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ανεξάρτητων αρχών και φορέων καθώς και σημαντική
νομολογία στα εργασιακά φορολογικά και ευρύτερα
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Τα σημαντικά του μήνα
Καθορισμός των όρων διαμόρφωσης και κατασκευής εισόδων και
εξόδων και απότμησης πεζοδρομίου για τα Κέντρα Αποθήκευσης και
Διανομής σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
Ολοκληρώθηκε ο καθορισμός των όρων διαμόρφωσης και των λεπτομερειών
κατασκευής εισόδων και εξόδων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι
όροι απότμησης και κατασκευής πεζοδρομίου για τα Κέντρα Αποθήκευσης και
Διανομής που ιδρύονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης. Η
Επιτροπή Εφοδιαστικής του ΣΕΒ με συνεχείς παρεμβάσεις ανέδειξε την
αναγκαιότητα έκδοσης της ΚΥΑ που εκκρεμούσε από το 2014. Περισσότερα
στη σελ. 7
Αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων μέσω επεξεργασίας
τραπεζικών λογαριασμών
Σε περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση της φορολογικής αρχής
συμπληρωματικά στοιχεία, επιτρέπεται η έκδοση πράξεων διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμου, εφόσον η ελεγκτική αρχή
αποδεδειγμένα δεν είχε, ούτε μπορούσε δικαιολογημένα να έχει υπόψη της τα
στοιχεία αυτά ώστε να τα εκτιμήσει κατά τον αρχικό έλεγχο. Περισσότερα στη
σελ.12
Τεχνικές τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013)
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσοδών (ΑΑΔΕ) προτίθεται να προβεί στη
νομοτεχνική βελτίωση διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Για
τον λόγο αυτό, έχει απευθύνει πρόσκληση προς τον ΣΕΒ για την
υποβολή βελτιωτικών προτάσεων. Ανταποκρινόμενος ο ΣΕΒ στη πρόσκληση,
υπέβαλε σχετικό υπόμνημα το οποίο εστιάζει σε νομοτεχνικες βελτιώσεις.
Περισσότερα στη σελ. 21

01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Δημήτρης Μάντζος
Δικηγόρος, Διαμεσολαβητής,
Εκτελεστικός Γραμματέας ΟΠΕΜΕΔ.

Αφερεγγυότητα και επιχείρηση: Υπάρχει δικαίωμα σε μια «δεύτερη ευκαιρία»;
Μια από τις κύριες συνέπειες της σοβαρής οικονομικής κρίσης υπήρξε η συνειδητοποίηση της ανάγκης για
εκσυγχρονισμό της εθνικής πτωχευτικής νομοθεσίας. Ανάλογες προσπάθειες είχαν γίνει και σε εποχές
«κανονικότητας» στην αγορά, ωστόσο η οικονομική συγκυρία επέβαλε την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου.
Η Πολιτεία διατείνεται ότι, μετά από σαράντα και πλέον παρεμβάσεις, το νομικό «οπλοστάσιο» στο πεδίο του
πτωχευτικού δικαίου συνιστά best practice για άλλες χώρες. Τι γίνεται όμως στην πράξη;Η Ελλάδα ανέκαθεν
παρουσίαζε ατολμία στην αξιοποίηση των προ-πτωχευτικών μοντέλων, προβληματική λειτουργία των συνδίκων,
δικαστικές καθυστερήσεις, χρόνια έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών εξυγίανσης. Ενός πλαισίου λειτουργικού,
που θα συνέβαλε αποφασιστικά στην αποφυγή της πτώχευσης και στη διάσωση της επιχείρησης, του οικονομικού
της δικτύου και των θέσεων εργασίας.
Η εφαρμογή των νέων διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, μετά τον ν. 4446/2016 και ειδικά του θεσμού του
«διαχειριστή αφερεγγυότητας» μετρά μόλις μερικούς μήνες. Η αξιολόγηση της μεταρρύθμισης εκκρεμεί, ωστόσο η
διατήρηση των φορολογικών εμποδίων και η δυστοκία του Κράτους στη διαγραφή οφειλών, δημιουργούν αμφιβολίες
για τον αν θα υπάρχει η δυνατότητα «αυτόματης δεύτερης ευκαιρίας» για την επιχείρηση.
Παράλληλα, εδώ και τέσσερις μήνες, δίπλα στο «κλασικό» μοντέλο διαχείρισης της αφερεγγυότητας έχει προστεθεί ο
εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης του ν. 4469/2017. Ένας θεσμός νέος, φιλόδοξος, επενδυμένος με πολλές
προσδοκίες από την Πολιτεία και την αγορά. Με εξωδικαστική στόχευση και «αγνές προθέσεις», που φιλοδοξούν να
«στρώσουν» τον δρόμο όχι προς την…. κόλαση αλλά τον παράδεισο για την ελληνική επιχειρηματικότητα.
Με το νέο πλαίσιο, κάθε επιχειρηματίας που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα μπορεί να ζητήσει την έναρξη
εξωδικαστικής και διαρθρωμένης διαπραγμάτευσης για τη ρύθμιση των οφειλών του, ολιστικά, προς το σύνολο των
πιστωτών. Κομβική σημασία έχει ότι το Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ έχουν δεσμευθεί και ήδη συμμετέχουν ουσιαστικά στη
διαδικασία ρύθμισης και των δικών τους αξιώσεων.
Η εισαγωγή στο μηχανισμό συνεπάγεται το «πάγωμα» των νομικών ενεργειών κατά της επιχείρησης. Ιδιαίτερη
προστιθέμενη αξία του νέου συστήματος δημιουργεί η παρουσία του συντονιστή ανάμεσα στα μέρη. Ο
διαπιστευμένος διαμεσολαβητής, με τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει μέσα από την εκπαίδευσή του, υποβοηθά τη
διαπραγμάτευση προς ένα βιώσιμο και ρεαλιστικό settlement plan.
Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν μια «αναιμική» αλλά αυξανόμενη αξιοποίηση του θεσμού που τροφοδοτεί ένα αίσθημα
μετρημένης αισιοδοξίας. Από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα, 13.835 βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, 36 πέρασαν μέχρι
σήμερα σε φάση διαπραγμάτευσης, ενώ σε τρεις υποθέσεις έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία. Προφανώς, απαιτείται
περαιτέρω προσαρμογή και εξοικείωση στα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις διατυπώσεις υπαγωγής μιας επιχείρησης
στο νέο μηχανισμό.
Καταληκτικά, πρέπει να επισημανθεί ότι όσα μεγάλα βήματα έγιναν -και είναι αρκετά- όλα αυτά τα «πέτρινα χρόνια»
της κρίσης χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αποτιμηθούν. Οι μεταρρυθμίσεις δεν κρίνονται ούτε στα λόγια ούτε
στα πολιτικά συνθήματα, αλλά στο πραγματικό αποτύπωμά τους στην οικονομία και το «επιχειρείν». Το νέο
ρυθμιστικό περιβάλλον θα κριθεί με αυτά ακριβώς τα κριτήρια: τη βιωσιμότητα των προ-πτωχευτικών συμφωνιών,
την ισόρροπη ικανοποίηση των πιστωτών και την παροχή ενός πραγματικού όχι ψευδεπίγραφου «fresh start» για
κάθε ελληνική επιχείρηση που βρέθηκε σε κατάσταση «έντιμης αποτυχίας». Την παροχή μιας αληθινής «δεύτερης
ευκαιρίας» που αποτελεί, ακόμη, τη «μεγάλη χίμαιρα» του ελληνικού πτωχευτικού δικαίου.
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Ανοιχτές & Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις
Ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: Υπολογισμός και κατανομή δυναμικότητας, διαχείριση
συμφόρησης, πλατφόρμα MARI για τις Εφεδρείες Αποκατάστασης της Συχνότητας
Στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο ENTSO-e θέτει σε
διαβούλευση τις προτάσεις των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) σχετικά με i) τη μεθοδολογία
συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της περιφέρειας, ii) τον καθορισμό
κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης
όσον αφορά τον προσδιορισμό των περιφερειών υπολογισμού δυναμικότητας και iii) τις
διαφορετικές επιλογές/εναλλακτικές για τον Σχεδιασμό της Πλατφόρμας MARI (Manually Activated
Reserves Initiative) για τις Εφεδρείες Αποκατάστασης της Συχνότητας με Χειροκίνητη
Ενεργοποίηση (Manual Frequency Restoration Reserves – mFRR).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, εδώ και εδώ

Χρηματιστήριο Ενέργειας
Ολοκληρώθηκε στις 11.12.2017 η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου με τίτλο «Χρηματιστήριο
Ενέργειας» για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως των διατάξεων του Κανονισμού αριθ. 714/2009
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ρύθμιση αγοράς ενέργειας: Κανονισμοί Δημοπρασιών για εκχώρηση δυναμικότητας μεταφοράς
στη διασύνδεση Ελλάδας- Βουλγαρίας
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ αναφορικά με το κείμενο των Κανονισμών Δημοπρασιών,
που αφορά στην από κοινού με τον Διαχειριστή της Βουλγαρίας ESO EAD δημοπράτηση της
μεταφορικής ικανότητας της διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών: «ACCESS RULES TO GREECE –
BULGARIA INTERCONNECTION (Capacity Allocation Rules) 2018».
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης
λήψης
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου με τίτλο «Αδειοδότηση ιδιωτικών
ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης» για τη ρύθμιση της
διαδικασίας αδειοδότησης των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής
ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής ανά κατηγορία προγράμματος και εμβέλειας και τη διασφάλιση της
νομιμότητας λειτουργίας τους κατά τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή του ραδιοφώνου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Μέτρα σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο
Σε συνέχεια της παράτασης που δόθηκε έως τις 18.12.2017, ολοκληρώθηκε δημόσια διαβούλευση
αναφορικά με το σχέδιο Απόφασης της ΕΕΤΤ για την εξειδίκευση θεμάτων του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120
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

Χονδρικό προϊόν Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης
Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης έως τις 22 Ιανουαρίου 2018 για τον καθορισμό
των τελικών τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού
προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling –VLU).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Ρύθμιση αγοράς ενέργειας: Πλατφόρμα PICASSO για τις Εφεδρείες Αποκατάστασης Συχνότητας με
Αυτόματη Ενεργοποίηση
Η ΡΑΕ ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης έως τις 20 Δεκεμβρίου επί της πρότασης
των εμπλεκόμενων Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς σχετικά με τις διαφορετικές
επιλογές/εναλλακτικές για τον Σχεδιασμό της Πλατφόρμας PICASSO (Platform for the International
Coordination of the Automatic frequency restoration process and Stable System Operation) για τις
Εφεδρείες Αποκατάστασης Συχνότητας με Αυτόματη Ενεργοποίηση (Automatic Frequency
Restoration Reserves – aFRR).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ρύθμιση της αγοράς των τυχερών παιγνίων
Παρατείνεται έως τις 18.01.2018 η δημόσια διαβούλευση της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με τη μελέτη του
υφιστάμενου νομικού πλαισίου λειτουργίας των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου
αναφορικά με τα ζητήματα που διέπουν την αδειοδότηση, τη λειτουργία και την εποπτεία των
παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Στόχος είναι η σύγκριση του νομοθετικού πλαισίου
σε σχέση με εκείνα άλλων χωρών καθώς και η επίλυση των ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την παροχή
των ως άνω υπηρεσιών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης έως τις 20 Δεκεμβρίου
2017 σχεδίου νόμου με τίτλο «Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου» για τη διασφάλιση
της αξιοπιστίας, της δημοσιότητας και της διαθεσιμότητας των χωρικών και νομικών δεδομένων που
αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία και τη διασφάλιση της δημόσιας πίστης και ασφάλειας των συναλλαγών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού
Το Υπουργείο Τουρισμού θέτει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 5 Ιανουαρίου 2018, σχέδιο
νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του
τουρισμού» με στόχο τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, τη βέλτιστη διαχείριση, την εξοικονόμηση
εθνικών πόρων και την ανάπτυξη συνεργειών ικανών να αναδείξουν τη χώρα ως τουριστικό προορισμό.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής για τις
Ταχυδρομικές Υπηρεσίες
Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης έως τις 7 Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την
έκδοση απόφασης για τη θέσπιση του Κανονισμού για τη Λειτουργία του Συστήματος
«Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής» για τις
Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, με σκοπό την περιγραφή των διαδικασιών λειτουργίας του Συστήματος
«Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής» («Σύστημα») για τις
ταχυδρομικές υπηρεσίες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Προσωρινή χρήση ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας
H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας
διαβούλευσης μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τη διαμόρφωση νέου ρυθμιστικού
πλαισίου για τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας από παρόχους
δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού. Στόχος είναι η
συλλογή πληροφοριών από την αγορά παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και
από όλους τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς, σχετικά με την προτεινομένη ρύθμιση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
Το σχέδιο 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

Προϋποθέσεις κατοχής άδειας για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
υπηρεσιών και ρυθμίσεις για την ευθύνη νομικών προσώπων από αξιόποινες πράξεις
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Στο ψηφισθέν νομοσχέδιο με τίτλο «Ανανέωση - τροποποίηση - κωδικοποίηση της σύμβασης περί
παροχής ειδικής άδειας εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στη
πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών
γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισμένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας δια της
κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής εκμετάλλευσης ενός συστήματος δορυφορικών
τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας υπό την επωνυμία: ΕΛΛΑΣ SAT (HELLAS
SAT)», εισήχθησαν ρυθμίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις απόκτησης άδειας παροχής
συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Επίσης, εισήχθη άρθρο 6 με το οποίο
τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3691/2008, σχετικά με την ευθύνη των νομικών
προσώπων από αξιόποινες πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με
προσθήκη των αδικημάτων της δωροδοκίας και δωροληψίας και πρόβλεψη περί διπλασιασμού
των επαπειλούμενων προστίμων.
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ψηφισθέν πιέστε εδώ

Ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011
Στο κατατεθέν νομοσχέδιο με τίτλο «Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό
Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις»
εισήχθη τροπολογία με την οποία προβλέπεται τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4399/2016 και
πρόβλεψη παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί
στις διατάξεις του ν. 3908/2011 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού
Στο κατατεθέν νομοσχέδιο με τίτλο «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από τη ποινή λόγω
ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με την εισαγωγή
Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης
οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ως ασφαλιστικού μέτρου και δη ως ειδικότερου τύπου
συντηρητικής κατάσχεσης συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου εις χείρας τρίτου, στο πλαίσιο
προσαρμογής στο περιεχόμενο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 655/2014.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ενεργειακές Κοινότητες
Κατατέθηκε σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις», στο οποίο προβλέπονται
ρυθμίσεις αναφορικά με την εισαγωγή νέου θεσμικού πλαισίου περί ίδρυσης και λειτουργίας
Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ελλάδα. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η προώθηση της κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας και η προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας. Επιπλέον, παρέχεται μια τεράστια
δυναμική στις τοπικές κοινωνίες, ιδιώτες-πολίτες και νομικά πρόσωπα να αναπτύξουν επενδυτικά
εγχειρήματα στους επίμαχους τομείς που συνδέονται με την ενέργεια μέσω οικονομικών κινήτρων
και μέτρων στήριξης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ)
Με την υπ’ αριθμ. 1249/2017 Κ.Υ.Α. καθορίζεται το περιεχόμενο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
των υπόχρεων προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται τα έσοδα από κάθε πηγή, μετοχές
ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, καταθέσεις σε Τράπεζες,
ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύματα, ακίνητα, περιουσιακά στοιχεία και
εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτών, οχήματα κάθε χρήσης και πλωτά μέσα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Συγχώνευση τμηματικών καταβολών επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων
Με την υπ’ αριθμ. 127846/2017 απόφαση αποφασίζεται η συγχώνευση της 3ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης
δόσης της επιχορήγησης στα επενδυτικά σχέδια των ν. 3299/2004 και 3908/2011 για τα οποία έχει
εκδοθεί ή εκδίδεται απόφαση ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους.
Η συγχώνευση των παραπάνω δόσεων αφορά στα επενδυτικά σχέδια των φορέων, ανεξαρτήτως
μεγέθους επιχείρησης και υπολειπόμενου ποσού της ενίσχυσης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων
Κατατέθηκε σχέδιο νόμου με τίτλο «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» στο οποίο
προβλέπονται ρυθμίσεις σχετικά με τη διατήρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων που
ανήκουν στους πελάτες, τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και τους κανόνες που
ισχύουν για τη παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών
οφειλών, σε μια προσπάθεια εναρμόνισης προς το περιεχόμενο των σχετικών Οδηγιών. Επιπλέον,
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αδειοδότηση και τη λειτουργία των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδυτικής
Διαμεσολάβησης καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των Ανώνυμων Εταιρειών Παροχής
Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αναπτυξιακός νόμος: Καθορισμός του ποσού κατά είδος ενισχύσεων
Με την υπ’ αριθμ. 129345/2017 Κ.Υ.Α. καθορίζονται τα ποσά, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά
σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική
Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες MME», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και
«Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
των καθεστώτων του ν. 4399/2016 για το έτος 2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Μηχανογραφική συμπλήρωση τελωνειακής διασάφησης σχετικά με τα Ειδικά Καθεστώτα πλην της
Διαμετακόμισης
Με την με αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1176201 ΕΞ 2017 εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες και καθορίζονται τα
απαραίτητα στοιχεία για τη συμπλήρωση τελωνειακής διασάφησης για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε
Ειδικό Καθεστώς, σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. 2446/2015 Κανονισμό της ΕΕ, σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες η τελωνειακή διασάφηση θεωρείται ότι επέχει θέση αίτησης για την χορήγηση άδειας
υπαγωγής εμπορευμάτων σε ειδικό καθεστώς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
Με τη με αριθ. Πρωτ.130060/27.11.2017 Κ.Υ.Α. εισάγεται η θέσπιση απλοποιημένης διαδικασίας
ρύθμισης των οφειλών επιχειρήσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4469/2017, το
ύψος των οποίων δεν ξεπερνά συνολικά το ποσό των 50.000 ευρώ. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά
από τον οφειλέτη, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και με τη
χρήση της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ με την ίδια απόφαση ορίζονται παράλληλα τα
κριτήρια προκειμένου ο οφειλέτης να κριθεί «βιώσιμος» για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Διαμόρφωση και κατασκευή εισόδων- εξόδων και απότμησης πεζοδρομίου σε Κέντρα
Αποθήκευσης και Διανομής
Με την υπ’ αριθμ. οικ. 79983/58/2017 Κ.Υ.Α και κατόπιν σχετικών παρεμβάσεων της Επιτροπής
Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΣΕΒ προς τα συναρμόδια Υπουργεία, ολοκληρώθηκε ο καθορισμός των
όρων διαμόρφωσης και των λεπτομερειών κατασκευής εισόδων και εξόδων, στους οποίους
συμπεριλαμβάνονται και οι όροι απότμησης και κατασκευής πεζοδρομίου για τα Κέντρα
Αποθήκευσης και Διανομής που ιδρύονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης. Στην
περίπτωση Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής που ιδρύεται σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου
πόλης, κατασκευάζεται είτε ενιαία είσοδος - έξοδος, πλάτους από 12,00μ. έως 16,00μ., είτε χωριστή
είσοδος- έξοδος, πλάτους από 7,00μ. έως 11,00μ., η κάθε μία. Στην περίπτωση χωριστής εισόδου- εξόδου
που βρίσκονται η μία παραπλεύρως της άλλης, κατασκευάζεται μεταξύ αυτών διαχωριστική νησίδα
πλάτους τουλάχιστον 4,00μ. Οι παραπάνω διαστάσεις είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν, ύστερα από
υποβολή τεχνικής μελέτης. Σε παράρτημα παρουσιάζονται υποδείγματα και τεχνικά διαγράμματα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Παρακολούθηση εισροών-εκροών σε φορολογικές αποθήκες και σε αποθήκες τελωνειακής
αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων
Με την υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1177187 ΕΞ 2017 ΚΥΑ εισάγονται τροποποιήσεις στην εγκατάσταση και
παρακολούθηση των εισροών/ εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής
αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις μη τήρησης των
προβλεπόμενων όρων, καθώς και στις περιπτώσεις που προκύπτουν στοιχεία που καθιστούν
απαιτητές τις φορολογικές επιβαρύνσεις ή/και επισύρουν την επιβολή κυρώσεων, ισχύουν τα
οριζόμενα στο ν. 2960/2001. Επιπλέον, προσδιορίζεται ως υπεύθυνος για τη σωστή και αδιάλειπτη
λειτουργία του συστήματος, ο φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, ενώ για την ορθή
εισαγωγή και ενημέρωση των στοιχείων, ευθύνονται ο φορέας της άδειας λειτουργίας ή/ και ο
εγκεκριμένος αποθηκευτής ή διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ξέπλυμα Χρήματος και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας
Με ανακοίνωση της FATF σχετικά με τις χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην
αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, καλούνται τα
μέλη της να εφαρμόσουν αντίμετρα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των κινδύνων ξεπλύματος
χρήματος που εμφανίζουν οι εν λόγω χώρες. Επιπλέον, τονίζεται η σημασία της αποτελεσματικής
ανταλλαγής πληροφοριών για την ύπαρξη λειτουργικού πλαισίου καταπολέμησης του ξεπλύματος
χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και για τη βελτίωση της οικονομικής διαφάνειας
και της προστασίας της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΣτΕ 2987/2017: Σχέση ποινικής και διοικητικής δίκης ως προς την επιβολή πολλαπλού τέλους
λαθρεμπορίας
Η εκκίνηση και εξακολούθηση της διοικητικής διαδικασίας και δίκης περί επιβολής πολλαπλού τέλους
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας, αντιτίθεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του 7ου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ,
όταν για την ίδια κατ' ουσίαν παράβαση έχει ήδη περατωθεί αμετάκλητα η αντίστοιχη ποινική, κατά
το εθνικό δίκαιο, διαδικασία εναντίον του ίδιου προσώπου, λαμβανομένου υπόψη ότι αμφότερες οι
διαδικασίες έχουν «ποινικό» χαρακτήρα, κατά την ως άνω διάταξη, βάσει των κριτηρίων Engel, τα οποία
συνίστανται στο χαρακτηρισμό της παράβασης από το εθνικό δίκαιο, στον κύκλο των προσώπων προς τον
οποίο απευθύνεται η κύρωση και στο σκοπό αυτής και τέλος στη φύση και βαρύτητα της κύρωσης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 232/2017: Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εντός
αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού
Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται στον αιγιαλό ή στον παλαιό αιγιαλό, δεν δύναται
να υπαχθούν, κατ’ αρχήν, στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4178/2013. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η
τακτοποίηση αυθαιρέτων στον παλαιό αιγιαλό και στον αιγιαλό υπό ειδικές προϋποθέσεις
συνδεόμενες με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά και την τοποθεσία του ακινήτου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Τα νέα από την ΕΕ
Καταλληλότητα για τον έλεγχο των κοινοτικών εποπτικών αρχών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης από την 1η Δεκεμβρίου
2017 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με το κόστος συμμόρφωσης στις υφιστάμενες
απαιτήσεις ελέγχων εποπτικών αρχών σε επίπεδο ΕΕ και τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα και την
αποδοτικότητα των εν λόγω απαιτήσεων. Στόχος είναι η συλλογή ποσοτικών στοιχείων σχετικά με τις
επενδύσεις που απαιτούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων εποπτείας και τη συγκέντρωση
συγκεκριμένων παραδειγμάτων ασυνεπών ή περιττών απαιτήσεων για την υποβολή εκθέσεων, όπως η
υποβολή των ίδιων πληροφοριών σε διαφορετικές εποπτικές ή/ και ρυθμιστικές οντότητες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Κατάλογος τομέων και υποτομέων που θεωρούνται εκτεθειμένοι σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής
άνθρακα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης από την 20η Νοεμβρίου
2017 έως και την 12η Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα για την εφαρμογή διατάξεων
που προβλέπονται στην οδηγία της ΕΕ σχετικά με την αξιολόγηση των τομέων, που θεωρούνται
εκτεθειμένοι σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα βάσει καθορισμένων κριτηρίων, για τη
διαμόρφωση νέου καταλόγου τομέων διαρροής άνθρακα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα βαρέα οχήματα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης από την 20η Νοεμβρίου
2017 έως και την 29η Ιανουαρίου 2018, με στόχο την προετοιμασία ενδεχόμενων μελλοντικών
νομοθετικών δράσεων στον τομέα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα βαρέα οχήματα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης από τις 7 Δεκεμβρίου 2017
έως την 1η Μαρτίου 2018, αναφορικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής και των επιτευγμάτων της
στρατηγικής της ΕΕ που υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2013 με σκοπό την αύξηση της ανθεκτικότητας στο
έδαφος της Ένωσης ενισχύοντας σε κάθε κυβερνητικό επίπεδο την ικανότητα ετοιμότητας και αντίδρασης
να ανταποκριθεί αυτή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-658/15: Υπαγωγή στην έννοια της «ρυθμιζόμενης αγοράς»
Εμπίπτει στην έννοια της «ρυθμιζόμενης αγοράς» σύστημα διαπραγματεύσεως, στο πλαίσιο του οποίου
πλείονες πράκτορες οργανισμών επενδύσεων και μεσίτες εκπροσωπούν οργανισμούς
επενδύσεων «ανοικτού τύπου» και επενδυτές, αντιστοίχως, και το οποίο έχει ως μοναδικό σκοπό να
συνδράμει αυτούς τους οργανισμούς επενδύσεων όσον αφορά την υποχρέωσή τους να εκτελούν τις
εντολές αγοράς και πωλήσεως μεριδίων τις οποίες δίνουν οι εν λόγω επενδυτές.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΔΕΕ Υπόθεση C-671/15: Πρακτική καθορισμού ελάχιστων τιμών πωλήσεως – Πρακτική
συνεννοήσεως σχετικά με τις ποσότητες που διατίθενται στην αγορά – Πρακτική ανταλλαγής
στρατηγικών πληροφοριών
Πρακτικές, οι οποίες αφορούν το συλλογικό καθορισμό ελάχιστων τιμών πωλήσεως και τη συνεννόηση
όσον αφορά στις διατιθέμενες στην αγορά ποσότητες ή ανταλλαγή στρατηγικών πληροφοριών, δε δύνανται
να εξαιρούνται από την απαγόρευση των συμπράξεων, οσάκις συμφωνούνται μεταξύ διαφορετικών
οργανώσεων παραγωγών ή ενώσεων οργανώσεων παραγωγών, καθώς και με οντότητες μη
αναγνωρισμένες από κράτος μέλος για την επίτευξη σκοπού που έχει καθοριστεί από το νομοθέτη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της κοινής οργανώσεως της οικείας αγοράς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις C-427/16 και C-428/16: Ανταγωνισμός-Απαγόρευση επιδικάσεως
ποσού δικηγορικής αμοιβής που υπολείπεται της ελάχιστης
Εθνική κανονιστική ρύθμιση, η οποία, αφενός, δεν επιτρέπει στο δικηγόρο και τον εντολέα του να
συμφωνήσουν αμοιβή χαμηλότερη από την ελάχιστη που καθορίζεται με κανονισμό τον οποίο
εκδίδει επαγγελματική οργάνωση δικηγόρων και, αφετέρου, δεν επιτρέπει στο δικαστήριο να διατάξει
την καταβολή ποσού δικηγορικής αμοιβής που υπολείπεται της ελάχιστης, είναι ικανή να περιορίσει τον
ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-547/16: Συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων–Απόφαση με την οποία η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κηρύσσει υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει μια επιχείρηση–Έκταση της
υποχρεώσεως των εθνικών δικαστηρίων να εφαρμόσουν απόφαση περί αναλήψεως δεσμεύσεων
που έχει εκδώσει η Επιτροπή
Η απόφαση περί αναλήψεως δεσμεύσεων που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με συγκεκριμένες
συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων δεν κωλύει τα εθνικά δικαστήρια να εξετάζουν αν οι εν λόγω
συμφωνίες συνάδουν προς τους κανόνες του ανταγωνισμού και να διαπιστώνουν, ενδεχομένως, την
ακυρότητά τους κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 101 παρ. 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-265/16: Παροχή υπηρεσίας εγγραφής στο υπολογιστικό νέφος (cloud computing)
αντιγράφων έργων που προστατεύονται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς τη
συναίνεση του δημιουργού
Αντιτίθεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο εθνική νομοθετική ρύθμιση, η οποία επιτρέπει σε εμπορική επιχείρηση
να παρέχει σε ιδιώτες υπηρεσία εξ αποστάσεως εγγραφής, μέσω συστήματος πληροφορικής στο
υπολογιστικό νέφος (cloud computing), ιδιωτικών αντιγράφων έργων προστατευόμενων από το
δικαίωμα του δημιουργού, με ενεργή παρέμβαση της επιχειρήσεως στην εγγραφή των αντιγράφων
αυτών, χωρίς την άδεια του δικαιούχου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-230/16: Επιλεκτική διανομή καλλυντικών πολυτελείας – Ρήτρα που απαγορεύει
στους διανομείς να χρησιμοποιούν μη εξουσιοδοτημένους τρίτους στο πλαίσιο της πωλήσεως
μέσω διαδικτύου
Απαγόρευση σύμφωνα με την οποία οι εξουσιοδοτημένοι διανομείς δεν επιτρέπεται να πωλούν
διαδικτυακώς προϊόντα πολυτελείας μέσω τρίτων πλατφορμών οι οποίες ενεργούν κατά τρόπο
εμφανή για τους καταναλωτές δεν υπερβαίνει καταρχήν το μέτρο που είναι αναγκαίο για τη
διαφύλαξη της εικόνας πολυτέλειας των προϊόντων ούτε έρχεται σε αντίθεση με την απαγόρευση των
συμπράξεων την οποία προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης. Αντιθέτως, επιτρέπεται η πώληση των εν
λόγω προϊόντων στο διαδίκτυο, εφόσον οι εν λόγω διανομείς χρησιμοποιούν τη δική τους ηλεκτρονική
βιτρίνα ή μη εξουσιοδοτημένες τρίτες πλατφόρμες, χωρίς η παρέμβαση των πλατφορμών αυτών να
είναι φανερή για τον καταναλωτή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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02. Φορολογική νομοθεσία

Φώτης Τσαμπαρλής
Tax Principal, Transfer Pricing
DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Έκθεση Ανά Χώρα (CbCR) για τις ενδοομιλικές συναλλαγές: Εφαρμογή και εξελίξεις.
Στις 22 Νοεμβρίου 2017, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δημοσίευσε την Απόφαση ΠΟΛ.
1184/2017, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία για την υποβολή των Εκθέσεων ανά
Χώρα (CbC Reports), καθώς και των σχετικών γνωστοποιήσεων (CbCR Notifications).
Τι είναι όμως το CbC Report και πως εφαρμόζεται στη χώρα μας ;Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), έθεσε ως έναν από τους κυριότερους στόχους του σχετικά με την Διάβρωση της Φορολογικής
Βάσης και τη Μεταφορά Κερδών την ενίσχυση της διαφάνειας. Δηλαδή την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε
επαρκή δεδομένα προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν σημεία ενδιαφέροντος που αφορούν είτε την
τιμολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών ή σε άλλα σχετικά ζητήματα. Με την εισαγωγή του CbC Report, οι
Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (ΠΕ) θα πρέπει να δηλώνουν σε ετήσια βάση και για κάθε χώρα στην οποία έχουν
δραστηριότητα, συγκεκριμένες απαιτούμενες πληροφορίες, όπως αυτές ορίζονται από τις οδηγίες.
Συνεπώς υποχρέωση υποβολής CbC Report έχουν οι Όμιλοι ΠΕ για τις χρήσεις που ξεκινούν από 1.1.2016, με την
προϋπόθεση ότι κατά το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος από το Φορολογικό Έτος Υποβολής των Εκθέσεων
παρουσίασαν συνολικά ενοποιημένα έσοδα άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, η προθεσμία υποβολής
του CbC Report ορίζεται 12 μήνες από την τελευταία μέρα του φορολογικού έτους που αφορά η υποβολή του. Το
CbC report υποβάλλεται από την Αναφέρουσα Οντότητα (συνήθως η Μητρική Εταιρία του Ομίλου), όταν αυτή έχει
φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
H υποβολή CbCR Notification, αφορά οποιαδήποτε Συνιστώσα Οντότητα ενός Ομίλου με υποχρέωση υποβολής CbC
Report, η οποία έχει την φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα και δεν υποβάλλει η ίδια CbCR. Αναλυτικές οδηγίες
σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής του CbC Report και του CbCR Notification παρουσιάζονται αναλυτικά στην
ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr) ενώ είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το πεδίο εφαρμογής και οι
προϋποθέσεις για την υποβολή του CbCR στην Ελλάδα προβλέπονται στο άρθρο 9ΑΑ του Ν. 4170/2013 (όπως
προστέθηκε βάσει του ν. 4484/2017). Επίσης, με βάση τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 2 και 8 του ν. 4490/2017
έχει κυρωθεί, η Δήλωση της Α.Α.Δ.Ε., που υπογράφηκε πέρυσι στο Παρίσι, για την προσχώρηση της Ελλάδας στην
Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Ανταλλαγή CbCR του (ΟΟΣΑ).
Αξίζει να σημειώσουμε ότι για τα φορολογικά έτη που ξεκινούν, την 1η Ιανουαρίου 2016 ή μεταγενέστερα και λήγουν
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του CbCR είναι η 31η Δεκεμβρίου 2017.
Δηλαδή εντός ολίγων ημερών.
Οι Ελληνικές Συνιστώσες Οντότητες, υποχρεούνται να ενημερώσουν τις ελληνικές φορολογικές αρχές μέσω του
CbCR Notification σχετικά με την ταυτότητα και την φορολογική κατοικία της Αναφέρουσας Οντότητας, το αργότερο
μέχρι την τελευταία ημέρα του φορολογικού έτους της υποβολής του CBC Report. Εξαίρεση αποτελεί όπως
αναφέρθηκε προηγουμένως, το πρώτο έτος εφαρμογής, όπου η 31η Δεκεμβρίου 2017 είναι η καταληκτική ημερομηνία
για την γνωστοποίηση που αφορά στις χρήσεις 2016 και 2017. Σε περίπτωση μη υποβολής του CbC Report,
επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόστιμο ύψους €20.000, ενώ σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης ή ανακριβούς
υποβολής CBC Report επιβάλλεται πρόστιμο ύψους €10.000.
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων
Στο κατατεθέν νομοσχέδιο με τίτλο «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω
ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» εισήχθη τροπολογία αναφορικά με τον τρόπο
προσδιορισμού των αντικειμενικών τιμών ζωνών με στόχο την επίτευξη μιας περισσότερο
αντικειμενικής και αμερόληπτης διαδικασίας προσδιορισμού. Ειδικότερα, προβλέπεται νέος τρόπος
συγκρότησης τοπικών επιτροπών, αποτελούμενων από εξειδικευμένους υπαλλήλους, ενώ οι τιμές
εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης τους θα καθορίζονται από αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών μετά από εισήγηση των ως άνω επιτροπών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Στο κατατεθέν νομοσχέδιο με τίτλο «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω
ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» εισήχθη τροπολογία σχετικά με την τροποποίηση
του άρθρου 72 του ΚΦΔ προκειμένου να εφαρμόζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται για πράξεις
διοικητικού προσδιορισμού φόρου και υποβολής εκπρόθεσμων χρεωστικών δηλώσεων αντί των
πρόσθετων φόρων του ν. 2523/1997 για τα φορολογικά έτη προ της έναρξης ισχύος του ΚΦΔ,
εφόσον συνεπάγονται ευνοϊκότερη μεταχείριση για το φορολογούμενο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Φορολογική μεταχείριση αποζημιώσεων ελεγκτών δόμησης
Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι ελεγκτές δόμησης για τους ελέγχους που
διενεργούν με βάση την υπ’ αριθ. 299/2014 ΚΥΑ, των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και στα
ποσά που καταβάλλονται διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%),
τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 64 του ν.4172/2013.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Δραστηριότητα εγκεκριμένων αποθηκευτών βιομηχανοποιημένων καπνών του ηλεκτρικά
θερμαινόμενου προϊόντος καπνού και όροι επιβολής, παρακολούθησης και ελέγχου Φόρου
Κατανάλωσης και ΦΠΑ
Με την με υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1119744 ΕΞ 2017 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την παραγωγή, κατοχή, παραλαβή, αποστολή, εισαγωγή και εξαγωγή του
ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν
ήδη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών και κατέχουν μία ή
περισσότερες φορολογικές αποθήκες, όπου αποθηκεύονται βιομηχανοποιημένα καπνά σε καθεστώς
αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ.1201/2017: Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4172/2013 και του ν. 4174/2013
Οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό,
οφείλουν να υποβάλουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου
του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο
αρμόδιο Τμήμα της Δ.Ο.Υ αίτηση με συνημμένα, τα απαραίτητα σύμφωνα με τον νόμο έντυπα, καθώς και
έγγραφη δήλωση προκειμένου να ορίσουν το φορολογικό εκπρόσωπό τους στην Ελλάδα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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ΠΟΛ.1200/2017 Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ
1163/2015 «Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας
Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου», όπως ισχύει
Με την παρούσα εισάγονται τροποποιήσεις στο περιεχόμενο της σχετικής ΠΟΛ 1163/2015, η οποία
ρυθμίζει τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγών ή εξαιρέσεων από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας
Ακινήτων. Ειδικότερα, ορίζεται ότι για τη χορήγηση απαλλαγής ή έκπτωσης από το φόρο σε
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η οποία δεν αναφέρεται στο υπόδειγμα 1, υποβάλλεται υπόδειγμα
1Α, το οποίο επέχει θέση δήλωσης, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ.1196/2017: Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με
βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 και την ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998
Με την παρούσα αποφασίζεται η οριστική παύση των στο υποσύστημα taxis των μοντέλων
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ), οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης
λιανικών συναλλαγών σε ευρώ. Οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων φορολογικών ηλεκτρονικών
μηχανισμών οι οποίοι εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα taxis ως ενεργοί καλούνται να
δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια ΔΟΥ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΠΟΛ.1194/2017: Παροχή διευκρινίσεων για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων
μέσω επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. α' της παρ. 2
του άρθ. 68 του ν.2238/1994 περί συμπληρωματικών στοιχείων
Παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τα «συμπληρωματικά στοιχεία» που προκύπτουν μέσω της
επεξεργασίας τραπεζικών λογαριασμών στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων. Ειδικότερα, σε
περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση της φορολογικής αρχής συμπληρωματικά στοιχεία, επιτρέπεται η
έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμου αποκλειστικά για τη
φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τα στοιχεία αυτά και για το έτος στο οποίο αυτά αφορούν με
την προϋπόθεση ότι, τα στοιχεία αυτά αποδεδειγμένα δεν είχε, ούτε μπορούσε δικαιολογημένα να
έχει υπόψη της η ελεγκτική αρχή ώστε να τα εκτιμήσει κατά τον αρχικό φορολογικό έλεγχο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ.1192/2017: Κοινοποίηση της υπ'αριθ. 268/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη
δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 36 σε συνδυασμό με την παρ. 11 του
άρθρου 72 του ΚΦΔ σε χρήσεις προγενέστερες του 2014
Με την εγκύκλιο κοινοποιείται η υπ’ αριθμ. 268/2017 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, με την οποία έγινε δεκτό ότι οι
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, με τις οποίες παρεκτείνεται ο χρόνος της παραγραφής
σε εικοσαετή σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής που διαπράχθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ, υπό
την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί μέχρι τότε, είναι εφαρμοστέες από τη
Φορολογική Διοίκηση, υφισταμένης της δυνατότητας εκδόσεως πράξεων προσδιορισμού φόρου και
προστίμων σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου που αφορούν στις χρήσεις των ετών 2012 και 2013 και
όχι σε προγενέστερες του έτους 2012.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ.1191/2017: Κοινοποίηση της αριθ. 265/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την έννοια
της ανακρίβειας της δήλωσης για την εφαρμογή και την έκταση εφαρμογής της περί δεκαετούς
παραγραφής διατάξεως του άρθρου 84§4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Κοινοποιείται η υπ’ αριθμ. 265/2017 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, με την οποία έγινε δεκτό ότι η ανακρίβεια της
δηλώσεως και των συνυποβληθέντων με αυτήν ειδικών εντύπων μπορεί να διαπιστώνεται καθ' οιονδήποτε
τρόπο, όπως η διάσταση του περιεχομένου της δηλώσεως προς τα προκύπτοντα από τα
συνυποβληθέντα προς απόδειξη των δηλουμένων δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή και με
δεδομένο ότι τα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται με τη δήλωση και περιέρχονται στη γνώση της
φορολογικής αρχής εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 84 ΚΦΕ πενταετίας και μπορούν να
ληφθούν προσηκόντως υπόψιν από αυτήν, η διαπίστωση της διαστάσεως μετά την πάροδο της
πενταετούς παραγραφής δεν μπορεί να ενεργοποιήσει τον κανόνα της δεκαετούς παραγραφής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΠΟΛ.1190/2017: Κοινοποίηση της αριθ. 254/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.-Υποβολή μηνυτήριας
αναφοράς χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση οριστικού προσδιορισμού φόρου
Κοινοποιείται η υπ’ αριθμ. 254/2017 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, με την οποία έγινε δεκτό ότι προκειμένου περί
χρήσεων που δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο και έκδοση πράξεως διορθωτικού
προσδιορισμού λόγω παραγραφής του δικαιώματος προς επιβολή του φόρου, δεν είναι δυνατή η
υποβολή μηνυτήριας αναφοράς από τα όργανα της φορολογικής διοίκησης, αφού για τις υποθέσεις
αυτές δεν πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος και να εκδοθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του
φόρου, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς και την άσκηση της ποινικής
δίωξης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ.1189/2017: Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες
συμβάλλεται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία
Στις περιπτώσεις συμβάσεων που επιβάλλεται αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, οι διατάξεις του Κώδικα περί
τελών χαρτοσήμου οι οποίες προβλέπουν μειωμένο φορολογικό συντελεστή για τις ανώνυμες εταιρείες
και οι οποίες ισχύουν και επί των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, εφαρμόζονται αναλογικά, σύμφωνα
με το άρθρο 116 παρ. 11 του ν.4072/2012 και επί των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών. Έτσι, και
στη περίπτωση των συμβάσεων εμπορικού χαρακτήρα που καταρτίζει ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία,
οφείλεται αναλογικό τέλος χαρτοσήμου με συντελεστή 2,4% (χαρτόσημο πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ.1170/2017: Τροποποίηση της 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 Απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών
Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)»
Προστίθενται νέοι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ), που αφορούν ιδίως στο χονδρικό και λιανικό
εμπόριο ηλεκτρονικών τσιγάρων και τρισδιάστατων εκτυπωτών και άλλες δραστηριότητες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ.1187/2017: Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού
Προβλέπεται η διαδικασία εγγραφής και οριστικοποίησης στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας
Διαμονής», η οποία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ. Ο
«Διαχειριστής» έχει την υποχρέωση να καταχωρίσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και να
οριστικοποιήσει το Μητρώο, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής για την
υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος εκάστου φορολογικού έτους. Τέλος, προβλέπεται
η διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ.1173/2017: Καθορισμός των κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς για τα φορολογικά
έτη 2016 και 2017
Καθορίζονται τα κράτη στα οποία το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπόκειται σε φόρο επί των
κερδών, των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου με συντελεστή ίσο ή κατώτερο από το πενήντα τοις
εκατό (50%) του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που θα
οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός
κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ.1184/2017: Υποβολή και ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting)
Η Τελική Μητρική Οντότητα Ομίλου Πολυεθνικής Επιχείρησης (Ομίλου ΠΕ) ή οποιαδήποτε άλλη
Αναφέρουσα Οντότητα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλλει την
Έκθεση ανά Χώρα, για κάθε Φορολογικό Έτος, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας
στο Τμήμα ΣΤ' Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου
Δυναμικού της ΑΑΔΕ, εντός δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους
Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΣτΕ 2185/2017: Έκπτωση εξόδων μητρικής εταιρείας, εφόσον είχε άμεσο όφελος από τις
παρασχεθείσες υπηρεσίες
Τα έξοδα που καταβάλλει η μητρική εταιρεία σε θυγατρική της ως έξοδα διοικητικής υποστήριξης,
οργάνωσης, μάρκετινγκ, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον η μητρική εταιρεία ως δέκτης
των ανωτέρω υπηρεσιών είχε άμεσο όφελος από αυτές.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΣτΕ 2190/2017: Έκπτωση δαπανών δικαιωμάτων ROYALTIES
Δικαιώματα επί πωλήσεων εμπορευμάτων, δηλαδή προϊόντων, που δεν έχουν παραχθεί από τον ίδιο
το δικαιούχο, αλλά έχουν εισαχθεί από αλλοδαπές εταιρείες, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα
της επιχείρησης που τα καταβάλλει, δεδομένου ότι ο προϊσχύσαν ν. 2238/1994 δεν αποκλείει το
δικαίωμα έκπτωσης τέτοιων δικαιωμάτων από τις εμπορικές επιχειρήσεις ή τις μικτές, κατά το μέρος που
αφορούν τον εμπορικό κλάδο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΣτΕ 2932/2017: Αντισυνταγματικές και οι παρατάσεις παραγραφής των νόμων 3888/2010, 4002/2011
και 4098/2012
Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου περί της αντισυνταγματικότητας των
διαδοχικών παρατάσεων παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων, κρίθηκε ότι, η διάταξη νόμου περί
παρατάσεως χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων, οι οποίες ανάγονται σε ημερολογιακό
έτος προγενέστερο του προηγουμένου της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού έτους, που παρατείνουν
κατά τρόπο διαδοχικό παραγραφή που έληγε το πρώτον στις 31.10.2010, είναι ανίσχυρες ως
αντικείμενες στην απορρέουσα από την αρχή του κράτους δικαίου αρχή της ασφάλειας δικαίου και
στην αρχή της αναλογικότητας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Τα νέα από την ΕΕ
ΔΕΕ Υπόθεση C-251/16: Απαλλαγή από το ΦΠΑ των παραδόσεων κτιρίων-Αρχή της
απαγορεύσεως καταχρηστικών πρακτικών και εφαρμογή της στο εσωτερικό δίκαιο ελλείψει
εθνικών διατάξεων μεταφοράς της
Η αρχή της απαγορεύσεως καταχρηστικών πρακτικών, που εφαρμόζεται σε απαλλαγή πράξεως
παραδόσεως ακινήτων από το ΦΠΑ δύναται, ανεξαρτήτως εθνικού μέτρου μεταφοράς της, να
εφαρμοστεί άμεσα προκειμένου να μην τύχουν απαλλαγής από το ΦΠΑ πωλήσεις ακινήτων, χωρίς
να αντιτίθενται σε αυτό οι αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης. Στην περίπτωση που οι εν λόγω πράξεις αναχαρακτηριστούν, όσες εξ αυτών δε συνιστούν
καταχρηστική πρακτική, δύνανται να υπαχθούν στο ΦΠΑ βάσει των σχετικών διατάξεων της εθνικής
νομοθεσίας που προβλέπουν τέτοια υπαγωγή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-246/16: Περιορισμός του δικαιώματος μειώσεως της βάσεως επιβολής του ΦΠΑ σε
περίπτωση συλλογικής διαδικασίας
Κράτος μέλος δε δύναται να εξαρτά τη μείωση της βάσεως επιβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας από
το ότι απέβη άκαρπη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των δανειστών, εάν η διαδικασία αυτή
ενδέχεται να έχει χρονική διάρκεια υπερβαίνουσα τα δέκα έτη.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΔΕΕ Υπόθεση C-118/11: Προϋπόθεση σχετικά με τη χρησιμοποίηση των αγαθών και των
υπηρεσιών για τις ανάγκες φορολογούμενων πράξεων-Γένεση δικαιώματος έκπτωσης σε
περίπτωση σύμβασης μίσθωσης αυτοκινήτου οχήματος και σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης
Το μισθωμένο όχημα θεωρείται ότι χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των φορολογούμενων πράξεων του
υποκείμενου στο φόρο, αν υπάρχει ευθεία και άμεση σχέση μεταξύ της χρήσης του οχήματος και της
οικονομικής δραστηριότητας του εν λόγω προσώπου, το δε δικαίωμα έκπτωσης εκτιμάται κατά τη
λήξη της χρονικής περιόδου την οποία αφορά καθεμία από τις πληρωμές. Όχημα που μισθώνεται
βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης θεωρείται ότι χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των
φορολογούμενων πράξεων, αν το υποκείμενο στο φόρο αποκτά το αγαθό ενεργώντας υπό την ιδιότητά του
αυτή και το εντάσσει εξ ολοκλήρου στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής του, οπότε ο οφειλόμενος
επί των εισροών ΦΠΑ εκπίπτει πλήρως και αμέσως.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-292/16: Αλλοδαπή μόνιμη εγκατάσταση που μεταβιβάζεται, στο πλαίσιο εισφοράς
ενεργητικού, σε αλλοδαπή εταιρία – Εξουσία του κράτους της εισφέρουσας εταιρίας να
φορολογήσει τα κέρδη ή την υπεραξία της εγκαταστάσεως αυτής που πραγματοποιούνται λόγω
της εισφοράς ενεργητικού
Αντιτίθεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο εθνική νομοθεσία, η οποία, σε περίπτωση που ημεδαπή εταιρία
μεταβιβάζει, στο πλαίσιο εισφοράς ενεργητικού, αλλοδαπή μόνιμη εγκατάσταση σε επίσης αλλοδαπή
εταιρία, αφενός, προβλέπει την άμεση φορολόγηση της υπεραξίας που πραγματοποιείται λόγω της ως
άνω πράξεως και, αφετέρου, δεν επιτρέπει την ετεροχρονισμένη είσπραξη του οφειλόμενου φόρου,
ενώ, σε ανάλογη περίπτωση χωρίς στοιχεία αλλοδαπότητας, τέτοιες υπεραξίες φορολογούνται μόνον κατά
τη μεταβίβαση του εισφερόμενου ενεργητικού, εφόσον η εν λόγω νομοθεσία δεν παρέχει τη δυνατότητα
ετεροχρονισμένης πληρωμής ενός τέτοιου φόρου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-305/16: Σύστημα εμπορίας που βασίζεται στην παράδοση αγαθών μέσω
προσώπων που δεν υπόκεινται στον φόρο
Το κράτος μέλος, το οποίο ζητεί άδεια για να παρεκκλίνει από το άρθρο 11, A, σημείο 1, στοιχείο αʹ,
της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, δεν έχει υποχρέωση να ενημερώσει την ΕΕ για το
γεγονός ότι μη υποκείμενοι στον φόρο μεταπωλητές βαρύνονται με τον ΦΠΑ επί αγορών
προϊόντων επιδείξεως, τα οποία αγοράζουν από εταιρία απευθείας πωλήσεων και χρησιμοποιούν για
τους σκοπούς της οικονομικής τους δραστηριότητας, προκειμένου να συνεκτιμηθεί, με κάποιον τρόπο, ο ως
άνω καταβληθείς φόρος εισροών στο πλαίσιο της λεπτομερούς ρυθμίσεως του μέτρου παρέκκλισης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Yπόθεση C-534/16: Εγγραφή στο μητρώο υποκείμενων στο ΦΠΑ και σύσταση εγγυήσεως με
σκοπό την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής
Εθνική ρύθμιση με την οποία προβλέπεται η υποχρέωση εγγραφής των υποκειμένων στο φόρο στο
μητρώο ΦΠΑ και η υποχρέωση σύστασης εγγύησης ύψους έως και 500.000 ευρώ κατά την εγγραφή
στο μητρώο υπόχρεων των οποίων ο διαχειριστής ήταν προηγουμένως διαχειριστής ή μεριδιούχος άλλου
νομικού προσώπου που δεν είχε τηρήσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, δεν έρχεται σε αντίθεση με
την ευρωπαϊκή οδηγία περί ΦΠΑ, με την οποία επιδιώκεται η ακριβής είσπραξη του ΦΠΑ και η
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ούτε με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, καθόσον δεν βαίνει
πέραν του αναγκαίου μέτρου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-298/16: Βεβαίωση ΦΠΑ χωρίς παροχή στον φορολογούμενο πρόσβασης στα
στοιχεία και στα έγγραφα επί των οποίων στηρίχθηκε η απόφαση
Στο πλαίσιο εθνικών διοικητικών διαδικασιών για τον έλεγχο και τον καθορισμό της βάσης επιβολής του
ΦΠΑ, οι ιδιώτες δικαιούνται γνωστοποίησης των στοιχείων και εγγράφων του διοικητικού φακέλου
που έλαβε υπόψη η δημόσια αρχή, εκτός εάν σκοποί γενικού συμφέροντος δικαιολογούν τον περιορισμό
της πρόσβασης στα εν λόγω στοιχεία και έγγραφα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΔΕΕ Υπόθεση C-552/16: Λύση εταιρίας επιφέρουσα τη διαγραφή της από το μητρώο του ΦΠΑ–
Υποχρέωση υπολογισμού του ΦΠΑ επί των υφισταμένων στοιχείων του ενεργητικού
Εθνική ρύθμιση που προβλέπει ότι η αναγκαστική διαγραφή από το μητρώο του ΦΠΑ εταιρίας της οποίας
η λύση διατάχθηκε με δικαστική απόφαση, επιφέρει την υποχρέωση υπολογισμού του
οφειλομένου ή καταβληθέντος ΦΠΑ εισροών επί των υφισταμένων κατά την ημερομηνία της
λύσεως στοιχείων του ενεργητικού αφενός, και καταβολής του στο Δημόσιο αφετέρου, ενώ η εταιρία
εξακολουθεί να διενεργεί οικονομικές πράξεις κατά τη διάρκεια της θέσεώς της υπό εκκαθάριση,
αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό δίκαιο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-39/16: Έκπτωση από το φορολογητέο κέρδος μητρικής εταιρείας των
καταβληθέντων τόκων δανείου σε περίπτωση λήψης φορολογικώς εκπεστέων μερισμάτων από
συμμετοχές που διατηρεί στο κεφάλαιο θυγατρικών εταιριών
Εθνική ρύθμιση με την οποία αποκλείεται η δυνατότητα φορολογικής εκπτώσεως, ως δαπανών, των
τόκων δανείου, το οποίο έχει συνάψει μητρική εταιρία, έως ποσού ίσου προς τα μερίσματα τα
οποία προκύπτουν από συμμετοχή της εν λόγω μητρικής εταιρίας στο κεφάλαιο θυγατρικής, τα
οποία ήδη τυγχάνουν φορολογικής εκπτώσεως, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η ύπαρξη συνδέσμου
μεταξύ των τόκων δανείων και της χρηματοδοτήσεως της συμμετοχής, βάσει της οποίας εισπράχθηκαν
μερίσματα, έρχεται σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό δίκαιο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-153/11: Δικαίωμα μιας εταιρίας να εκπίπτει τον ΦΠΑ εισροών που κατέβαλε για
την αγορά επενδυτικού αγαθού του οποίου δεν έχει αρχίσει ακόμη η εκμετάλλευση στο πλαίσιο
των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της
Ο υποκείμενος σε φόρο προστιθέμενης αξίας, ο οποίος έχει αποκτήσει επενδυτικό αγαθό ενεργώντας
ως πρόσωπο υποκείμενο στον φόρο και το έχει εντάξει στην περιουσία της επιχείρησης, έχει το
δικαίωμα να εκπέσει τον επιβληθέντα κατά την απόκτηση του αγαθού αυτού φόρο κατά τη
φορολογική περίοδο κατά την οποία κατέστη απαιτητός αυτός, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το εν
λόγω αγαθό δεν άρχισε να χρησιμοποιείται αμέσως για επαγγελματικούς σκοπούς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-42/17: Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα προθεσμίες παραγραφής δυνάμενες να
οδηγήσουν σε ατιμωρησία σοβαρών οικονομικών εγκλημάτων
Τα εθνικά δικαστήρια μπορούν κατ’ εξαίρεση να μην εφαρμόσουν, στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας
που αφορά εγκλήματα σχετικά με το φόρο προστιθέμενης αξίας, εθνικές διατάξεις περί
παραγραφής που εμποδίζουν την επιβολή ποινικών κυρώσεων αποτελεσματικού και
αποτρεπτικού χαρακτήρα ή προβλέπουν βραχύτερες προθεσμίες παραγραφής για τις περιπτώσεις
σοβαρής απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το
Δικαστήριο τόνισε ότι η υποχρέωση αυτή παύει σε εκείνες τις περιπτώσεις που η μη εφαρμογή των
διατάξεων αυτών συνεπάγεται παραβίαση της αρχής «ουδέν έγκλημα, ουδεμία ποινή χωρίς νόμο».
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία

Αντώνης Βάγιας
Δικηγόρος, Δ.Ν.
Α. & Ι. Βάγιας & Συνεργάτες Εταιρεία Δικηγόρων

«Η επικίνδυνη υπερωρία»
Η παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων είναι συνυφασμένη με τον χρόνο απασχολήσεως τού προσωπικού. Όλοι
γνωρίζουμε ότι για κάθε εργαζόμενο η απασχόληση τερματίζεται σε καθοριζόμενα από τον νόμο ημερήσια και
εβδομαδιαία όρια. Εξ ίσου γνωστό είναι ότι έκτακτες ανάγκες επιβάλλουν ενίοτε υπέρβαση αυτών των ορίων και τότε
μιλάμε για υπερεργασία ή και για υπερωρία. Επειδή αυτή η έκτακτη απασχόληση συνιστά απειλή για την υγεία τού
μισθωτού, ευλόγως ο νόμος επεμβαίνει και αναλαμβάνει τον προστατευτικό του ρόλο. Το ζήτημα επανήλθε στην
επικαιρότητα εξ αιτίας ορισμένων πρόσφατων διαδικαστικών διατάξεων περί υπερωρίας (και περί υπερεργασίας), οι
οποίες, ενώ δεν προστατεύουν την υγεία των εργαζομένων, βλάπτουν σοβαρά την υγεία των επιχειρήσεων. Επίκειται
μάλιστα η έκδοση κρίσιμης υπουργικής αποφάσεως, η οποία θα δώσει το έναυσμα για την εφαρμογή τού τελευταίου
και πιο ανελαστικού νόμου για τις υπερωρίες.
Οι διαδικασίες ελέγχου τής υπερωριακής εργασίας περιελάμβαναν πάντοτε και υποχρέωση των επιχειρήσεων να
ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία τού υπουργείου Εργασίας για την πραγματοποίηση υπερωρίας. Για δεκαετίες οι
επιχειρήσεις είτε υπέβαλαν αναγγελία για προσεχή πραγματοποίηση υπερωρίας, είτε υπέβαλλαν αίτηση για έγκριση
υπερωρίας. Η αναγγελία για την πραγματοποίηση υπερωριακής απασχολήσεως έπρεπε να γίνει το αργότερο την ίδια
ημέρα με ταυτόχρονη ενημέρωση τού βιβλίου υπερωριών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η αναγγελία ευλόγως
μπορούσε να γίνει και εντός τής επόμενης ημέρας. Αυτό το σύστημα δεν εμπόδισε ούτε τα όργανα τού υπουργείου
Εργασίας να εκτελέσουν την αποστολή τους, ούτε τούς μισθωτούς να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Με νόμο τού
2013 καθιερώθηκε υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων να ενημερώνουν το βιβλίο υπερωριών πριν την έναρξη τής
νόμιμης υπερωριακής απασχολήσεως. Αυτή η διάταξη τροποποιήθηκε δύο φορές. Η τελευταία εκδοχή (άρθρο 36 τού
νόμου 4488/2017) απαιτεί την χωρίς εξαίρεση προηγούμενη καταχώριση τής νόμιμης υπερωριακής εργασίας, αλλά
και τής υπερεργασίας, στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
Η διάταξη δεν μπορεί έτσι κι αλλιώς να εφαρμοστεί για την υπερεργασία, αφού δεν μετρείται σε ημερήσια, αλλά σε
εβδομαδιαία βάση. Για την υπερωρία, όταν είναι προβλέψιμη στην έναρξη και στην διάρκειά της, δεν τίθεται θέμα. Οι
δυσχέρειες ανακύπτουν, όταν προκύψει ανάγκη υπερωρίας εκτάκτως σε ώρες εκτός λειτουργίας των διοικητικών
υπηρεσιών των επιχειρήσεων ή των εξωτερικών λογιστικών γραφείων, με τα οποία συνεργάζονται οι μικρότερες
επιχειρήσεις, αλλά και όταν δεν είναι γνωστή ή προβλέψιμη εκ των προτέρων η διάρκειά της. Και μη ξεχνάμε ότι το
ΕΡΓΑΝΗ αργεί κάθε Τετάρτη 16:00 – 21:00. Άλλως τε μεταξύ των περιπτώσεων επιτρεπόμενης υπερωρίας, πάντοτε
ευρίσκονταν περιστατικά, όπου είναι δυσχερής, αν όχι αδύνατη, η πρόβλεψη τής ανάγκης για έκτακτη, πέραν τού
ωραρίου, απασχόληση, όπως, όταν πρέπει να εκτελεστούν επείγουσες εργασίες για την πρόληψη επικειμένων
ατυχημάτων, την οργάνωση μέτρων σωτηρίας ή την αντιμετώπιση αιφνιδίων ζημιών είτε στο υλικό είτε στις
εγκαταστάσεις τής επιχειρήσεως.
Ο τελευταίος νόμος προβλέπει ότι θα αρχίσει η εφαρμογή του μόλις καθοριστεί με υπουργική απόφαση «η διαδικασία
καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή τού
παρόντος». Όμως το ισχύον σύστημα ελέγχου των υπερωριών είναι επαρκές για τον κολασμό κάθε παρανομίας,
ώστε κανένα κενό δεν θα προκύψει, αν δεν εκδοθεί η υπουργική απόφαση. Έτσι θα δοθεί χρόνος για μια περισσότερο
ψύχραιμη μελέτη του ζητήματος της υπερωρίας.
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Αυτεπάγγελτη διαγραφή επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ, όταν ο πραγματικός χρόνος διακοπής
εργασιών είναι προγενέστερος της 23ης/11/2016
Με την υπ’ αριθ.42/2017 εγκύκλιο του Ε.Φ.Κ.Α επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ, για τις
οποίες από τα διαβιβαζόμενα στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ στοιχεία προκύπτει ότι ο πραγματικός χρόνος
παύσης εργασιών τους είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016, διαγράφονται
αυτεπάγγελτα και ατελώς από το ΓΕΜΗ με χρόνο διαγραφής τον ως άνω πραγματικό χρόνο. Στις
περιπτώσεις ασφαλισμένων που συμμετέχουν στα εν λόγω νομικά πρόσωπα, για τη διαγραφή της
δραστηριότητας θα πρέπει να προσκομίζεται ως μοναδικό δικαιολογητικό η βεβαίωση διακοπής της
αρμόδιας ΔΟΥ για το νομικό πρόσωπο, η οποία θα πρέπει να φέρει στις παρατηρήσεις την
ένδειξη ΠΟΛ.1163/2016 και ΠΟΛ.1019/2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων των υπολειπόμενων οφειλών από
clawback και rebate των παροχών προς τον ΕΟΠΥΥ
Με την υπ’ αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 88548 υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία είσπραξης των οφειλόμενων ποσών rebate-clawback για όλες τις κατηγορίες παροχών,
μετά τη διαδικασία συμψηφισμού των οφειλών ετών 2012-2015, με αντίστοιχα ανείσπρακτα
υπόλοιπα rebate-clawback ετών 2013-2015. Ειδικότερα, μετά τη διενέργεια του προβλεπόμενου στις
διατάξεις συμψηφισμού, σε περίπτωση που υπολείπεται από πάροχο οφειλή προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αυτή
εντάσσεται αυτοδικαίως στο πρόγραμμα ρύθμισης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 23 του ν.4 488/2017 (Α,137) - Απασχόληση λόγω ψυχικών
παθήσεων
Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν απασχόληση
προσώπων που πάσχουν από αναπηρία, η οποία οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση
ή συμπαθoλογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50 % και άνω. Ειδικότερα, για τα
πρόσωπα αυτά που αναλάβουν μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση, δεν έχουν εφαρμογή
γενικές ή ειδικές διατάξεις που προβλέπουν διακοπή ή περικοπή της σύνταξης αναπηρίας ή της
σύνταξης λόγω θανάτου και των προνοιακών ή άλλων επιδομάτων, εφόσον η ανάληψη απασχόλησης
ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης αυτών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΑΠ 860/2015: Απόλυση συνδικαλιστικού στελέχους μισθωτού
Άκυρη η καταγγελία της σχέσεως εργασίας των μελών της διοικήσεως συνδικαλιστικής οργανώσεως κατά
τη διάρκεια της θητείας τους και ένα χρόνο μετά τη λήξη της, εφόσον δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη
διαδικασία, με αποτέλεσμα ο εργοδότης, να υποχρεούται σε καταβολή των αποδοχών του μισθωτού
συνδικαλιστικού στελέχους κατά το χρόνο της υπερημερίας του και σε επαναπρόσληψη αυτού.
Καταχρηστική, όμως, η επίκληση προστασίας του συνδικαλιστικού στελέχους λόγω ακυρότητας της
καταγγελίας της εργασιακής συμβάσεώς του, σε περίπτωση, που η συμπεριφορά του εξέρχεται των
ορίων της γνήσιας συνδικαλιστικής δράσεως και εξικνείται μέχρι διαπράξεως ποινικού αδικήματος
σε βάρος του εργοδότη ή με πράξεις ή παραλείψεις του εκ κακοβουλίας του έχει καταστήσει αδύνατη ή
έχει θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία της επιχειρήσεως.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΣτΕ 186/2017: Claw – back και rebate ως μέτρα περιορισμού των χρηματικών απαιτήσεων των
ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγείας
Η συγκράτηση της δημόσιας δαπάνης, με τη λήψη μέτρων περιορισμού των χρηματικών απαιτήσεων των
ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγείας, που απορρέουν από συμβάσεις, τις οποίες οι εν λόγω
επιχειρήσεις έχουν συνάψει με οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης για την παροχή των υπηρεσιών τους
στους ασφαλισμένους των οργανισμών, είναι επιτρεπτή κατά το Σύνταγμα ως μέτρο αναγκαίο και
πρόσφορο. Για το λόγο δε αυτό εισήχθησαν ως μέθοδοι περιορισμού των χρηματικών απαιτήσεων
των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγείας κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αφενός ο μηχανισμός
«αυτόματης επιστροφής» («claw – back») και αφετέρου το κλιμακούμενο ποσοστό «επιστροφής»
(«rebate»).
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Τα νέα από την ΕΕ
ΔΕΕ Yπόθεση C-214/16: Εθνική κανονιστική ρύθμιση που υποχρεώνει τον εργαζόμενο να λαμβάνει
την ετήσια άδειά του χωρίς να έχουν καθοριστεί οι αποδοχές που αντιστοιχούν στην άδεια αυτή
Αντιτίθεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο εθνική πρακτική με την οποία ο εργαζόμενος υποχρεούται να λαμβάνει
την άδειά του χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων εάν δικαιούται τις αντίστοιχες γι’ αυτήν
αποδοχές. Τυχόν, δε, άρνηση του εργοδότη να καταβάλει αποδοχές σχετικές με το δικαίωμα ετήσιας
άδειας, λόγω μη λήψης του προβλεπόμενου δικαιούμενου χρόνου ετησίως, δεν εμποδίζει τον
εργαζόμενο να σωρεύσει και, ενδεχομένως, να μεταφέρει έως τη λήξη της σχέσης εργασίας
δικαιώματα ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών, τα οποία δεν έχει ασκήσει επί πλείονες συναπτές
περιόδους αναφοράς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Yπόθεση C-98/15: Εργασία μερικής απασχολήσεως - Ίση μεταχείριση σε θέματα κοινωνικής
ασφαλίσεως- Εθνική ρύθμιση αποκλείουσα τις μη δεδουλευμένες ημέρες από τις περιόδους
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τον υπολογισμό της διάρκειας καταβολής του επιδόματος
ανεργίας
Εθνική ρύθμιση, η οποία, στην περίπτωση κάθετης μερικής απασχόλησης, αποκλείει τις μη δεδουλευμένες
ημέρες από τον υπολογισμό των ημερών για τις οποίες καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές και
επομένως, μειώνει την περίοδο καταβολής του επιδόματος ανεργίας, όταν διαπιστώνεται μάλιστα
ότι η πλειονότητα των εργαζομένων κάθετης μερικής απασχολήσεως είναι γυναίκες, αντιβαίνει στο
ενωσιακό δίκαιο περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και
γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-243/16: Ικανοποίηση απαιτήσεων που απορρέουν από σύμβαση εργασίας
Μισθωτοί εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν έναντι ανώνυμης εταιρίας απαιτήσεις από τη λύση της συμβάσεως
εργασίας τους, δεν έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν, ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου εργατικών και
κοινωνικοασφαλιστικών διαφορών με εκείνο το οποίο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής τους
με αίτημα την αναγνώριση της μισθολογικής απαιτήσεώς τους, αγωγή αποζημιώσεως κατά του
διαχειριστή της εταιρίας, λόγω του ότι δεν συγκάλεσε τη γενική συνέλευση της εταιρίας παρά τις
σοβαρές ζημίες που η εταιρία είχε εμφανίσει, με αίτημα την κήρυξη της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον
ευθύνης του διαχειριστή όσον αφορά την εν λόγω μισθολογική απαίτηση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Διαβούλευση σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εργασιακής Αρχής (ELA) και τη δημιουργία
ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής ασφάλισης (ESSN)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης από τις 27 Νοεμβρίου 2017
έως τις 7 Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εργασιακής Αρχής, η οποία θα
διασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες αναφορικά με την εργασιακή κινητικότητα θα εφαρμόζονται με δίκαιο,
απλό και αποτελεσματικό τρόπο. Στην ίδια πρωτοβουλία ανήκει και η δημιουργία ευρωπαϊκού αριθμού
κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος θα απλοποιεί και θα εκσυγχρονίζει την επικοινωνία μεταξύ πολιτών και
διοικήσεων σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Διαβούλευση σχετικά με δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πρόσβασης
στην κοινωνική προστασία των ατόμων με όλες τις μορφές απασχόλησης στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης από την 20η Νοεμβρίου
2017 έως και την 15η Ιανουαρίου 2018, σχετικά με την πρωτοβουλία της ΕΕ για πρόσβαση στην
κοινωνική προστασία όλων των ατόμων με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης. Δεδομένου ότι η
πρώτη φάση διαβουλεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων έκλεισε ανεπιτυχώς στις 23 Ιουνίου 2017,
κρίθηκε σκόπιμη η οργάνωση ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης από την Επιτροπή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

TEYXΟΣ 11 | Δεκέμβριος 2017 | σελ. 20

04. Προσεχώς
Τεχνικές τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013)
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσοδών (ΑΑΔΕ) προτίθεται να προβεί στη νομοτεχνική βελτίωση
διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). Για τον λόγο αυτό, έχει απευθύνει
πρόσκληση προς τον ΣΕΒ για την υποβολή σχετικών βελτιωτικών προτάσεων. Ανταποκρινόμενος ο
ΣΕΒ στη πρόσκληση, υπέβαλε σχετικό υπόμνημα προς την Α.Α.Δ.Ε, το οποίο εστιάζει σε νομοτεχνικές
βελτιώσεις του Κ.Φ.Ε.
Μνημονιακό πολυνομοσχέδιο
Προς άμεση κατάθεση την πρώτη εβδομάδα του νέου έτους και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος βαίνει
πολυνομοσχέδιο με πλήθος διατάξεων για την αδειοδότηση, τα logistics, τα επιχειρηματικά πάρκα,
την προστασία του καταναλωτή, τα αρτοποιεία, τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών
επιχειρήσεων και άλλες ρυθμίσεις με τις οποίες υλοποιούνται εκκρεμότητες της 3ης αξιολόγησης.
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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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