιχείρησης
Τα τελευταία, μόνο, χρόνια έχει αρχίσει να γίνεται πραγματικά κατανοητή η εξάρτηση της επιχειρηματικότητας
και των επενδύσεων από τον χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Ότι, δηλαδή, αποτελεί προαπαιτούμενο για
συνθήκες ασφάλειας δικαίου που θα επιτρέψουν την υλοποίηση της εκάστοτε επένδυσης, στο χρόνο και με
τον τρόπο που αυτή προβλέπει. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Σημαίνει κυρίως αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ
χρήσεων γης, σαφείς, απλές και σύντομες διαδικασίες χωροθέτησης και αδειοδότησης και ξεκάθαρες
αρμοδιότητες των εμπλεκομένων δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς επικαλύψεις και «παράθυρα» ερμηνειών.
Ο πρόσφατος Ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» περιορίζεται σε
τμήμα μόνο της σχετικής νομοθεσίας, που αφορά στην βασική αρχιτεκτονική του συστήματος του χωρικού
σχεδιασμού, και την οποία όντως βελτιώνει. Όμως, δεν καλύπτει θέματα δασικής και αρχαιολογικής
νομοθεσίας, ούτε νομοθεσίας περί εκτός σχεδίου δόμησης, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά για την
χωροθέτηση οποιασδήποτε επένδυσης. Επιπλέον, η εφαρμογή του Ν. 4447/2016 απαιτεί σημαντικό όγκο
δευτερογενούς νομοθεσίας, θεσμοθέτηση χρήσεων γης, εναρμόνιση με προηγούμενη νομοθεσία,
προδιαγραφές κ.λπ., που έχει καθυστερήσει. Αλλά, ακόμα και αν ο νόμος ήταν έτοιμος προς εφαρμογή,
μένουν να αντιμετωπισθούν προβλήματα σχετικά με την ολοκλήρωση κτηματολογίου, δασικών χαρτών,
χαρτών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κ.λπ. προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο
χωρικού σχεδιασμού. Επιπλέον στοιχεία που δυσχεραίνουν περαιτέρω την όποια σχετική διαδικασία είναι η
έλλειψη πόρων σε Δήμους και Περιφέρειες για την διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων τους και, βεβαίως, η
ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης σε προσφυγές.
Αφήνοντας, όμως, στην άκρη την «μεγάλη εικόνα», θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο, και υπό αυτές τις
δύσκολες συνθήκες που χαρακτηρίζουν το χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό στη χώρα μας, μπορεί να
αναπτυχθεί περαιτέρω ο ιδιωτικός τομέας.
Η καινοτομία των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (ΕΧΣ) αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την ανάπτυξη
μεγάλων ιδιωτικών αλλά και δημοσίων επενδύσεων. Για να γίνω πιο σαφής, ΕΧΣ αποτελούν μεταξύ άλλων τα
Επιχειρηματικά Πάρκα, οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, οι Περιοχές Οργανωμένης
Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων κ.λπ. Δηλαδή, όλα τα προϋφιστάμενα εργαλεία υλοποίησης
επενδύσεων.
Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί η διαδικασία των ΕΧΣ στην πράξη καθώς υπήρχαν έντονες ενστάσεις για
περιττά στάδια και προαπαιτούμενα (όπως η διαδικασία της προέγκρισης) που ενδεχομένως ακύρωναν τελικά
τα οφέλη τους. Παρόλο που θα ήταν πράγματι πολύ σημαντικό για την οποιαδήποτε επένδυση να υπάρχει μία
διαδικασία έγκαιρου προελέγχου της δυνατότητας υλοποίησης ενός ΕΧΣ, σε πρώιμα στάδια της κατάρτισής
του, η οποία θα πρέπει να δεσμεύει τη Δημόσια Διοίκηση, ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου!
Μια άλλη θετική εξέλιξη αφορά την πολύ πρόσφατη θεσμοθέτηση του Παρατηρητηρίου Δομημένου
Περιβάλλοντος. Πρόκειται για μία δομή που, εάν υλοποιηθεί με οργανωμένο τρόπο και αξιοποιώντας τις
δυνατότητες της πληροφορικής, υπάρχουσες βάσεις δεδομένων (όπως αυτές της ΕΚΧΑ ΑΕ) και τη μέχρι
σήμερα εμπειρία, θα συμβάλλει ουσιαστικά στον έλεγχο και την παρακολούθηση του δομημένου
περιβάλλοντος και κυρίως στην αποτροπή δημιουργίας νέων αυθαιρέτων. Το Παρατηρητήριο, εφόσον
λειτουργήσει, θα πρέπει να επεκτείνει τη δραστηριοποίησή του και στον χωρικό σχεδιασμό, ώστε να είναι σε
θέση το Υπουργείο να επιτελέσει αποτελεσματικά τον ρόλο του στην υλοποίηση του χωρικού σχεδιασμού.
Ο χωρικός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα πρέπει πια να πάψει να είναι αιτία ανάσχεσης και να
αναγνωριστεί ως προϋπόθεση ανάπτυξης.
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Ανοιχτές & Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις
Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια
Σε εξέλιξη έως τις 3.11.2017 η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια» της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας που αποσκοπεί στον προσδιορισμό των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου καθίσταται
απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων καθώς και ο προσδιορισμός των
Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων (με άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων
μεγαλύτερο του 15% της συνολικής οριοθετούμενης εκτάσεως και συνολικής οριοθετούμενης εκτάσεως
άνω των 50 στρεμμάτων), των οποίων η κατά προτεραιότητα οργάνωση καθίσταται απαραίτητη.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Προσαρμογή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 909/2014-Βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων
στην ΕΕ και τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων (ΚΑΤ)
Ολοκληρώθηκε στις 25.09.2017 η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών ενόψει της
προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις του Κανονισμού 909/2014, που θεσπίζει ενιαίες
απαιτήσεις για το διακανονισμό των χρηματοοικονομικών μέσων, καθώς και για την οργάνωση και
λειτουργία των Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων στην ΕΕ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές
αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού
των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ολοκληρώθηκε στις 29.9.2017 δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου νόμου με τίτλο
«Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές
αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Κρίσιμα σημεία είναι ότι (α) η επιχείρηση που παραβιάζει
υπαίτια τα άρθρα 1, 2 ν. 3959/2011 ή/ και τις διατάξεις των άρθρων 101, 102 ΣΛΕΕ οφείλει να
αποκαταστήσει πλήρως την πραγματική και μόνον θετική και αποθετική ζημία του ζημιωθέντος, (β)
η ευθύνη σε αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από τη διαπίστωση ύπαρξης παράβασης από την αρχή
ανταγωνισμού και (γ) τεκμαίρεται μαχητά ότι οι παραβάσεις από οριζόντιες συμπράξεις (καρτέλ)
προκαλούν ζημία. Το ύψος της ζημίας αποδεικνύει ο ζημιωθείς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ σχετικά με την ενιαία
μεθοδολογία τιμολόγησης της διαζωνικής ενδοημερήσιας δυναμικότητας κατά το άρθρο 55 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών
για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης
Ολοκληρώθηκε στις 20.10.2017 η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ενιαία μεθοδολογία
τιμολόγησης της διαζωνικής ενδοημερήσιας δυναμικότητας κατά το άρθρο 55 του Κανονισμού,
όπως αναπτύχθηκε από κοινού από όλους τους ΔΣΜ, το επεξηγηματικό κείμενο αυτής καθώς και η
επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, ως υπεβλήθησαν στη ΡΑΕ δυνάμει των υπ’ αρ. πρωτ.
ΡΑΕ Ι-225126/14.08.2017 και Ι-226017/14.09.2017 εγγράφων ΑΔΜΗΕ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Δημόσια διαβούλευση επί της πρότασης του ΔΕΣΦΑ για την 2η αναθεώρηση του Κανονισμού
Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)
Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Απόφασής της αναφορικά με την 2η Αναθεώρηση του Κανονισμού
Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 88 του ν. 4001/2011, έθεσε, από τις 27.09.2017 - 05.10.2017, σε δημόσια διαβούλευση το
Κωδικοποιημένο Σχέδιο 2ης Αναθεώρησης Κανονισμού Τιμολόγησης (Πρόταση ΔΕΣΦΑ προς ΡΑΕ)
με εντοπισμένες τις αλλαγές σε σχέση με τον Ισχύοντα Κανονισμό Τιμολόγησης ΕΣΦΑ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό
διαδίκτυο
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) διεξάγει δημόσια διαβούλευση από
2.10.2017 – 4.12.2017 αναφορικά με Σχέδιο Απόφασής της, στο πλαίσιο της οποίας ρυθμίζονται και
εξειδικεύονται επιμέρους θέματα του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την
τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών
όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
Φυσικού Αερίου
Η ΡΑΕ θέτει έως τις 25.10.2017 σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο της πρώτης αναθεώρησης του
Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, για τους όρους και τις προϋποθέσεις
πρόσβασης στα τέσσερα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 8 παράγραφος 1 (β) του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.08.2015).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των διατάξεων του ν.4001/2011 και του άρθρου 11 του
Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013
Η ΡΑΕ θέτει έως τις 10.11.2017 σε δημόσια διαβούλευση, το υποβληθέν από τον ΑΔΜΗΕ Σχέδιο
Εγχειριδίου με τίτλο «Οδηγίες σύνταξης Μελετών Κόστους Οφέλους για έργα που εντάσσονται στο
Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)» και τη διαδικασία χαρακτηρισμού
ενός έργου ως «Σημαντικό Έργο».
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες
Πελάτες
Η ΡΑΕ θέτει έως τις 03.11.2017 σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου
σε Επιλέγοντες Πελάτες και σε Πελάτες εκτός Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής με τον
οποίο ρυθμίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Προμηθευτών και των Πελατών, τόσο κατά το
στάδιο των διαπραγματεύσεων και της σύναψης της μεταξύ τους σύμβασης, όσο και κατά την εκπλήρωση
των συμβατικών τους υποχρεώσεων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) 2017-2026
Η ΡΑΕ θέτει έως τις 10.11.2017 σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
2017-2026, όπως αυτό υποβλήθηκε από τον αρμόδιο Διαχειριστή, ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Ν.4492/2017: Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες
διατάξεις
Ψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις υποχρεώσεις
εμπόρων και παραγωγών κατά την διακίνηση και εμπορία των νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών
προϊόντων. Στο νόμο μεταξύ άλλων ρυθμίζονται θέματα που αφορούν σε καθυστερήσεις πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές για νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα, με ρητό αποκλεισμό της δυνατότητας
συμβατικής υπέρβασης του συνήθους χρόνου πληρωμής. Επιπλέον προβλέπεται εφεξής η υποχρέωση
αναγραφής της προέλευσης στο γάλα και εν γένει τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Τέλος, σε
υλοποίηση των συστάσεων της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, αίρεται η προϋπόθεση συμμετοχής του
υπεύθυνου επιστήμονα στη μετοχική σύνθεση του νομικού προσώπου που ασκεί εμπορία
γεωργικών φαρμάκων ενώ καταργείται η υποχρέωση πλήρους απασχόλησης αυτού στο
κατάστημα λιανικής πώλησης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος
Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον έλεγχο και την
προστασία του δομημένου περιβάλλοντος με το οποίο επιχειρείται η περιστολή του φαινομένου της
αυθαίρετης δόμησης. Ειδικότερα, θεσπίζεται η νέα Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου για την καταγραφή
των υφιστάμενων κτιρίων και των μεταβολών τους και υιοθετούνται μέτρα όπως ο ηλεκτρονικός
εντοπισμός και καταγραφή των αυθαίρετων κατασκευών και οικοδομικών παραβάσεων και το
ενιαίο ειδικό πρόστιμο. Ακόμη, περιγράφονται οι διαδικασίες για τον έλεγχο και έγκριση των
οικοδομικών αδειών και των εργασιών μικρής κλίμακας.
Παρότι ο νόμος κινείται στη σωστή κατεύθυνση, εντούτοις i) δεν κωδικοποιεί την υφιστάμενη
νομοθεσία, γεγονός το οποίο καθιστά λιγότερο ευχερή την κατανόηση και εφαρμογή του, ii) δεν προβλέπει
την ανάπτυξη συστήματος δεικτών παρακολούθησης των επιπτώσεων της εφαρμογής του στην
επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη, iii)
προβλέπει τη ρύθμιση διαδικαστικών ζητημάτων με Υπουργικές Αποφάσεις, η καθυστέρηση στην
έκδοση των οποίων μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα των νέων ρυθμίσεων
και iv) δεν αξιοποιεί την ευκαιρία αντιμετώπισης του προβλήματος των επιλιμένιων βιομηχανικών
εγκαταστάσεων με αδειοδοτικές εκκρεμότητες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας
και άλλες διατάξεις
Κατατέθηκε στις 09.10.2017 σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο πρώτο μέρος
του οποίου καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις συγκεκριμένων υπαίθριων δραστηριοτήτων ενώ
στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται διατάξεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των
δυσλειτουργιών και στρεβλώσεων του επιμελητηριακού θεσμού. Εξειδικεύονται ιδιαίτερα οι
λεπτομέρειες παροχής υπηρεσιών προς τα μέλη τους, υποστήριξης του εθνικού αναπτυξιακού
σχεδιασμού ως θεσμοθετημένοι σύμβουλοι της Πολιτείας και συμβολής τους στην κατάρτιση και
υλοποίηση έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους
ως φορείς περιφερειακής ανάπτυξης. Το σχέδιο νόμου χρήζει δομικών τροποποιήσεων όπως η
κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων αλλά και ο ρητός διαχωρισμός της λήψης
μεμονωμένων υπηρεσιών από την υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού για το 2018
Κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το Προσχέδιο Κρατικού
Προϋπολογισμού για το έτος 2018, το οποίο περιλαμβάνει τη γενική επισκόπηση της ελληνικής
οικονομίας και τις προοπτικές και βασικές κατευθύνσεις δανεισμού και διαχειριστικών στόχων για το 2018.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Τέλη Κυκλοφορίας έτους 2017 - Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης των Ε.Ι.Χ. και Ε.Δ.Χ. οχημάτων Τέλος ταξινόμησης οχημάτων του άρθρου 125 του ν.2960/01 - Κοινοποίηση των διατάξεων του
άρθρου 46 του ν.4410/2016
Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4410/2016 επανακαθορίστηκε η έννοια της «πρώτης
ταξινόμησης» για τις ανάγκες του υπολογισμού των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2017 και επόμενων,
στα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης και Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης οχήματα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Λήξη της προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης
Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»
Την 23.10.2017 έληξε η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της
Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), με την πάροδο συνολικά
πενήντα (50) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις των κωδικοποιημένων Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, που αφορούν
μετρολογικά θέματα
Εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος επί της Υπουργικής Απόφασης για την «Κωδικοποίηση Κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών». Στην διευκρινιστική εγκύκλιο
επισημαίνονται τα άρθρα που έχουν καταργηθεί, τροποποιηθεί, τα σημεία στα οποία έχουν
εμφιλοχωρήσει λάθη, τα οποία θα διορθωθούν άμεσα και οι νέες ρυθμίσεις για τα ταξίμετρα και τις
γεφυροπλάστιγγες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων
που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του ν. 4250/2014) - Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου
Η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των
εγγράφων εφαρμόζεται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα ΝΠΔΔ, τα
ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται
στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005. Δεν εμπίπτουν στην κατάργηση τα παραστατικά
πληρωμής, που υποβάλλονται από ενδιαφερόμενους, τα οποία εξακολουθούν να κατατίθενται, όπως
προβλέπουν οι σχετικές ειδικές διατάξεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Διευκρινίσεις για τους ενεργειακούς ελέγχους του ν. 4342/2015
Εκδόθηκε εγκύκλιος στην οποία, μεταξύ άλλων, προσδιορίζονται και τα χαρακτηριστικά των
υπόχρεων σε ενεργειακό έλεγχο επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους πρέπει
να υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους να υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ. Διευκρινίζεται δε ότι η διαδικασία διεξαγωγής του πρώτου ενεργειακού ελέγχου
των υπόχρεων επιχειρήσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 10.07.2018 με την καταχώριση της
σχετικής έκθεσης αποτελεσμάτων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις
Κατατέθηκε στις 17.10.2017 σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την
εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών στη χώρα μας. Με τις ρυθμίσεις του εν λόγω νομοσχεδίου
αποσαφηνίζεται ο οργανωτικός ρόλος των φορέων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ),
υιοθετούνται ρυθμίσεις για την μείωση των μη παραγωγικών πόρων της ανακύκλωσης, τον
εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους και την διοχέτευση των πόρων που εισπράττονται για την
επίτευξη της βέλτιστης εναλλακτικής διαχείρισης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αρ. πρωτ.: Γ5α/53625 Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική
ΟΔ/2002/46/ΕΚ «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των
συμπληρωμάτων διατροφής» και κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων σε ενιαίο κείμενο Επικαιροποιημένα Παραρτήματα της ΟΔ/2002/46/ΕΚ, όπως ισχύουν.
Σχετικά με τα Συμπληρώματα Διατροφής που διατίθενται στο εμπόριο και παρουσιάζονται ως
τρόφιμα ορίζεται ότι τα προϊόντα αυτά παραδίδονται στον τελικό καταναλωτή μόνον σε
προσυσκευασμένη μορφή. Η απόφαση δεν εφαρμόζεται στα φάρμακα, όπως αυτά ορίζονται στην
Κ.Υ.Α. 32221/2013.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΕφΑθ 4326/2017: Θέση ξενοδοχειακής επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία του αρθ.
106ια του Πτωχευτικού Κώδικα
Με την απόφαση 4326/2017 του Εφετείου Αθηνών αποφασίσθηκε τελεσιδίκως η υπαγωγή ανώνυμης
εταιρείας απόκτησης και εκμετάλλευσης ξενοδοχείων στην Κω σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του αρθ.
106ια του Πτωχευτικού Κώδικα, το οποίο σήμερα έχει καταργηθεί. Την αίτηση υπαγωγής σε ειδική
εκκαθάριση εν λειτουργία υπέβαλε τον Ιούλιο 2016 πιστώτρια τράπεζα, στην οποία ανήκε ποσοστό άνω
του 80% των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της οφειλέτριας, καθώς οι καθυστερήσεις πληρωμών προς
αυτήν αλλά και προς το Δημόσιο είχαν αρχίσει ήδη από το 2011. Το Εφετείο έκρινε η τράπεζα ζητούσε
τον έλεγχο της επιχείρησης και ότι η υπαγωγή στην ειδική εκκαθάριση θα βελτιώσει τις
πιθανότητες διατήρησης της επιχείρησης, σε αντίθεση με το ενδεχόμενο αναγκαστικής εκτέλεσης,
το οποίο θα ήταν επωφελές μόνο για την οφειλέτρια, καθώς έτσι θα συνέχιζε για μεγάλο διάστημα
μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης να διαχειρίζεται τα ξενοδοχεία και να εισπράττει κέρδη.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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Τα νέα από την ΕΕ
ΔΕΕ Υπόθεση C-156/16: Κανόνας ο οποίος εξαρτά την εφαρμογή ατομικού δασμολογικού
συντελεστή αντιντάμπινγκ από την προσκόμιση έγκυρου εμπορικού τιμολογίου – Δυνατότητα ή μη
προσκομίσεως έγκυρου εμπορικού τιμολογίου μετά τη διενέργεια της τελωνειακής διασαφήσεως
Το Δικαστήριο έκρινε ότι αναφορικά με την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική
είσπραξη του προσωρινού δασμού επιτρέπεται η προσκόμιση έγκυρου εμπορικού τιμολογίου για τον
καθορισμό οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ, όταν συντρέχουν όλες οι λοιπές προϋποθέσεις που είναι
αναγκαίες για την εφαρμογή ειδικού δασμού αντιντάμπινγκ επί συγκεκριμένης επιχειρήσεως και εφόσον
εξασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή των δασμών αντιντάμπινγκ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-661/15: Εισαγωγή οχημάτων και Καθορισμός της δασμολογητέας αξίας,
Επιστροφή εισαγωγικών δασμών-Κίνδυνος ελαττώματος
Όταν έχει αποδειχθεί ότι, κατά την ημερομηνία αποδοχής της διασαφήσεως για θέση ενός εμπορεύματος
σε ελεύθερη κυκλοφορία, υπάρχει κίνδυνος, οφειλόμενος στην κατασκευή, να καταστεί το εμπόρευμα
ελαττωματικό κατά τη χρήση, ο πωλητής, κατ’ εκπλήρωση συμβατικής υποχρεώσεως εγγυήσεως έναντι
του αγοραστή, έχει υποχρέωση να του χορηγήσει μείωση της τιμής, υπό τη μορφή επιστροφής των
εξόδων στα οποία υποβλήθηκε ο αγοραστής για να προσαρμόσει το εμπόρευμα ούτως ώστε να
εξαλειφθεί ο εν λόγω κίνδυνος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-289/16: Βιολογικά προϊόντα –Έννοια της απευθείας πωλήσεως στον τελικό
καταναλωτή ή χρήστη
Το Δικαστήριο έκρινε ότι για τη βιολογική παραγωγή, την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91, προκειμένου να υφίσταται «απευθείας» πώληση
προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη, πρέπει η πώληση να πραγματοποιείται με ταυτόχρονη
παρουσία του επιχειρηματία ή των πωλητών του και του τελικού καταναλωτή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-341/16: Δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις – Αποκλειστική
διεθνής δικαιοδοσία σε θέματα καταχωρίσεως ή κύρους τίτλων διανοητικής ιδιοκτησίας
Σε υποθέσεις οι οποίες αφορούν τη διεθνή δικαιοδοσία στο πεδίο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το
Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι, οσάκις η διαφορά δεν αφορά ούτε το κύρος του διπλώματος
ευρεσιτεχνίας ούτε το υποστατό της καταθέσεως της αιτήσεως καταχωρίσεως ή της καταχωρίσεώς
του, αυτή δεν εμπίπτει στην έννοια της διαφοράς που σχετίζεται με «θέματα καταχωρίσεως ή κύρους
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας» και, συνεπώς, δεν εμπίπτει στην αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία των
δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο καταχωρίσθηκε ο τίτλος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-248/16: Έννοια της “συγκέντρωσης” – Μεταβολή της φύσεως του ελέγχου που
ασκείται επί υφισταμένης επιχειρήσεως από αποκλειστικό σε από κοινού έλεγχο
Το άρθρο 3 του κανονισμού 139/2004 του Συμβουλίου, έχει την έννοια ότι θεωρείται ότι υπάρχει
συγκέντρωση κατόπιν μεταβολής της φύσεως του ασκούμενου ελέγχου επί υφισταμένης
επιχειρήσεως από αποκλειστικό σε από κοινού έλεγχο, μόνον εφόσον η κοινή επιχείρηση που
προκύπτει από την πράξη συγκεντρώσεως εκπληρώνει μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας
αυτόνομης οικονομικής ενότητας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΔΕΕ Υπόθεση C-186/16: Υποχρέωση επαρκούς πληροφόρησης από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα,
όταν χορηγεί δάνειο σε ξένο νόμισμα, ώστε ο δανειολήπτης να είναι σε θέση να λάβει συνετή και
εμπεριστατωμένη απόφαση
Το ΔΕΕ έκρινε ότι η εκτίμηση του καταχρηστικού χαρακτήρα ρήτρας σε σύμβαση δανείου, η οποία
προέβλεπε την εξόφληση του δανείου στο ίδιο ξένο νόμισμα (ελβετικό φράγκο) με εκείνο στο
οποίο συνομολογήθηκε η εν λόγω σύμβαση, πρέπει να γίνεται με βάση το χρόνο συνάψεως της
επίμαχης συμβάσεως, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των περιστάσεων τις οποίες μπορούσε να
γνωρίζει ο επαγγελματίας, εν προκειμένω η τράπεζα, κατά το χρόνο αυτόν και οι οποίες μπορούσαν να
επηρεάσουν τη μεταγενέστερη εκτέλεση της εν λόγω συμβάσεως.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τις προτεραιότητες για τους Κώδικες Δικτύου και τις
Κατευθυντήριες Γραμμές για το 2018 στα βάση του άρθρου 6 (1) του υπ’ αριθ. 714/2009 Κανονισμού
ΕΕ και του υπ’ αριθ. 715/2009 Κανονισμού ΕΕ
Δημόσια διαβούλευση διενεργείται μέχρι τις 20.12.2017 με αντικείμενο το καθορισμό των
προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη κωδίκων δικτύου και κατευθυντήριων γραμμών για το 2018.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-177/16: Τέλη που εισπράττει οργανισμός συλλογικής διαχειρίσεως δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας – Σύγκριση με τις τιμές που ισχύουν σε άλλα κράτη μέλη – Υπολογισμός
του προστίμου
Για να εξετασθεί αν ο οργανισμός διαχειρίσεως δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόζει μη
δίκαιες τιμές πρέπει να γίνει σύγκριση των τιμών του με τις εφαρμοζόμενες στα γειτονικά κράτη ή
σε άλλα κράτη μέλη τιμές, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη αναφοράς επελέγησαν σύμφωνα με
αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια και ότι η βάση των πραγματοποιηθεισών συγκρίσεων είναι
ομοιόμορφη.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τις προδιαγραφές για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα
μεταφορών
Δημόσια διαβούλευση διενεργείται μέχρι τις 05.01.2018 σχετικά με το υφιστάμενο πλαίσιο για τα ευφυή
συστήματα μεταφορών (ITS), όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2010/40/ΕΕ. Σκοπός είναι η
τροποποίηση, επέκταση και συμπλήρωσή της με διατάξεις σχετικές με τα συνεργατικά ευφυή συστήματα
μεταφορών (C-ITS), για την πληρέστερη ρύθμιση του πλαισίου των μεταφορών σε ενωσιακό επίπεδο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας (ΣΠΠ) και τις
εξαιρέσεις του τομέα της έρευνας από την κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
Δημόσια διαβούλευση διενεργείται μέχρι τις 04.01.2018 για τον Κανονισμό (ΕΚ) 469/2009 και τον
Κανονισμό 1610/96 σχετικά με τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας, που καλύπτουν τα
φάρμακα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

TEYXΟΣ 09 | Οκτώβριος 2017 | σελ. 9

02. Φορολογική νομοθεσία

Παναγιώτης Δαβέρος
Διευθυντής Φορολογικών και Τελωνειακών, Όμιλος ΕΛ.ΠΕ.
Η φορολογική νομοθεσία και η τεχνολογία στην υπηρεσία της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου
Ακούμε, όλο και πιο συχνά τελευταία, για μέτρα καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, ενίσχυσης του
ανταγωνισμού και βελτίωσης των συνθηκών της αγοράς. Ειδικά στον κλάδο των καυσίμων, λόγω της
ιδιαίτερης σημασίας του στο σύνολο της οικονομίας αλλά και των επιπτώσεών του στους καταναλωτές, τα
δημόσια έσοδα και την αγορά, αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
Για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φαινομένου, έχουν ψηφιστεί πλήθος διατάξεων και έχουν
δρομολογηθεί κατά καιρούς πολλές ενέργειες από την πολιτεία. Σήμερα, ως σημαντικότερη πρωτοβουλία
με μεγάλες πιθανότητες να λύσει οριστικά το πρόβλημα, αναγνωρίζεται από την αγορά η θέσπιση της
παρακολούθησης των φυσικών διακινήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων, δηλαδή το σύστημα
εισροών-εκροών. Σύμφωνα με αυτό, προβλέπεται ο διαρκής έλεγχος με ηλεκτρονικό τρόπο των
αποθεμάτων καυσίμων, καθώς και των εισερχομένων και εξερχομένων ποσοτήτων τους σε πραγματικό
χρόνο, όχι απλώς σε επίπεδο φορολογικής αποθήκης, αλλά πλέον σε αναλυτικότερο επίπεδο, ανά
δεξαμενή. Στη συνέχεια, μέσω της συμφωνίας ισοζυγίων/βιβλίων με τις αντίστοιχες φυσικές μετρήσεις και
- με τη συνθήκη ότι οι εκροές κάθε κρίκου της αλυσίδας αποτελούν εισροές για τον επόμενο - θα μπορεί
να γίνεται πλήρης διασταύρωση με τη χρήση πιστοποιημένων τεχνολογικών εργαλείων. Παράλληλα, με τη
συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία όλων των δεδομένων που αφορούν το απόθεμα, τις εισροές και
εκροές από τις δεξαμενές των καυσίμων, προβλέπεται η έκδοση ειδικών δελτίων/παραστατικών κατά
περίπτωση, σύμφωνα με τις τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις. Τα παραστατικά υποβάλλονται
ηλεκτρονικά και καταγράφονται σε κεντρικές βάσεις δεδομένων της ΓΓΠΣ, για την πλήρη διασταύρωσή
τους και την παρακολούθηση των αποκλίσεων, που θα αποτελούν ένδειξη για έλεγχο. Με αυτό τον τρόπο,
τα τελωνεία και οι ελεγκτικές υπηρεσίες, θα μπορούν να επικεντρώνονται σε ειδικούς και στοχευμένους
ελέγχους, με τη βοήθεια μεθόδων ανάλυσης κινδύνου.
Tο συγκεκριμένο μέτρο, φαίνεται ότι μπορεί να αποδώσει. Το σύστημα έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί
στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας, ωστόσο δεν έχει ακόμα
υλοποιηθεί πλήρως η συλλογή, η επεξεργασία και ο έλεγχος των δεδομένων από την πλευρά των
αρμοδίων υπηρεσιών.
Στο Υπουργείο Οικονομικών, έχει συσταθεί μικτή Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) από εξειδικευμένα
στελέχη και είναι θετικό ότι, φαίνεται κατ’ αρχάς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες και τα ειδικά
θέματα που έχουν προκύψει, για την αναγκαία προσαρμογή του πλαισίου, όπου απαιτείται, ενώ
παράλληλα οι εταιρείες συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία. Εντούτοις
εκκρεμούν ακόμη ενέργειες, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, ώστε το σύστημα να
εφαρμοσθεί πλήρως και ουσιαστικά.
Οι εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, παρακολουθούν διαρκώς και αναλυτικά κάθε διακίνηση
(εισροή/εκροή), σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας, αλλά και με τις διεθνείς πρακτικές στον κλάδο,
με προηγμένες μεθόδους μετρήσεων, που εξασφαλίζουν όχι μόνο την ακρίβεια των ποσοτήτων, αλλά και
την εγγύηση της ποιότητας των καυσίμων, από το διυλιστήριο μέχρι το πρατήριο.
Αναμένεται και από την πολιτεία να αξιοποιήσει πλήρως τα στοιχεία που υποβάλουν οι εταιρείες, ώστε με
την υποστήριξη του νομοθετικού πλαισίου και τη χρήση της τεχνολογίας, να δούμε το λαθρεμπόριο να
κατανικείται, όσο συντομότερα τόσο το καλύτερο.
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Ν.4490/2017: Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων
ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής και άλλες διατάξεις (ν. 4490/2017)
Ψηφίσθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο κυρώνεται η Δήλωση της αρμόδιας
αρχής της Ελλάδας, για την προσχώρηση της στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την
Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα του ΟΟΣΑ και η επισυναπτόμενη σε αυτή Πολυμερής Συμφωνία
Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΠΣΑΑ). Το ψηφισθέν νομοσχέδιο μεταξύ άλλων
περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την παράταση της προθεσμίας για την οικειοθελή αποκάλυψη
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών ως και τις 31.10.2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Β 1133271 ΕΞ 2017 Οδηγίες διενέργειας μερικού ελέγχου για την επίσπευση της
διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Για επιλεγμένες υποθέσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος, παρατίθενται συγκεκριμένες γενικές
ελεγκτικές επαληθεύσεις για το φορολογικό έτος/διαχειριστική περίοδο που αφορά η εντολή ελέγχου
(έλεγχος υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, έλεγχος λογιστικών βιβλίων, έλεγχος
προσδιορισμού φορολογητέων κερδών κ.ά) και ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις (έλεγχος
δικαιολογητικών απόδοσης των φόρων που παρακρατήθηκαν ή καταβλήθηκαν, έλεγχος παραβατικότητας)
ανεξάρτητα από το λογιστικό σύστημα που χρησιμοποιεί η οντότητα για την καταχώρηση των
συναλλαγών και γεγονότων και για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΠΟΛ.1161/2017 Πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διενεργεί πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (λοταρία), για τη
συμμετοχή στο οποίο λαμβάνονται υπόψη οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται κάθε μήνα με τη
χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, για την αγορά αγαθών
ή τη λήψη υπηρεσιών. Τα στοιχεία των συναλλαγών περιέρχονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μέχρι το τέλος του δεύτερου δεκαημέρου του
εκάστοτε επόμενου μήνα η οποία τα μετατρέπει σε λαχνούς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ.1149/2017: Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 164/2017 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την
αντιμετώπιση από πλευράς Φ.Π.Α. της μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στο
πλαίσιο ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος
Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 164/2017 γνωμοδότηση, για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 5 παρ.
4 του Κώδικα ΦΠΑ, και την εξαίρεση από το φόρο, δεν ασκεί επιρροή, αν η επιχείρηση της οποίας
μεταβιβάζονται τα αγαθά βρίσκεται ή όχι υπό καθεστώς εκκαθάρισης καθώς και αν μεταβιβάζεται ή
όχι, εκ παραλλήλου με το ενεργητικό, και το παθητικό της επιχείρησης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ.1148/2017: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 41 και 61 του ν.4465/2017 (ΦΕΚ
Α'47/04.04.2017)
Για μεταβιβάσεις μετοχών που πραγματοποιούνται από τις 04.04.2017 και εφεξής από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε
αλλοδαπά χρηματιστήρια ή σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς εισάγεται
απαλλαγή από κάθε φόρο, δικαίωμα ή τέλος και εισφορά, συμπεριλαμβανομένου του φόρου
χρηματιστηριακών συναλλαγών καθώς και από κάθε είδους επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΠΟΛ.1159/2017: Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης στο Φορολογικό Μητρώο του Α.Φ.Μ. των
φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή
των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ., χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης
Καθορίζεται η διαδικασία για τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι φορολογούμενοι α) είχαν εκκρεμότητα
που δεν διατέθηκε στους εταίρους/μετόχους ή β) ενώ είχαν τεθεί σε εκκαθάριση, υπέβαλαν δήλωση
διακοπής εργασιών χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο αυτής με αναλυτική αναφορά των
εγγράφων και δικαιολογητικών, που πρέπει να προσκομιστούν.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ.1158/2017: Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των τεχνικών προδιαγραφών,
του χρόνου και του τρόπου δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο, της διαδικασίας αποστολής της
ηλεκτρονικής ειδοποίησης, των δεδομένων που δημοσιοποιούνται, της διαδικασίας και των
προϋποθέσεων άρσης ή διόρθωσης της δημοσιοποίησης, των αρμόδιων οργάνων για τη
διενέργεια της δημοσιοποίησης και την άρση αυτής, των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την
ασφάλεια της επεξεργασίας και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 9, παρ. 1, 2 και 4 του ν.3943/2011
Σε διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα
στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία και των
ληξιπρόθεσμων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον η βασική
ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ και η καταβολή τους καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την
ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα οικεία πληροφοριακά συστήματα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ.1154/2017: Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ
2017/15.9.2017 (Β' 3278) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εκδόθηκε εγκύκλιος για την παροχή οδηγιών σχετικά με το ζήτημα της προτεραιοποίησης διενέργειας
των φορολογικών ελέγχων, από τη φορολογικής διοίκηση, εντός του έτους 2017. Συγκεκριμένα, και
σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν 1738/2017 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, στις μη προτεραιοποιημένες
χρήσεις εμπίπτουν: α) οι χρήσεις έως το 2010, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται ο κανόνας της
πενταετούς παραγραφής β) οι χρήσεις έως το 2007, σε περιπτώσεις που προκύπτουν στοιχεία
φοροδιαφυγής και γ) οι χρήσεις έως το 2005, σε περιπτώσεις που προκύπτουν συμπληρωματικά
στοιχεία. Για τις υποθέσεις ελέγχου που εμπίπτουν στις μη προτεραιοποιημένες χρήσεις και εάν μέχρι τις
18.9.2017 δεν έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου, τότε συντάσσεται υπηρεσιακό
σημείωμα και όχι έκθεση ελέγχου. Εάν μέχρι τις 18.9.2017 έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός,
και εφόσον συντρέχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής, συντάσσεται έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου. Για
τις υποθέσεις ελέγχου που μέχρι τις 18.9.2017 έχουν ολοκληρωθεί, η φορολογική διοίκηση προχωρά
στην κοινοποίηση των πράξεων αυτών στα ελεγχόμενα πρόσωπα και ο φορολογούμενος μπορεί να
προσβάλει τις πράξεις αυτές μέσω της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης
Διαφορών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ.1142/2017: Άμεση απαλλαγή από το ΦΠΑ για την αγορά από το εσωτερικό της χώρας ή την
εισαγωγή αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών
Χορηγείται άμεση απαλλαγή από το ΦΠΑ για την αγορά από το εσωτερικό της χώρας ή την εισαγωγή
αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών στα δικαιούχα πρόσωπα τα οποία, κατά το τρέχον φορολογικό έτος στο
οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ή σε κάποιο από τα τρία προηγούμενα φορολογικά έτη α) δεν έχουν
διαπράξει φοροδιαφυγή κατά την έννοια και τα όρια του άρθρου 66 του ν.4174/2013, β) δεν έχουν κάνει
χρήση «Ειδικού διπλότυπου δελτίου απαλλαγής» χωρίς προηγούμενη έγκριση ή γ) δεν έχουν κάνει
υπέρβαση του ορίου της απαλλαγής που έχει χορηγηθεί.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΠΟΛ.1151/2017: Οδηγίες εφαρμογής της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1101/04.07.2017 «Όροι και προϋποθέσεις
για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που
αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για
τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των
εργασιών τους»
Παρέχονται ανά άρθρο οι οδηγίες εφαρμογής της ΠΟΛ.1101/2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με την
οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων
ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα
(Ε.Τ.Σ.) καθώς και η διαδικασία παραλαβής πρώτων και βοηθητικών υλών με απαλλαγή από τον
αναλογούντα Φ.Π.Α. στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους και για τα οποία η οριστική απαλλαγή ή
καταβολή αυτού κρίνεται με την ολοκλήρωση του έργου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ.1150/2017: ΦΠΑ - Περί ειδικού καθεστώτος καταβολής φόρου για παραδόσεις κινητών
τηλεφώνων κονσολών, ταμπλετών & φορητών υπολογιστών από υποκείμενο σε υποκείμενο
φόρου
Για τις παραδόσεις, από υποκείμενο στο φόρο σε άλλον υποκείμενο, κινητών τηλεφώνων, ήτοι συσκευών
που έχουν κατασκευαστεί ή προσαρμοστεί για χρήση σε αναγνωρισμένο δίκτυο και λειτουργούν σε
συγκεκριμένες συχνότητες, ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιούνται ή όχι για άλλους σκοπούς, καθώς και
κονσολών για παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών, ο φόρος
καταβάλλεται από τον αγοραστή των αγαθών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός έχει δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου εισροών. Ο υποκείμενος που παραδίδει τα αγαθά αυτά έχει δικαίωμα έκπτωσης
του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά
στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά τη φράση «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του
φόρου είναι ο αγοραστής».
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ.1141/2017: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 3 του ν. 4484/2017 (Α΄110)
Η προμήθεια για το υπερβάλλον ποσό της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης, που καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 27Α του ν. 4172/2013
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1142737 ΕΞ 2017 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της
δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
Επισυνάπτεται πίνακας με τις "Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 20ης Σεπτεμβρίου 2017,
προτελευταίας Τετάρτης μηνός Σεπτεμβρίου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της
δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον
Οκτώβριο 2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

ΔΕΦΚΦ Β1149554ΕΞ2017: Ορθή Συμπλήρωση των Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. που υποβάλλονται για τη
Βεβαίωση και Είσπραξη της Αιθυλικής Αλκοόλης και των Αλκοολούχων προϊόντων
Παρέχονται περαιτέρω οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης ορισμένων
πεδίων της Δήλωσης Ε.Φ.Κ.(όπως «Εθνικά Προϊόντα», «Μονάδες Φορολόγησης», «Γενικά
Στοιχεία»), προς διευκόλυνση δε των συναλλασσομένων καθώς και των αρμόδιων τελωνειακών αρχών
παρατίθεται σχετικό παράρτημα αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΦΚΒ 1125074 ΕΞ 2017 Χρόνος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των
ακινήτων που μεταβιβάζονται σε εκτέλεση συμβολαιογραφικού προσυμφώνου
Για τον καθορισμό της αξίας του ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σύνταξης του
συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, εάν το οριστικό συμβόλαιο συντάσσεται μέσα σε δύο (2)
χρόνια από την κατάρτιση του προσυμφώνου. Η διάταξη αυτή ισχύει από 03/01/1989 και τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο 24 παρ. 15 του ν. 1828/1989. Για συμβολαιογραφικά προσύμφωνα που
καταρτίστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος των άνω διατάξεων, κατά τη σύνταξη των οποίων
καταβλήθηκε το τίμημα και παραδόθηκε συγχρόνως η χρήση του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ως χρόνος
προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, λαμβάνεται ο χρόνος
σύνταξης του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το
οριστικό συμβόλαιο θα έχει υπογράφει μέχρι 30 Απριλίου 1989.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΣτΕ 1362/2017: Απαλλαγή από ΦΜΑΠ εταιρίας που εξοφλεί μακροχρόνια δάνεια. Δεν
απαλλάσσεται επιχείρηση που απέκτησε το ενεργητικό εταιρίας τεθείσας υπό εκκαθάριση
Η απαλλαγή από φόρους της περιουσίας επιχειρήσεως υπαχθείσας στις διατάξεις του ν. 4171/1961
συνδέθηκε με την σύναψη και την αποπληρωμή μακροπροθέσμων δανείων συναπτομένων στο
πλαίσιο χρηματοδοτήσεως χάριν ολοκληρώσεως της συναφώς αναληφθείσας παραγωγικής
επενδύσεως. Σε περίπτωση, όμως, που μια τέτοια επιχείρηση υπαχθείσα στο ν. 4171/1961 τεθεί υπό το
καθεστώς της ειδικής εκκαθαρίσεως του άρθρου 46α του ν. 1892/1990, τυχόν εναπομένουσες
υποχρεώσεις της από τέτοιας φύσεως μακροπρόθεσμα δάνεια ως στοιχεία του παθητικού δεν
περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της επιχειρήσεως, το οποίο εκπλειστηριάζεται και περιέρχεται στον
πλειοδότη. Ως εκ τούτου, εφ’ όσον δεν μεταβιβάζονται στο νέο φορέα-ιδιοκτήτη οι υποχρεώσεις
εξοφλήσεως τυχόν μακροπροθέσμων δανείων της υπό εκκαθάριση επιχειρήσεως, δεν μπορεί να
γίνει δεκτό ότι μεταβιβάζεται η -κατά τα ανωτέρω συνδεδεμένη με εκκρεμείς δανειακές
υποχρεώσεις της - φορολογική απαλλαγή της μεταβιβαζομένης περιουσίας της.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS

ΣτΕ 432/2017: Επιβολή μέτρων λόγω λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, τα οποία δεν έχουν
γνήσια κυρωτικό χαρακτήρα
Δεκτή έγινε αίτηση αναίρεσης, υποβληθείσα από τη διοίκηση, κατά της απόφασης του δικάσαντος
Διοικητικού Εφετείου, καθώς κρίθηκε ότι τα μέτρα του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 που ελήφθησαν σε
βάρος πολιτικού μηχανικού-εργολήπτη δημοσίων έργων λόγω λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων,
συνολικής αξίας υπερβαίνουσας το όριο των 150.000 ευρώ δεν έχουν γνήσια κυρωτικό χαρακτήρα, ούτε
προσλαμβάνουν τέτοιο για το λόγο ότι ενδέχεται να κατατείνουν και στη συμμόρφωση των παραβατών
προς τις σχετικές καταλογιστικές πράξεις που εκδίδονται σε βάρος τους. Εφόσον δεν είναι δυσανάλογα με
το σκοπό τους, τα μέτρα αυτά περιορίζουν θεμιτά την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία του
ατόμου. Επιτρεπτώς επιβάλλονται σε σχέση με τις αποδιδόμενες παραβάσεις που ανάγονται σε
χρόνο προγενέστερο της θέσπισης της ανωτέρω ρύθμισης, χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, η οποία δεν προστατεύει τους παραβάτες της φορολογικής
νομοθεσίας από τη λήψη τέτοιων μέτρων εξασφάλισης της πληρωμής των οφειλών τους και του
δημοσίου συμφέροντος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

ΣτΕ 2273/2017: Έκπτωση δαπανών και γενικών εξόδων διαχείρισης με τον ΚΦΕ ν. 2238/1994
Το ποσό, το οποίο είχε καταβάλει αναιρεσίβλητη εταιρία σε αλλοδαπή εταιρία για την παροχή
υπηρεσιών προγραμματισμού, οργάνωσης και διαφήμισης στο εξωτερικό από την τελευταία
αποτελεί εκπεστέα δαπάνη βάσει του άρθρου 31 ΚΦΕ ως «γενικό έξοδο διαχείρισης».
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.
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ΣτΕ 1694/2017: Προϋπόθεση για την έκπτωση φόρου εισοδήματος-Έκπτωση εξόδων για την
απόκτηση παγίων και λογιστική μεταχείριση του ΦΠΑ
Για την εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 1 του ΚΦΕ μόνη προϋπόθεση για την έκπτωση των κάθε
είδους φόρων αποτελεί οι φόροι αυτοί να βαρύνουν την επιχείρηση που τους κατέβαλε. Εξάλλου τα
έξοδα που πραγματοποιεί η επιχείρηση για την απόκτηση πάγιου στοιχείου δεν προσαυξάνουν το
κόστος κατασκευής και δεν άγονται στα αποτελέσματα μέσω των κατ’ έτος αποσβέσεων, αλλά
εκπίπτουν στο σύνολό τους κατά τη χρήση την οποία πραγματοποιήθηκαν. Εντούτοις, η ως άνω
διάταξη του ΚΦΕ δεν καταλαμβάνει το ΦΠΑ, ο οποίος άλλωστε, όταν αφορά το κόστος κατασκευής
κτιριακής εγκατάστασης επιχείρησης με αντικείμενο απαλλασσόμενο του ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης
φόρου εισροών, προσαυξάνει το κόστος κατασκευής και άρα υπόκειται σε απόσβεση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

ΑΠ 37/2017: Φοροδιαφυγή. Αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Ζήτημα συρροής της πράξης
αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων και την πράξης της φοροδιαφυγής, όταν τα εικονικά
φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση φοροδιαφυγής
Από τις 17.10.2015 και εφεξής η πράξη της έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων,
καθώς και της αποδοχής ή νόθευσης τέτοιων στοιχείων, όταν ο υπαίτιος χρησιμοποίησε τα εν λόγω
φορολογικά στοιχεία για την τέλεση ή υποστήριξη άλλης φορολογικής εγκληματικής πράξης του άρθρου 66
παρ. 1 έως 4 του ν. 4174/2013, δεν είναι πλέον αυτοτελώς κολάσιμη, αλλά απορροφάται από την
άλλη εγκληματική φορολογική πράξη, η οποία καλύπτει και την απαξία της πρώτης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΣτΕ 1751/2017: Φορολογία εισοδήματος– Ανάκληση δήλωσης – Προθεσμία υποβολής ανακλητικής
δήλωσης/αίτησης
Η αξίωση του προσφεύγοντος για την επιστροφή του καταβληθέντος φόρου εισοδήματος των οικονομικών
ετών 2006-2008 βάσει των δηλώσεών του, προϋπέθετε την αντίστοιχη ανάκλησή τους εντός πενταετούς
χρόνου παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου για τα έτη αυτά. Η υποβολή των
τροποποιητικών δηλώσεων έγινε εκπρόθεσμα με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον εφικτή η
ανατροπή των τίτλων βάσει των οποίων είχαν καταβληθεί οι αναλογούντες στα δηλωθέντα
εισοδήματά του φόροι και να μην είναι δυνατή η αποδοχή των υποβληθεισών δηλώσεων από τη
φορολογική αρχή, ώστε να καταστούν οι καταβληθέντες φόροι αχρεώστητοι.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

ΣτΕ 1780/2017: Χρόνος έναρξης της τοκοφορίας, σε περίπτωση επιστροφής αχρεωστήτως
καταβληθέντος φόρου
Απορρίφθηκε ως νόμω αβάσιμος ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος Δημοσίου ότι αφετηρία της έντοκης
επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού φόρου αποτελεί η πάροδος εξαμήνου από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης εφετειακής απόφασης στη φορολογική αρχή, διότι για τον
προσδιορισμό έναρξης της τοκοφορίας λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος άσκησης της προσφυγής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

ΑΠ 1165/2016: Εξωλογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος και ποινική ευθύνη νόμιμου
εκπροσώπου για την μη καταβολή φόρου
Κηρύχθηκε ένοχη αναιρεσείουσα εταιρεία υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας και νομίμου εκπροσώπου
επιχείρησης για φοροδιαφυγή και ειδικότερα για ανακριβή δήλωση φόρου εισοδήματος κατ’ εξακολούθηση,
σε βαθμό κακουργήματος. Επίσης, κρίθηκε ότι δε συντρέχει παραβίαση της αρχής ne bis in idem, διότι
η εν λόγω αναιρεσείουσα έχει δικασθεί για παντελώς διαφορετική πράξη εκείνης που της αποδίδεται και
συγκεκριμένα για παράβαση του άρθρου 18 παρ. 1 ν.2523/1997 και όχι για παράβαση του άρθρου 17 παρ.
1 ν.2523/1997. Η αξιόποινη πράξη του άρθρου 18 του ν. 2523/1997 για μη απόδοση Φ.Π.Α. δεν
εμποδίζει την καταδίκη για φοροδιαφυγή στο εισόδημα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΣτΕ 1609/2017: Η ΠΟΛ.1055/1.4.2003 για το υπολογισμό της αξίας των μετοχών που κτώνται αιτία
θανάτου και στις οποίες η φορολογική ενοχή είχε γεννηθεί σε χρόνο προγενέστερο της
δημοσιεύσεως του ν. 3091/2002 είναι κατά το μέρος αυτό ανίσχυρη
Η φορολογική αρχή προέβη σε υπολογισμό της αξίας των μετοχών που κτώνται αιτία θανάτου βάσει των
διατάξεων της υπ’ αριθ. 1031583/253/Α’ 0013/2003 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών. Εντούτοις, η Υπουργική Απόφαση, κατά το μέρος που υπήγαγε στο πεδίο εφαρμογής
της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 2961/2001 περί αντικειμενικής αξίας των μη εισηγμένων
στο χρηματιστήριο τίτλων κινητών αξιών και συμμετοχών σε εταιρίες και υποθέσεις κληρονομιών,
στις οποίες η φορολογική ενοχή είχε γεννηθεί σε χρόνο προγενέστερο της δημοσιεύσεως του ν.
3091/2002, και της θέσεως σε ισχύ της διατάξεως της παρ.1 του άρθρου 12 του εν λόγω νόμου, που
προσέθεσε την ως άνω παρ.4 στο άρθρο 12 του ν.2961/2001, ευρίσκεται εκτός της εξουσιοδοτήσεως
που παρεσχέθη στην κανονιστικώς δρώσα διοίκηση με τη διάταξη αυτή και είναι κατά το μέρος
αυτό ανίσχυρη.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

ΣτΕ 1702/2017: Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της εισφοράς του άρθρου 79 του ν. 1969/1991
υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης κατά της απόφασης του δικάσαντος Διοικητικού Εφετείου, το οποίο
θεώρησε ως ακριβές ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης της Τράπεζας της
Ελλάδος που προσκόμισε η εταιρία για την καταβολή ποσού ως εισφοράς υπέρ της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και δέχτηκε να εκπέσει το αντίστοιχο ποσό από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας,
υποχρεώνοντας το Δημόσιο να προβεί μετά την ως άνω έκπτωση σε νέα εκκαθάριση του φόρου,
επιστρέφοντας στην αναιρεσίβλητη το φόρο που κατέβαλε αχρεωστήτως.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

Τα νέα από την ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο ριζικής μεταρρύθμισης τους συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ. Η
προτεινόμενη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ αναμένεται να καταστήσει το σύστημα ισχυρότερο και
απλούστερο για τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή θέλει να δημιουργήσει ένα σύστημα ΦΠΑ που θα βοηθά
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αποκομίζουν όλα τα οφέλη της ενιαίας αγοράς και να είναι ανταγωνιστικές
στην παγκόσμια αγορά. Ειδικότερα, το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει προτάσεις, για τη μεταρρύθμιση του
συστήματος ΦΠΑ, έτσι ώστε τα προϊόντα στις συναλλαγές από επιχείρηση προς επιχείρηση να
τιμολογούνται στη χώρα προέλευσης με τον ΦΠΑ της χώρας προορισμού και αργότερα να
μεταβιβάζονται οι εισπράξεις από το κράτος προέλευσης στο κράτος προορισμού με ηλεκτρονικό
σύστημα. Η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ υπολογίζεται να μειώσει το κόστος των
διασυνοριακών συναλλαγών κατά περίπου 1 δισ. ευρώ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

ΔΕΕ Υπόθεση C-164/16: Φόρος προστιθέμενης αξίας–Σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως με
προαίρεση αγοράς
Η έκφραση «σύμβαση, η οποία προβλέπει την εκμίσθωση αγαθού για ορισμένη περίοδο ή την
πώληση αγαθού με δόσεις, με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας, όπου η κυριότητα
μεταβιβάζεται, κατά κανόνα, το αργότερο κατά την αποπληρωμή του τιμήματος», που
χρησιμοποιείται στο άρθρο 14, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου,
σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έχει την έννοια ότι εφαρμόζεται σε τυποποιημένη
σύμβαση μισθώσεως με προαίρεση αγοράς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΔΕΕ Υπόθεση C-404/16: Μείωση της βάσεως επιβολής του φόρου στην περίπτωση ολικής ή
μερικής μη καταβολής –Καταγγελία συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως λόγω μη καταβολής
των μισθωμάτων
Οι έννοιες της «ακυρώσεως», της «καταγγελίας» και της «λύσεως» καταλαμβάνουν την περίπτωση κατά
την οποία, στο πλαίσιο συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως με μεταβίβαση της κυριότητας στη
λήξη της, ο εκμισθωτής δεν μπορεί πλέον να αξιώσει την καταβολή του μισθώματος από τον
μισθωτή εκ του λόγου ότι υπαναχώρησε από τη σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως λόγω μη
εκπληρώσεως από τον μισθωτή των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση που σύμβαση
χρηματοδοτικής μισθώσεως έπαυσε οριστικώς να παράγει αποτελέσματα συνεπεία υπαναχωρήσεως λόγω
μη καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών εκ μέρους του μισθωτή, ο εκμισθωτής μπορεί να
επικαλεσθεί το άρθρο 90 της οδηγίας 2006/112 έναντι κράτους μέλους προκειμένου να τύχει της
μειώσεως της βάσεως επιβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας, μολονότι η εφαρμοστέα εθνική
νομοθεσία αφενός χαρακτηρίζει μια τέτοια περίπτωση ως «μη καταβολή» και, αφετέρου, δεν επιτρέπει τη
μείωση της βάσεως επιβολής του φόρου σε περίπτωση μη καταβολής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-132/16: Έκπτωση ΦΠΑ για παροχή υπηρεσιών συνιστάμενων στην κατασκευή ή
αναβάθμιση ακινήτου που ανήκει κατά κυριότητα σε τρίτον
Ο υποκείμενος στον φόρο έχει δικαίωμα εκπτώσεως του καταβληθέντος επί των εισροών ΦΠΑ για
παροχή υπηρεσιών συνιστάμενων στην κατασκευή ή αναβάθμιση ακινήτου που ανήκει κατά
κυριότητα σε τρίτον, όταν: (α) ο τελευταίος απολαύει άνευ ανταλλάγματος του αποτελέσματος των
υπηρεσιών αυτών, (β) οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται τόσο από τον εν λόγω υποκείμενο στον φόρο
όσο και από τον εν λόγω τρίτο στο πλαίσιο των οικονομικών τους δραστηριοτήτων (γ) οι εν λόγω
υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν το μέτρο που είναι αναγκαίο προκειμένου να μπορέσει ο εν λόγω
υποκείμενος στον φόρο να πραγματοποιήσει φορολογούμενες πράξεις εκροών και (δ) το κόστος
τους περιλαμβάνεται στην τιμή των πράξεων αυτών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-628/15: Άρνηση χορηγήσεως του ευεργετήματος της πιστώσεως φόρου στους
μετόχους οι οποίοι δεν υπόκεινται στον φόρο εισοδήματος από επενδύσεις για μερίσματα
αλλοδαπής προελεύσεως
Το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους πρέπει να προβλέπει ένδικα βοηθήματα υπέρ μετόχων οι οποίοι
έχουν εισπράξει μερίσματα χαρακτηριζόμενα ως «μερίσματα αλλοδαπής προελεύσεως», χωρίς,
ωστόσο, να έχουν λάβει πίστωση φόρου για τα μερίσματα αυτά. Στόχος είναι να εξασφαλίζεται η
καταβολή μιας τέτοιας πιστώσεως φόρου, την οποία οι δικαιούχοι αδικαιολογήτως στερήθηκαν,
υπό όρους όχι λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που διέπουν ένδικο βοήθημα που σκοπεί στην καταβολή
πιστώσεως φόρου ή στη χορήγηση ανάλογου φορολογικού πλεονεκτήματος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-73/16: Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρχές κράτους
μέλους με σκοπό την είσπραξη του φόρου και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρχές κράτους μέλους, την είσπραξη του
φόρου και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, δύνανται να πραγματοποιηθεί μέσω της κατάρτισης του
καταλόγου προσώπων χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων, εφόσον α) η εθνική νομοθεσία έχει
αναθέσει στις εν λόγω αρχές έργο δημοσίου συμφέροντος κατά την έννοια της διάταξης αυτής β) η
κατάρτιση του επίμαχου καταλόγου και η εγγραφή σε αυτόν του ονόματος των ενδιαφερόμενων
προσώπων θεωρούνται πρόσφορες και αναγκαίες για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών γ)
υφίστανται επαρκείς ενδείξεις για να υποτεθεί ότι τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ορθώς
περιελήφθησαν στον κατάλογο αυτό δ) πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της νόμιμης
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τις οποίες θέτει η οδηγία 95/46.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΔΕΕ Υπόθεση C-441/16: Αντικειμενικά στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την πρόθεση του
υποκειμένου στον φόρο να χρησιμοποιήσει τα εισαχθέντα αγαθά στο πλαίσιο των οικονομικών
δραστηριοτήτων του – Σοβαρός κίνδυνος μη πραγματοποιήσεως της πράξεως για την οποία έγινε
η εισαγωγή
Κατ’ ορθή ερμηνεία, η όγδοη οδηγία 79/1072/ΕΟΚ του Συμβουλίου αντιτίθεται στην εκ μέρους κράτους
μέλους άρνηση χορηγήσεως του δικαιώματος επιστροφής του ΦΠΑ που καταβλήθηκε κατά την
εισαγωγή αγαθών σε υποκείμενο στον φόρο ο οποίος δεν είναι εγκατεστημένος στο έδαφός του, όταν α)
κατά τον χρόνο της εισαγωγής, η εκτέλεση της συμβάσεως στο πλαίσιο της οποίας ο υποκείμενος
στον φόρο αγόρασε και εισήγαγε τα αγαθά αυτά είχε ανασταλεί β) η πράξη για την οποία τα εν
λόγω αγαθά επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν δεν πραγματοποιήθηκε εν τέλει και γ) ο υποκείμενος
στον φόρο δεν υπέβαλε στοιχεία αποδεικνύοντα τη μετέπειτα πορεία των αγαθών αυτών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία

Άννα Μαμαλάκη
Διευθύντρια Employee Engagement, Group HR, Όμιλος TITAN
Το βίωμα της εργασίας (employee experience) και οι εργασιακές ρυθμίσεις
Διαχρονικά, αλλά και τα τελευταία χρόνια εντονότερα, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, εμείς οι άνθρωποι των
διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων διακηρύττουμε τη σημασία της διατήρησης του ηθικού και
της αφοσίωσης των στελεχών και εργαζομένων και την προάγουμε μέσα από εργαλεία και πρακτικές βελτίωσης της
εμπειρίας της εργασίας.
Παρόλο που η πολιτεία ρυθμίζει τις σχέσεις εργαζομένου και εργοδότη μέσα από ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο,
εύκολα διαπιστώνουμε ότι οι τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και η αποδεδειγμένη πρακτική είναι άλλη. Μέσα από την
εμπειρία μου σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, παλαιοτέρα στο τραπεζικό χώρο,
στον χώρο των καταναλωτικών, αλλά και πρόσφατα στην βαριά βιομηχανία, είχα τη δυνατότητα να δω πολύ
διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα, στα οποία αναμενόμενα, το αντικείμενο της εργασίας επηρέαζε τις συνθήκες
εργασίας, τις συνήθειες, τις αξίες και τον γενικότερο τρόπο λειτουργίας τους. Παρά όμως τις μεγάλες διαφορές μεταξύ
αυτών των κλάδων, κοινό στοιχείο αποτελούσε ότι οι καλές σχέσεις μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη δεν
επιτυγχάνονται κυρίως με ρυθμιστικό πλαίσιο κανόνων, αλλά μέσα από την σωστή ηγεσία της επιχείρησης, την
αμοιβαία εμπιστοσύνη, την ενθάρρυνση ανάληψης ευθυνών και τη συστηματική δομημένη αντιμετώπιση από την
πλευρά της επιχείρησης.
Σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται πλέον πολύ λόγος για το συντριπτικό ποσοστό έλλειψης δέσμευσης των εργαζομένων
στην δουλειά τους, με ένα μόλις 13% των εργαζομένων παγκόσμια να αισθάνονται δεσμευμένοι (engaged) σε αυτή.
Αυτό έχει μεγάλη επίπτωση στην παραγωγικότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Στην Ελλάδα που η ανάγκη για επιτάχυνση τη ανάπτυξης είναι επιτακτική, αυτό αποκτά μεγάλη βαρύτητα. Γιατί
λοιπόν κάποιοι εργαζόμενοι είναι λιγότερο αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουν και ως αποτέλεσμα η δουλειά τους είναι
χαμηλότερων προδιαγραφών; Πολλές φορές ο όρος employee engagement (δέσμευση των εργαζομένων) και
employee experience (βίωση της εργασίας) χρησιμοποιούνται εναλλακτικά προσπαθώντας να υπονοήσουν το ίδιο
πράγμα, παρόλο που οι διαφορές είναι ουσιώδεις.
Κάθε εργαζόμενος βιώνει την εμπειρία της εργασίας του καθημερινά. Δεν είναι άλλο από τον τρόπο με τον οποίο μια
επιχείρηση αντιμετωπίζει τους εργαζομένους της.
Εάν σχεδιάζετε προσεκτικά τι αισθάνονται και βιώνουν οι εργαζόμενοι σας τότε τους οδηγείτε σε υψηλότερη
εργασιακή δέσμευση. Είναι τότε που δημιουργείτε το αίσθημα στους ανθρώπους που εργάζονται στην επιχείρηση ότι
αυτοί έχουν πραγματικά σημασία για την εταιρεία, αισθάνονται ότι τους αντιμετωπίζουν με ανθρώπινο τρόπο,
υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, αισθάνονται ότι έχουν ένα μέρος στον οποίο ανήκουν και μια εργασία που δίνει
σκοπό στη ζωή τους. H δέσμευση των εργαζομένων δεν επιτυγχάνεται με αποσπασματικές κινήσεις, όπως δώρα,
εκδρομές ή τραπέζια του μπιλιάρδου μέσα την επιχείρηση! Απαιτεί συστηματική προσέγγιση που αγγίζει όλες τις
λειτουργίες και πολιτικές της επιχείρησης, γιατί ο εργαζόμενος βιώνει την ολότητα της και όχι τα μεμονωμένα
πυροτεχνήματα.
Οι εργαζόμενοι επηρεάζονται από την κουλτούρα της επιχείρησης και το διοικητικό της ύφος. Και αυτή διαμορφώνεται
από τις πολιτικές μιας επιχείρησης, αλλά και από τις συνήθειες των ανθρώπων της και τις αξίες τους.
Σήμερα, οι περισσότεροι κλάδοι που λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο κινούνται προς την ιδέα του προσεκτικού
σχεδιασμού του employee experience, οδηγώντας έτσι τις εταιρείες τους σε αύξησή παραγωγικότητας, ικανοποίησης
των πελατών τους και άρα και κερδοφορίας.
«Αξίζει να συζητήσουμε πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την αφοσίωση των εργαζομένων και στην Ελλάδα, στην
μετά την κρίση εποχή».
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Καθορισμός λεπτομερειών της διαδικασίας που εφαρμόζεται στο ΚΕΑΟ στο πλαίσιο του
εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017
Κατά το πρώτο στάδιο εφαρμογής της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν.
4469/2017, όλα τα αιτήματα των οφειλετών εξετάζονται από την Κεντρική Υπηρεσία του Κέντρου
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Η παραλαβή των προσκλήσεων, η εξέταση των αιτημάτων, οι
δηλώσεις συμμετοχής ή μη στη διαδικασία, οι σχετικές εισηγήσεις, οι απαιτούμενες ενέργειες σε κάθε
στάδιο της διαδικασίας, καθώς και η ενημέρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ( Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τα αποτελέσματα των ενεργειών, εκτελούνται από τη Δ/νση
Διακανονισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΕΑΟ μέσω των υπαλλήλων που έχουν πιστοποιηθεί στην
ηλεκτρονική εφαρμογή της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., για τις υποθέσεις που ανατέθηκαν σε αυτούς στο πλαίσιο του
εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

ΠΟΛ.1152/2017: Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί πρόσθετων αμοιβών ή παροχών
που καταβάλλονται σε μισθωτούς και οι οποίες δεν συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) με τις
τακτικές αποδοχές τους.
Μετά την ενσωμάτωση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στις διατάξεις του άρθρου 43Α του
ν.4172/2013, επί του θέματος της παρακράτησης έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στις αμοιβές
για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα καθώς και κάθε άλλου είδους, πρόσθετες
αμοιβές ή εφάπαξ παροχές, που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα, πέραν του μισθού, και δεν
συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) με τις τακτικές αποδοχές, εξακολουθούν, και μετά την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 να ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1010/2013.
Συνεπώς, στις αμοιβές αυτές δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης, αλλά η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στα εισοδήματα αυτά με την
υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου των αμοιβών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αριθμ. πρωτ.: 69895/2017 Καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2017, στις κατηγορίες του
άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει
Τα άτομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα, και ασκούν ένα από τα επαγγέλματα που
περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989, δικαιούνται ειδικό εποχικό βοήθημα
για την καταβολή του οποίου αναφέρονται αναλυτικώς η διαδικασία, οι προϋποθέσεις χορήγησης, το ύψος
των βοηθημάτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 36/2017:Έκδοση του Κώδικα για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία
Κοινοποιείται η με αριθ. πρωτ. ΔΗΔ/17740/5.6.2015 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής
Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία γνωστοποιήθηκε η δημοσίευση του υπ’ αριθ.
28 Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι ισχύουσες
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στο δικαίωμα, τους όρους και τη διαδικασία
πρόσβασης πολιτών και επιχειρήσεων σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Επιπλέον, κωδικοποιούνται
οι διατάξεις του προαναφερθέντος ν. 3448/2006 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου
τομέα και κάθε άλλη συναφής διάταξη, η οποία εμμέσως τροποποιεί ή συμπληρώνει τις παραπάνω
διατάξεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.
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Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ.1010/1372291/2017 Ασφαλιστική Τακτοποίηση κατά την Επίσχεση
Εργασίας
Τα αρμόδια ασφαλιστικά όργανα του ΕΦΚΑ θα πρέπει να εξετάζουν όλες τις περιπτώσεις επίσχεσης
εργασίας που θα υποβληθούν στις κατά τόπους υπηρεσίες και να προβαίνουν στην ασφαλιστική
τακτοποίηση των ασφαλισμένων. Η ασφαλιστική τακτοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιείται για
μισθολογική περίοδο από ενάρξεως της νόμιμης επίσχεσης και για διάστημα πέντε μηνών, με
βάση το ασφαλιστικό καθεστώς που αντιστοιχεί στην κατά περίπτωση ειδικότητα, και ειδικότερα
στον κλάδο ασφάλισης, εφόσον για τις υπ' όψιν εισφορές δεν έχει επέλθει παραγραφή. Στις
περιπτώσεις εκείνες που μετά από τον έλεγχο διαπιστωθεί ασφάλιση μέσω υποβολής Α.Π.Δ. εργαζομένων
σε επίσχεση, από την ίδια την επιχείρηση, η οποία ξεπερνά τους 5 μήνες, χωρίς να έχει εκδοθεί τελεσίδικη
δικαστική απόφαση, θα πρέπει η ασφάλιση αυτή να ακυρωθεί, ως μη νόμιμη.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων
Συνήγορος του Πολίτη: Πρόστιμο σε επιχείρηση για απόλυση εγκύου μετά από εισήγηση του
Συνηγόρου του Πολίτη
Εργοδότης κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας εγκύου εργαζόμενης χωρίς να μνημονεύει σπουδαίο λόγο
καταγγελίας. Αργότερα γνωστοποίησε στην εργαζόμενη με εξώδικη δήλωση σπουδαίο λόγο καταγγελίας,
τον οποίο κοινοποίησε και στο ΣΕΠΕ. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι η μεταγενέστερη
γνωστοποίηση του σπουδαίου λόγου καταγγελίας δεν θεραπεύει την ακυρότητα της καταγγελίας
της σύμβασης εργασίας προστατευόμενης μητέρας και εισηγήθηκε την επιβολή διοικητικών
κυρώσεων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΑΠ 1227/2017: Συνήθεις αποδοχές, ταυτιζόμενες εννοιολογικά με τις τακτικές αποδοχές, νοούνται ο
συμβατικός ή νόμιμος μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη
εργοδοτική παροχή, σε χρήμα ή σε είδος, που καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της συμβάσεως
εργασίας
Οι ρυθμίσεις του α.ν. 539/1945 διασφαλίζουν υπέρ των εργαζομένων τις ελάχιστες εγγυήσεις ως προς
τις άδειες αναψυχής και τις συναφείς αποδοχές και, λόγω του έντονα προστατευτικού χαρακτήρα,
αποτελούν μονομερώς αναγκαστικό δίκαιο. Ως "συνήθεις αποδοχές", ταυτιζόμενες εννοιολογικά με τις
"τακτικές αποδοχές", με βάση τις οποίες υπολογίζονται οι αποδοχές και το επίδομα αδείας, καθώς και τα
επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων και εξευρίσκεται το ωρομίσθιο και η προσαύξηση για την
παρεχόμενη υπερωριακή εργασία, νοούνται ο συμβατικός ή νόμιμος μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη εργοδοτική παροχή, σε χρήμα ή σε είδος, που καταβάλλεται κατά τη διάρκεια
της συμβάσεως εργασίας, με την προϋπόθεση ότι η παροχή αυτή δίδεται σταθερά και μόνιμα ως
αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας. Ως εκ τούτου, εφόσον παρέχονται τακτικά και σταθερά,
περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές, η αμοιβή για υπερεργασία και για νόμιμη υπερωριακή
απασχόληση, καθώς και οι προσαυξήσεις για την παροχή εργασίας κατά τη νύκτα, τις Κυριακές και
τις αργίες και γενικά κάθε προσαύξηση του βασικού μισθού ή του ημερομισθίου. Δεν
συμπεριλαμβάνεται, όμως, σ’ αυτές το επίδομα αδείας, διότι αυτό υπολογίζεται με βάση τις
αποδοχές αδείας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΑΠ 902/2017: Άδεια εργαζομένων. Υποχρέωση χορήγησης αυτούσιας (in natura) κανονικής άδειας.
Περίπτωση που ο εργοδότης δεν μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή. Συνδικαλιστική
άδεια
Το δικαίωμα στην άδεια αναψυχής υφίσταται ανεξάρτητα προς το αν ο τελευταίος ζήτησε τη
χορήγηση της άδειας από τον εργοδότη, ο οποίος οφείλει σε κάθε περίπτωση να τη χορηγήσει μέσα στο
εκάστοτε ημερολογιακό έτος. Η αίτηση, που ενδεχομένως υποβάλει ο μισθωτός, έχει σημασία μόνο για τον
προσδιορισμό της χρονικής περιόδου κατά την οποία αυτός επιθυμεί να λάβει την άδεια. Εάν δεν καταστεί
εφικτή η χορήγηση της άδειας αυτουσίως (in natura) μέσα στο έτος, στο οποίο αυτή αντιστοιχεί, η
αξίωση για την άδεια μετατρέπεται σε χρηματική. Εάν η μη χορήγηση της άδειας αποδίδεται σε
πταίσμα του εργοδότη (πχ. ο εργαζόμενος ζήτησε να του χορηγηθεί η άδεια, αλλά ο εργοδότης απέφυγε
να τον ικανοποιήσει), αυτός οφείλει, ως αστική ποινή, προσαύξηση 100% επί των αποδοχών αδείας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΣτΕ 2151/2017: Η μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού, που συνιστά ευθέως
αποδεικνυόμενη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας
Η μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού συνιστά ευθέως αποδεικνυόμενη
παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, η οποία επισύρει την κύρωση χρηματικού προστίμου. Με
αυτή θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο ότι ο αναφερόμενος από τον επιθεωρητή Εργασίας ως
εργαζόμενος, ο οποίος δεν αναγράφεται στον πίνακα προσωπικού, συνδέεται με εργασιακή σχέση με
τον εργοδότη, ο οποίος δύναται να ανατρέψει το τεκμήριο αυτό με την άσκηση προσφυγής,
αποδεικνύοντας ότι ουδεμία σχέση εργασίας τον συνδέει με το πρόσωπο το οποίο ο Επιθεωρητής
Εργασίας θεώρησε ως μισθωτό του.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΑΠ 1184/2017: O περιορισμός των 2.000 ευρώ δεν ισχύει, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης
λόγω αποχώρησης ή απομάκρυνσης του μισθωτού, συμπληρούντος τις προϋποθέσεις για τη λήψη
πλήρους σύνταξης γήρατος
Για τον υπολογισμό του 40% ή 50% της πρόσθετης αποζημίωσης που προβλέπει η διάταξη
του άρθρου 8 περ. β του Ν. 3198/1955 για τους αποχωρούντες ή απομακρυνόμενους από τον
εργοδότη μισθωτούς, που έχουν συμπληρώσει τις κατά τις οικείες ρυθμίσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας
προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος των επικουρικά (ή μη επικουρικά) ασφαλισμένων
μισθωτών λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους
απασχόλησης, έστω και εάν αυτές υπερβαίνουν το όριο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ μηνιαίως, υπό τον
όρο ότι δεν υπερβαίνουν το όριο των 6.283,20 ευρώ μηνιαίως.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΑΠ 1168/2017: Αυτουργοί του εγκλήματος της μη απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών στις ημεδαπές
ανώνυμες εταιρείες
Για τη στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων της μη έγκαιρης καταβολής των εργοδοτικών και εργατικών
εισφορών, απαιτείται να προσδιορίζεται η συγκεκριμένη οφειλή του εργοδότη που απασχολεί
προσωπικό, για ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον ίδιο και τους εργαζόμενους σε αυτόν,
καθώς και η μη καταβολή των σχετικών ποσών εντός μηνός, αφότου κατέστησαν απαιτητά στον
Ασφαλιστικό Οργανισμό, που είναι ασφαλισμένο το απασχολούμενο προσωπικό. Για την
πληρότητα της αντικειμενικής υποστάσεως των εν λόγω εγκλημάτων, απαιτείται το υποκείμενο των
εγκλημάτων αυτών να έχει την ιδιότητα του εργοδότη και σαν τέτοιος νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
στο οποίο το υπαγόμενο στην ασφάλιση προσωπικό, οφείλει να προσφέρει την υπηρεσία του. Όταν
εργοδότης είναι ανώνυμη εταιρεία, υπόχρεος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΑΠ 935/2017: Η άδεια αναπαύσεως των διευθυνόντων υπαλλήλων
Ο μισθωτός στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις του «διευθύνοντος
υπαλλήλου» (εξαιρετικά προσόντα μισθωτού, απόλαυση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης από τον εργοδότη,
επιτελικά καθήκοντα), αν και εξακολουθεί να παρέχει εξαρτημένη εργασία, εξαιρείται από την προστασία
των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, για την εβδομαδιαία
ανάπαυση και τις αποζημιώσεις/προσαυξήσεις σε περίπτωση υπερωριακής
απασχόλησης/εργασίας κατά τη νύκτα ή τις Κυριακές και τις εξαιρετέες ημέρες. Επίσης, εξαιρείται
και από την προστασία των διατάξεων που προβλέπουν αυτούσια χορήγηση της ετήσιας άδειας
αναπαύσεως.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΑΠ 603/2017: Πότε οι οικειοθελείς παροχές μπορούν να αποτελέσουν βάση σιωπηρής συμφωνίας.
Η ομαδική ασφάλιση του προσωπικού μιας επιχείρησης από τον εργοδότη- Συνέπειες ως προς τις
εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα
Δεν έχουν τον χαρακτήρα μισθού οι πρόσθετες παροχές, που δίδονται από τον εργοδότη στον
εργαζόμενο εκουσίως από ελευθεριότητα και όχι από νόμιμη υποχρέωση ή με πρόθεση,
ανεξαρτήτως του μακροχρονίου, του αδιάλειπτου ή του γενικευμένου της καταβολής τους, με
αποτέλεσμα ο εργοδότης να έχει τη δυνατότητα να τις ανακαλέσει οποτεδήποτε και να παύσει τη
χορήγηση τους. Η ομαδική ασφάλιση του προσωπικού μιας επιχείρησης από τον εργοδότη, διατηρεί το
χαρακτήρα της ως οικειοθελής παροχή, και κατά συνέπεια, η από τον εργοδότη διακοπή ή
τροποποίηση μιας τέτοιας παροχής, δεν συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της
εργασιακής σχέσης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΑΠ 1036/2017: Έγκριση Γενικής Συνέλευσης ΑΕ για σύναψη σύμβασης αυτής με μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου
Η σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας μεταξύ μέλους του ΔΣ ανώνυμης εταιρείας, με την οποία
ανατίθενται σ΄ αυτό καθήκοντα γενικού διευθυντή και της αυτής εταιρείας, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των επτά ετών, είναι έγκυρη, εάν έχει προηγηθεί άδεια της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της
ανώνυμης εταιρίας, τόσο πριν από την κατάρτισή της, όσο και πριν από την παράταση και
τροποποίησή της. Ο ιδιαίτερος όρος της σύμβασης περί συνεκτιμήσεως της μακράς
προϋπηρεσίας του γενικού διευθυντή κατά τον υπολογισμό της αποζημιώσεως, λόγω καταγγελίας
της συμβάσεως, ακόμη και αν είναι άκυρος κατά την αρχική κατάρτιση της συμβάσεως ως μη
καλυπτόμενος από χορηγηθείσα άδεια της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, ισχύει ως έγκυρος
εφόσον επαναληφθεί εγκύρως κατά την παράταση και τροποποίηση της σύμβασης, καλυπτόμενος
ρητώς από νέα άδεια.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΑΠ 877/2017: Παράλειψη κριτηρίων αρχαιότητας, ηλικίας, οικονομικής και οικογενειακής
κατάστασης κατά την καταγγελία συμβάσεων εργασίας από εργοδότη για οικονομοτεχνικούς
λόγους
Καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένων εργαζομένων από την εταιρία για
οικονομοτεχνικούς λόγους κρίθηκε καταχρηστική, διότι δεν έγινε με αντικειμενικά κριτήρια, όπως
επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Ειδικότερα, ο εργοδότης, προκειμένου να επιλέξει τους
μισθωτούς που θα απολυθούν, μεταξύ εκείνων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και είναι του ίδιου
επιπέδου από άποψη ικανότητας προσόντων και αποδοτικότητας, παρέλειψε να λάβει υπόψη του και να
συνεκτιμήσει τα κριτήρια της αρχαιότητας, ηλικίας, οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης του καθενός,
όπως επιβάλλεται από το καθήκον πρόνοιας που τον βαρύνει κατά τα άρθρα 651, 657, 658, 660 σε
συνδυασμό με τα άρθρα 200, 281 και 288 του ΑΚ, που επιτάσσουν την απόλυση εκείνων για τους οποίους
το μέτρο αυτό θα είναι λιγότερο επαχθές.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.
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ΑΠ 78/2016: Υπερωρίες και υπερεργασία-ανάγκη υπέρβασης του νομίμου ωραρίου από τον
εργαζόμενο
Κρίθηκε ως βάσιμη κατ’ ουσία τη έφεση της ήδη αναιρεσίβλητης εταιρίας, εξαφανίζοντας την πρωτόδικη
απόφαση, που έκανε δεκτή την αγωγή του ενάγοντος εργαζομένου για τελούμενες υπερωρίες και
υπερεργασία στην εταιρία για το χρονικό διάστημα από 6.6.2005 έως 11.4.2010. Κρίθηκε ότι δεν εκτίθενται
σ’ αυτή επαρκώς τα πραγματικά περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του δικαστηρίου περί
συνδρομής των νόμιμων όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων που εφαρμόσθηκαν ως προς το ζήτημα
της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου εργασίας του ενάγοντος για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, εφόσον
δεν γίνεται αναφορά αν στο χρονικό διάστημα των πέντε περίπου αυτών ετών υπήρχε ανάγκη
υπέρβασης του νομίμου ωραρίου από τον ενάγοντα και αν οι ανάγκες αυτές ήταν ουσιωδώς όμοιες
με αυτές του χρονικού διαστήματος των τεσσάρων περίπου μηνών (από 12-4-2010 έως 4-8-2010),
κατά το οποίο η παρουσία του ενάγοντος στην επιχείρηση της εναγομένης ελέγχονταν κατά την
άφιξη και αναχώρηση του πρώτου με κάρτα παρουσίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΑΠ 682/2017: Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας - Διευθυντικό δικαίωμα εργοδότηΚατάχρηση διευθυντικού δικαιώματος
Ο μονομερής προσδιορισμός των όρων εργασίας που επιχειρεί ο εργοδότης με βάση το διευθυντικό
δικαίωμά του πρέπει να υπηρετεί τους σκοπούς του δικαιώματος αυτού, δηλαδή την κατά το
δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της εργασίας και την προσφορότερη οργάνωση της επιχειρήσεως,
αλλιώς υπάρχει κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος. Αν δε συντρέχουν και άλλα πραγματικά
περιστατικά από τα οποία να συνάγεται σαφώς πρόκληση υλικής ή ηθικής ζημίας του μισθωτού ή
καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη, τότε μόνο το γεγονός της παροχής επί
σειρά ετών της εργασίας σε ορισμένο τόπο ή χρόνο, δεν σημαίνει, χωρίς άλλο, και ότι δημιουργήθηκε
σιωπηρά συμβατικός όρος για την απασχόληση του εργαζομένου μόνο στον τόπο αυτό ή στο συγκεκριμένο
ωράριο, ώστε η αλλαγή τους, που γίνεται από τον εργοδότη στα πλαίσια του διευθυντικού του δικαιώματος,
να συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή. Συνεπώς, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να καταγγείλει για το λόγο
αυτό τη σύμβαση εργασίας και να αξιώσει νόμιμη αποζημίωση απολύσεως.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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04. Προσεχώς
Λατομικό νομοσχέδιο
Με σχέδιο νόμου που επεξεργάζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται, σύμφωνα με
πληροφορίες, να υλοποιηθεί η τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων περί άσκησης του δικαιώματος
εκμετάλλευσης λατομείων ως προς τον προσδιορισμό, τους όρους εκμίσθωσης, τις υποχρεώσεις
του εκμεταλλευτή, τα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και την άσκηση ελέγχου και επιβολής
κυρώσεων.
Απλουστεύσεις στις δραστηριότητες των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής
Αναμένεται να εκδοθούν άμεσα οι νέες διαδικασίες εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων
Αποθήκευσης και Διανομής, καθώς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προωθεί την περαιτέρω
αναμόρφωση του ν. 4442/2016 ενώ σχεδιάζει και απλοποίηση της νομοθεσίας περί χορήγησης άδειας
ιδρύσεως Γενικής Αποθήκης.
Έλεγχος και εποπτεία αγοράς
Ως προς το νέο πλαίσιο ελέγχων, το σχέδιο νόμου που έχει εξαγγελθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης, αναμένεται να τεθεί άμεσα σε διαβούλευση. Σύμφωνα με πληροφορίες, δε θα περιλαμβάνει
μόνο τη μεθοδολογία των ex post ελέγχων αδειοδότησης των επιχειρήσεων αλλά και διατάξεις
σχετικά με τους ελέγχους των βιομηχανικών και καταναλωτικών προιόντων που παράγονται σε
αυτές. Ο ΣΕΒ έχει υποστηρίξει την εφαρμογή της αρχής του single audit αλλά μένει να εξεταστεί πώς
αυτή θα αποτυπωθεί στον νομοθετικό σχεδιασμό του Υπουργείου.
Νέες διατάξεις στην άδεια εγκατάστασης μεταποιητικών δραστηριοτήτων
Το μέχρι τώρα πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών δραστηριοτήτων
πρόκειται να απλοποιηθεί, καθώς σε επεξεργασία βρίσκεται η αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας
από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις πρόκειται να λαμβάνουν έγκριση
εγκατάστασης βάσει του είδους της δραστηριότητας και του βαθμού όχλησης, σύμφωνα με τις
ισχύουσες χρήσεις γης και τους λοιπούς χωρικούς περιορισμούς, ενώ για συγκεκριμένες
δραστηριότητες το Υπουργείο επεξεργάζεται περαιτέρω απλούστευση μέσω της υπαγωγής τους σε
καθεστώς γνωστοποίησης.
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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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