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Τα σημαντικά του μήνα
ΕΓΣΣΕ: Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το έτος 2018
Στις 28.3.2018 υπογράφηκε η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η
ισχύς της οποίας ορίστηκε (αναδρομικά) από 1.1.2018 μέχρι 31.12.2018. Οι
κοινωνικοί εταίροι συμφωνήσαν να ασχοληθούν ενεργά με τα προβλήματα του
κόσμου της παραγωγής και της εργασίας, όπως είναι το ασφαλιστικό, η
διάσωση αλλά και η αύξηση των θέσεων εργασίας.
Περισσότερα στη σελ. 17
Αντισυνταγματικές οι διαδοχικές παρατάσεις της παραγραφής για
υποθέσεις Φ.Π.Α.
Με την με αριθμό 282/2018 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι το δικαίωμα του
Δημοσίου για επιβολή Φ.Π.Α. λόγω ανακρίβειας της εκκαθαριστικής δήλωσης
παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε ετών από το τέλος του έτους εντός του
οποίου λήγει η προθεσμία για την επίδοση σχετικής εκκαθαριστικής δήλωσης. Η
ως άνω απόφαση διευρύνει και στο πεδίο του Φ.Π.Α. την πρόσφατη νομολογία
(βλ. ενδ. ΣτΕ 1738/2017) και εμποδίζει πλέον τη φορολογική αρχή να παρατείνει
την παραγραφή των αξιώσεων του Δημοσίου πέραν της 5ετίας.
Περισσότερα στη σελ. 14

01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Ευστράτιος Ζαφείρης
Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Άδεια εγκατάστασης, μία επιτυχημένη μεταρρύθμιση»
Στο πλαίσιο του συντονισμού που έχει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την απλούστευση του αδειοδοτικού
περιβάλλοντος, επιτεύχθηκαν ουσιώδεις αλλαγές στην άδεια εγκατάστασης μεταποιητικών δραστηριοτήτων (ν.
4512/2018-Α-5, ΥΑ οικ. 5540/71/Φ15/2018-Β’60). Πλέον ονομάζεται έγκριση εγκατάστασης σηματοδοτώντας μείωση
διοικητικών βαρών και επιτάχυνση διαδικασίας και ταυτόχρονα σημαντική διεύρυνση δικαιωμάτων και προστασίας
της δραστηριότητας. Η μεταρρύθμιση βασίστηκε στη σκέψη να δίδεται τάχιστα και χωρίς κόστος απάντηση στο αν
μια δραστηριότητα μπορεί να εγκατασταθεί σε συγκεκριμένο σημείο, έτσι ώστε ο επενδυτής εν συνεχεία με ασφάλεια
πια να δαπανήσει χρόνο και χρήμα για την εκπόνηση των απαραίτητων για την υλοποίηση της μονάδας μελετών
(π.χ. σχεδιαγράμματα δόμησης).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Η έγκριση εγκατάστασης ενσωματώνει το δικαίωμα εγκατάστασης συγκεκριμένης δραστηριότητας
σε συγκεκριμένο σημείο. Βάσει του είδους της δραστηριότητας και της όχλησής της κρίνεται η συμβατότητα με τη
χρήση γης και τους λοιπούς περιορισμούς εγκατάστασης της περιοχής, με συνεκτίμηση του συνόλου της
βιομηχανικής και λοιπής νομοθεσίας. Συνεπώς η έγκριση, απαλλαγμένη πλέον από λεπτομερή τεχνικά στοιχεία,
κρίνει μόνο τη χωροθέτηση της δραστηριότητας, όπως είναι εύλογο, αφού εκδίδεται κατά το άυλο ακόμα στάδιο
σχεδιασμού της επένδυσης.
Η έγκριση εγκατάστασης εκδίδεται πλέον για ολόκληρο τον βαθμό όχλησης. Αυτό σημαίνει πως ενσωματώνει
δικαίωμα συνεχών μηχανολογικών εκσυγχρονισμών μέχρι του ορίου της όχλησης χωρίς ανάγκη έκδοσης νέας
διοικητικής πράξης. Συνεπώς πρόκειται για κατάργηση της άδειας εγκατάστασης σε κάθε περίπτωση μηχανολογικού
εκσυγχρονισμού εντός του βαθμού όχλησης της δραστηριότητας.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Η έγκριση εκδίδεται ευκολότερα και ταχύτατα, διότι πλέον τα δικαιολογητικά αποσαφηνίζονται,
μειώνονται, απλουστεύονται ουσιωδώς.
 Απαιτούνται κυρίως: ερωτηματολόγιο, βεβαίωση χρήσης γης, τοπογραφικό.
 Καταργείται η μελέτη εγκατάστασης.
 Παύουν να απαιτούνται για την έγκριση εγκατάστασης σχεδιαγράμματα για τυχόν δόμηση, υπεύθυνη δήλωση για
τη στατική επάρκεια.
 ΑΕΠΟ (ή ΠΠΔ) απαιτείται μόνο όταν η χρήση γης δεν είναι καθορισμένη.
 Ο κανονισμός συνιδιοκτησίας αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση.
 Γίνεται ρητή απαρίθμηση σε εξαντλητική λίστα των ασαφών δικαιολογητικών του Β3(9) του Ερωτηματολογίου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της έγκρισης αυξάνεται. Τα 3 (+3 παράταση) έτη που προβλέπονταν ως προθεσμία
κατασκευής της μονάδας αυξάνονται σε 5 (+5 παράταση) έτη. Επιπλέον η διάρκεια γίνεται 10ετής ή 20ετής (ανάλογα
με τον τόπο εγκατάστασης), εφόσον η δραστηριότητα λειτουργήσει εντός των 5 (+5) ετών. Αυτή η περαιτέρω αύξηση
προβλέφθηκε ως εύλογη συνέπεια της έκδοσης της έγκρισης για ολόκληρο τον βαθμό όχλησης δίνοντας στη
δραστηριότητα χρόνο για τους μηχανολογικούς εκσυγχρονισμούς που μπορεί να υλοποιήσει.
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Για πρώτη φορά προβλέπεται σαφής και ρητή προστασία έναντι τυχόν αλλαγών των χρήσεων
γης. Σε ακόμα μεγαλύτερη επιτάχυνση της διαδικασίας για δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης συμβάλλει η
πρόβλεψη για σιωπηρή (τεκμαιρόμενη) έγκριση μετά την παρέλευση 30 ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου
στην περίπτωση περιοχών με καθορισμένες χρήσεις γης και εντός σχεδίου πόλεως.
Τα διευρυμένα πλέον οφέλη που ενσωματώνει η έγκριση εγκατάστασης απολαμβάνει η δραστηριότητα ακόμα και αν
διακόψει τη λειτουργία της μέχρι 3 έτη.
Ελήφθη μέριμνα και για τις σε ισχύ άδειες εγκατάστασης: με τις μεταβατικές διατάξεις αυξάνεται η διάρκειά τους
αυτοδίκαια, ενώ με αίτημα της επιχείρησης η δραστηριότητα δύναται να υπαχθεί πλήρως στο νέο καθεστώς
απολαμβάνοντας το σύνολο των διευρυμένων δικαιωμάτων.
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Ανοιχτές & Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις
Υδροηλεκτρικές Μονάδες Συστήματος
Η ΡΑΕ παρέτεινε τη λήξη της από 23.03.2018 δημόσιας διαβούλευσης έως την Παρασκευή 27
Απριλίου 2018 επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την κατάρτιση μεθοδολογίας υπολογισμού της
μέγιστης διαθέσιμης ενέργειας των Υδροηλεκτρικών Μονάδων του Συστήματος. Με τη συγκεκριμένη
μεθοδολογία καθορίζεται η μέγιστη ενέργεια που είναι τεχνικά δυνατόν να παραχθεί συνολικά από
τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες ενός Υδροηλεκτρικού Σταθμού, με τη μέγιστη διαθέσιμη ενέργεια να
αντανακλά τον μέγιστο όγκο νερού που μπορεί σε ημερήσια βάση να είναι εκμεταλλεύσιμος για παραγωγή
ενέργειας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ

Φυσικό Αέριο: Δίκτυο Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ, κατόπιν και σχετικής παράτασης που δόθηκε από τη
λήξης της, επί του Σχεδίου Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2018-2022 του Δικτύου Διανομής
Αττικής, του Σχεδίου Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2018-2022 του Δικτύου Διανομής
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και του Σχεδίου Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2017-2021 του
Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας, όπως αυτά υποβλήθηκαν από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής
(ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ). Στο Πρόγραμμα ορίζονται μεταξύ άλλων οι περιοχές στις οποίες προγραμματίζεται η
επέκταση και η αναβάθμιση υφιστάμενων Δικτύων Διανομής, ο σχετικός προϋπολογισμός και το
αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα, ο τρόπος χρηματοδότησης και ανάκτησης νέων επενδύσεων, καθώς
και η επίπτωση στα Τιμολόγια Βασικής Δραστηριότητας Δικτύου Διανομής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά πιέστε εδώ

Ενέργεια: Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου
Ολοκληρώθηκε η συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του Διαχειριστή του
ΕΣΦΑ, ΔΕΣΦΑ ΑΕ, η οποία έγινε στο πλαίσιο της 4ης Αναθεώρησης του Κώδικα ΕΣΦΑ για το
Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου. Επισημαίνεται πως τα υποβληθέντα στην προηγούμενη
διαβούλευση σχόλια θα ληφθούν υπόψη από την Αρχή για τη διαμόρφωση της τελικής απόφασης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ενέργεια: Ηλεκτροδότηση ενός ή περισσότερων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.)
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με την πρότασή της για τον καθορισμό των
κριτηρίων, μεθοδολογίας, και διαδικασία εξέτασης της οικονομικής αποδοτικότητας και τεχνικής
δυνατότητας ηλεκτροδότησης ενός ή περισσότερων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.), η οποία
βασίζεται σε ανάλογη πρόταση της Επιτροπής Εξέτασης Οικονομικότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Η πρόταση της ΡΑΕ θέτει (α) τους κύριους δείκτες, που αποτυπώνουν
ποσοτικά τη συνεισφορά ενός έργου σε κάθε εξεταζόμενο σενάριο και (β) τους επικουρικούς
δείκτες, που παρέχουν μια ποιοτική αξιολόγηση της συνεισφοράς και της επίδρασής του έργου στο
κοινωνικό σύνολο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ενέργεια: Αποζημίωση εν λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με την πρότασή της για την τροποποίηση του
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την (προσωρινή) αποζημίωση εν λειτουργία
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που έχουν συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής
Ενίσχυσης. Η εν λόγω απόφαση της ΡΑΕ είναι μεταβατική μέχρι την πλήρη ενσωμάτωση στους Κώδικες
του τρόπου συμμετοχής και αποζημίωσης των σταθμών ΑΠΕ υπό το νέο πλαίσιο του ν.4414/2016, καθώς
και απολύτως αναγκαία ώστε να καταστεί εφικτή η πληρωμή μέρους της συνολικής αποζημίωσης των
σταθμών αυτών που σήμερα έχουν συνδεθεί.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Ενέργεια: Εγχειρίδια Εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 την εισήγηση του Διαχειριστή
Δικτύου, στο πλαίσιο της διαδικασίας θέσπισης των Εγχειριδίων Εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης
του ΕΔΔΗΕ κατά το άρθρο 128 παρ. 3 του ν.4001/2011 και το άρθρο 2 του Κώδικα, για την θέσπιση α)
Εγχειριδίου Λειτουργίας του Δικτύου (Τμήμα IV του Κώδικα) β) Εγχειριδίου Εκπροσώπησης
Μετρητών & Περιοδικής Εκκαθάρισης (Τμήμα VII του Κώδικα) και γ) Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης
του Δικτύου (Τμήμα Χ του Κώδικα).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ενέργεια: Υπολογισμός Προγραμματισμένων Ανταλλαγών
Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 τις κοινές προτάσεις όλων
των ΔΣΜ (Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς) σχετικά με τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των
προγραμματισμένων ανταλλαγών που προκύπτουν από την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και
από την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την
κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ποινική Δίκη: Τεκμήριο αθωότητας και δικαίωμα παράστασης κατηγορουμένου
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σχετικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου
αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Φυσικό αέριο: Αναθεώρηση Κώδικα ΕΣΦΑ
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το
Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης Φορτίου ΡΑΕ Ι-223799/10.07.2017, στο πλαίσιο της από 08.08.201715.09.2017 δημόσιας διαβούλευσης για την 4η Αναθεώρηση του σχετικού Κώδικα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ενέργεια: Καθορισμός ενοτήτων ελέγχου φορτίου-συχνότητας (ΕΦΣ)
Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 την κοινή πρόταση όλων των
ΔΣΜ για τον καθορισμό ενοτήτων ελέγχου φορτίου-συχνότητας (ΕΦΣ) για τη συγχρονισμένη περιοχή
της ηπειρωτικής Ευρώπης σύμφωνα με το άρθρο 141(2) του Κανονισμού 2017/1485 της Επιτροπής, της
2ας Αυγούστου, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕ προς έγκριση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Επικοινωνίες: Κανονισμός Συνεγκατάστασης της ΕΕΤΤ
Η ΕΕΤΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 πρόταση για τροποποίηση
και κωδικοποίηση του υφιστάμενου και σε ισχύ Κανονισμού Συνεγκατάστασης. Ο Κανονισμός
καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για τη συνεγκατάσταση εξοπλισμού
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/ και την από κοινού χρήση συναφών ευκολιών από τους παρόχους
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Επικοινωνίες: Υλοποίηση Δικτύων Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA)
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου κανονισμού υποβολής περιοδικών αναφορών
παρόχων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δικτύων πρόσβασης NGA στο πλαίσιο της διαδικασίας
εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο δίκτυο πρόσβασης βάσει της ΑΠ ΕΕΤΤ
792/07/22.12.2016.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Μεταφορές: Επιβατικά Δημόσιας και Ιδιωτικής Χρήσης
Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4530/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος ρυθμίζει τη
λειτουργία των Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, ήτοι των ταξί, και των εταιρειών
ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την παροχή μεταφοράς επιβατών (εταιρείες
τύπου Beat και Uber), καθώς και ζητήματα σχετικά με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ορίζονται οι
υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, των εκμεταλλευτών ταξί και των επιβατών, τα αρμόδια όργανα και οι
διαδικασίες άσκησης πειθαρχικού ελέγχου. Επιπλέον ορίζονται οι προϋποθέσεις και διαδικασίες
χορήγησης άδειας στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης
για μεταφορά επιβατών με οχήματα Επιβατικά τόσο Δημόσιας όσο και Ιδιωτικής Χρήσης, καθώς
και οι προϋποθέσεις για τη σύναψη συμβάσεων ενοικίασης Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης.
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ για το ν.4530/2018 πιέστε εδώ

ΓΕΜΗ: εγγραφή κοινοπραξίας
Με την από 19.03.2018 διευκρινιστική εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κοινοποιείται
στους φορολογούμενους η με αριθμό 259/2017 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία για την
υποχρεωτική καταχώριση στο ΓΕΜΗ η κοινοπραξία απαιτείται να ασκεί εμπορική δραστηριότητα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά
Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών. Το σχέδιο ρυθμίζει τις υπηρεσίες
πληρωμών που παρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, τα γραφεία
ταχυδρομικών επιταγών και τα ιδρύματα πληρωμών, διευρύνοντας το φάσμα αυτών που θεωρούνται
υπηρεσίες πληρωμών, καθώς και το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου περιλαμβάνοντας πράξεις
πληρωμής με τρίτες χώρες όταν ο ένας από τους παρόχους βρίσκεται στον ΕΟΧ. Επιπλέον, ρυθμίζεται η
πρόσβαση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε συστήματα πληρωμών και σε αποθηκευμένες
πληροφορίες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ανταγωνισμός: Αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ
αναφορικά με τους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για
παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Παρόλο που ο ΣΕΒ κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα θέσεων αναδεικνύοντας θέματα όπως η
αναδρομικότητα των δικονομικών διατάξεων και ο κίνδυνος επιδίκασης υπερβολικών ποσών αποζημίωσης
και προτείνοντας σχετικές βελτιώσεις, αυτές δεν ενσωματώθηκαν με ενδεχόμενο αποτέλεσμα να
παρουσιαστούν πρακτικά προβλήματα στο μέλλον.
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ν.4529/2018 πιέστε εδώ

Εισαγωγές και εξαγωγές επικινδύνων χημικών προϊόντων: αρμόδιες Εθνικές Αρχές
Με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται εκ νέου οι
αρμόδιες αρχές για την επιβολή κυρώσεων, τον καθορισμό των τελών και τον έλεγχο εφαρμογής του
Κανονισμού 649/2012.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Δημόσια και ιδιωτικά έργα: εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιήθηκαν
τα παραρτήματα του ν. 4014/2011 σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της
οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον». Με την παρούσα ΚΥΑ ορίστηκαν στο Παράρτημα Ι τα κριτήρια
κατάταξης των έργων και στο Παράρτημα ΙΙ το ελάχιστο περιεχόμενο του φακέλου ΜΠΕ (Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Εξαγωγή φρουτοποτών
Με το από 19.03.2018 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων διαβιβάζεται στις
Τελωνειακές Περιφέρειες το με αριθμό 2203/52054/11-05-2017 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το οποίο κατά την εξαγωγή φρουτοποτών σε τρίτες χώρες δεν
υφίσταται υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου, καθώς δε συγκαταλέγονται στην
κατηγορία των χυμών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αερομεταφορές: Καθορισμός ποσών για αίτημα απαγόρευσης απογείωσης αεροσκάφους
Με Κ.Υ.Α. καθορίστηκαν τα κατώτατα όρια των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών κάθε οφειλέτη
από τέλη, δικαιώματα και λοιπές επιβαρύνσεις, συναφή με την αεροπλοΐα και την προσγείωση και χρήση
των ελληνικών αεροδρομίων για την κατάθεση αιτήματος απαγόρευσης απογείωσης αεροσκάφους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ηλεκτρική ενέργεια: Παραγωγή από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται α) το πλαίσιο συμμετοχής στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας β) η μεθοδολογία και η διαδικασία εκκαθάρισης, τιμολόγησης και
διακανονισμού των συναλλαγών καθώς και γ) κάθε άλλο σχετικό θέμα αναφορικά με τη λειτουργία των
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που είναι εγκατεστημένοι στο
Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και για τους οποίους έχει συναφθεί σύμβαση
Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ή αντίστοιχη σύμβαση
αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006, και οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν
μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων συμβάσεων, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες
κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Επισήμανση προέλευσης σε γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες
εφαρμογής των άρθρων 5 και 7 του ν. 4492/2017 περί της υποχρεωτικής επισήμανσης προέλευσης
στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ειδικότερα, ρυθμίζεται η αναγραφή των χωρών προέλευσης,
η χρήση της ελληνικής σημαίας, καθώς και ο τρόπος αναγραφής των υποχρεωτικών ενδείξεων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων
Η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος εξέδωσε απόφαση με την
οποία ορίζεται ότι ο εγκεκριμένος από την Τράπεζα της Ελλάδος Κανονισμός Εκποιήσεων περιλαμβάνει
σαφή αναφορά στις τηρούμενες διαδικασίες και πολιτικές για τον καθορισμό των στοιχείων
(ακινήτων, δανείων, χαρτοφυλακίων, συμμετοχών, μετοχών, εταιρικών μεριδίων και ομολόγων) προς
εκποίηση και την αποτίμηση αυτών και λαμβάνει υπόψη το κόστος διαχείρισης αυτών εντός της ειδικής
εκκαθάρισης, την αξιολόγηση του εύλογου τιμήματος, τις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και την ανάγκη
για ταχεία ανάκτηση αξίας ρευστοποίησης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών
Με ΚΥΑ ορίστηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης παραβόλου κατά την εγγραφή φυσικών
και νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και κατά την υποβολή των
ενεργειακών επιθεωρήσεων στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων. Επιπλέον, η εν λόγω απόφαση
προβλέπει το ύψος και τις διαδικασίες ελέγχου τους και τους όρους της απευθείας έκδοσης των
πράξεων του υπολογισμού.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αναπτυξιακός ν. 4339/2016: ημερομηνία λήξης κύκλου υποβολής αιτήσεων
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας προβλέπεται ως ημερομηνία λήξης του κύκλου
υποβολής αιτήσεων η 7η Μαΐου 2018.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Μεταποιητικές επιχειρήσεις τομάτας
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, εκδόθηκε η πράξη έγκρισης
συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων βιομηχανικής τομάτας στο καθεστώς της συνδεδεμένης
ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2018.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: Ενίσχυση ανά τεχνολογία ή κατηγορία σταθμού
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι σταθμοί παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται στο καθεστώς στήριξης με τη
μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: Δημοπρασίες για τα έτη 2018, 2019, 2020
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η εγκατεστημένη ισχύς ανά
τεχνολογία ή/ και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τα έτη 2018, 2019 και
2020, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής
προσφορών, καθώς και της συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που
καταβάλλεται υπέρ της ΡΑΕ. Ειδικότερα, κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020 θα διεξαχθούν τουλάχιστον έξι
διαδικασίες υποβολής προσφορών, ειδικές ανά τεχνολογία.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Καθεστώς Ενισχύσεων: μηχανολογικός εξοπλισμός επιχειρήσεων διαφόρων ειδών
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης προκηρύχθηκε το καθεστώτος
αναφορικά με τις ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού για επιχειρήσεις διαφόρων ειδών, όπως για
παράδειγμα για ατομικές και εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και για επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη
μορφή κοινοπραξίας. Η ενίσχυση μπορεί να συνίσταται σε φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες
μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Καθεστώς Ενισχύσεων: νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης παρέχεται ένα πλήρες πλαίσιο
κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε
νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική
επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους, όπως οι δραστηριοποιούμενες στο λιανικό και
χονδρικό εμπόριο επιχειρήσεις κ.α.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων
Διαχείριση και Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ.
Με απόφασή της η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) θέσπισε τον
«Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή
.ελ.», ο οποίος ρυθμίζει την διαδικασία και τους κανόνες εκχώρησης και χρήσης των ονομάτων Χώρου
(domain names) με κατάληξη .gr ή .ελ καθώς και την λειτουργία και τις υποχρεώσεις των Καταχωρητών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Επιχειρήσεις καζίνο: Απαλλαγή από την υποχρέωση αγοράς εισιτηρίου
Με την με αριθμό 303/4/2018 απόφασή της η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
καθόρισε τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τη δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση επιβολής
εισιτηρίου για την είσοδο στο χώρο διεξαγωγής παιγνίων των επιχειρήσεων καζίνο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ηλεκτρική ενέργεια: Δημοπρασία της 18ης Απριλίου 2018
Με την με αριθμό 273/4/2018 απόφασή της η Ρ.Α.Ε ενέκρινε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους όρους
δημοπρασίας του προθεσμιακού προϊόντος ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση την 18η Απριλίου
2018, τα οποία καταρτίστηκαν από τον Λειτουργό της Αγοράς. Η απόφαση ορίζει, μεταξύ άλλων, τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στη συγκεκριμένη Δημοπρασία, τη διαδικασία που ακολουθείται και
τους όρους χρήσης του συστήματος υποβολής δηλώσεων αγοράς και εκτέλεσης δημοπρασιών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
Ηλεκτρονικό τσιγάρο: Υπαγωγή στους ίδιους περιορισμούς με το συμβατικό τσιγάρο
Με την με αριθμό 704/2018 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκε ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο
υπάγεται στους ίδιους περιορισμούς και απαγορεύσεις που υπάγεται το συμβατικό τσιγάρο. Κατά
συνέπεια σε όσους χώρους απαγορεύεται η χρήση του συμβατικού τσιγάρου, απαγορεύεται και η χρήση
του ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς επίσης σε όσους διαφημιστικούς περιορισμούς υπόκειται το κανονικό
τσιγάρο στους ίδιους υπόκειται και το ηλεκτρονικό.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Έννοια του Ομολογιακού δανείου
Με την με αριθμό 36/2018 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ κρίθηκε ότι στην έννοια του ομολογιακού δανείου
εμπίπτουν οι εξής περιπτώσεις: α) σύνολο ομολογιών σε ένα δανειστή β) ανεξάρτητα από
κατανομή % (99% σε ένα νομικό πρόσωπο, 1% σε άλλο) γ) ομολογιούχοι συνδεδεμένοι με την
εκδότρια δ) αρχικά ένας ή δύο ομολογιούχοι, που στη συνέχεια μεταβιβάζουν σε τρίτους. Δεν
εμπίπτει στην έννοια ομολογιακού δανείου μία ομολογία για το σύνολο, που περιέρχεται σε ένα
δανειστή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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02. Φορολογική νομοθεσία

Νίκος Σεκέρογλου
Πάρεδρος ΣτΕ
«Τα διασφαλιστικά μέτρα του Δημοσίου κατά των οφειλετών του»
Η Φορολογική Διοίκηση, προκειμένου να διασφαλίζει την είσπραξη φόρων, μπορεί να προβαίνει πριν τη λήξη της
προθεσμίας καταβολής της οφειλής και χωρίς δικαστική απόφαση στην επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών,
ακινήτων, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δημοσίου είτε βρίσκονται στα
χέρια του είτε στα χέρια τρίτου (άρθρο 46 παρ. 1 του ΚΦΔ, ν. 4174/2013, όπως ισχύει). Αυτά είναι τα λεγόμενα
διασφαλιστικά μέτρα του δημοσίου, τα οποία κατά τα τελευταία χρόνια της κρίσης και των δημοσιονομικών
περιορισμών αξιοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Τι όμως εξυπηρετούν και για ποιο λόγο επιβάλλονται;
Εφόσον διαπιστώνεται μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε.,
φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή
συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από 150.000 ευρώ, η Διοίκηση μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου να μην
χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και να δεσμεύει ως το 50% των
καταθέσεων και του χρηματικού περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου (άρθρο 46 παρ. 5 του ΚΦΔ, ν. 4174/2013,
όπως ισχύει). Δηλαδή τα νομικά πρόσωπα και σωρευτικά οι ομόρρυθμοι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο
από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή νομικής
οντότητας μπορεί να έρθει αντιμέτωπο με την επιβολή τέτοιων μέτρων.
Αναμενόμενα προβλέπεται δυνατότητα προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, κατά της απόφασης του
οποίου μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του ΣτΕ. Στις περιπτώσεις αυτές οι δεσμεύσεις
λογαριασμών και χρημάτων σε θυρίδες αίρονται με την καταβολή (ή υποβολή εγγυητικής) του 40% ή του 50%
(σε περίπτωση αμφισβήτησης των οικείων πράξεων) των οφειλομένων, ενώ τα μέτρα αίρονται υποχρεωτικά στο
σύνολό τους α) με καταβολή (ή υποβολή εγγυητικής) του 70% των οφειλομένων, β) με ακυρωτική απόφαση του
διοικητικού δικαστηρίου, γ) μετά από ακύρωση των πράξεων προσδιορισμού των φόρων κ.λπ., δ) μετά την
πάροδο 5 ετών από την έκδοση των πράξεων προσδιορισμού, ε) με υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης ή
διευκόλυνσης, και στ) όταν η είσπραξη της οικείας οφειλής έχει διασφαλιστεί πλήρως.
Η νομολογία παρότι πρόσφατη, είναι ιδιαιτέρως πλούσια και βοηθά να κατανοήσουμε τα όρια και κατ’ επέκταση
το σκοπούμενο αποτέλεσμα τέτοιων μέτρων. Ειδικότερα:
1ον Δεν αρκεί το πρόσωπο στο οποίο επιβάλλονται να έχει κατά το χρόνο τέλεσης της παράβασης μια από τις ιδιότητες
που προβλέπουν οι διατάξεις· η φορολογική αρχή οφείλει να διερευνήσει ειδικά αν το πρόσωπο αυτό ήταν με
βάση το νόμο, το καταστατικό ή κάποια άλλη απόφαση εντεταλμένο να ασκεί καθήκοντα διοίκησης, διαχείρισης
ή εκπροσώπησης (ΣτΕ 2326/2017).
2ον Τα διασφαλιστικά μέτρα είναι επιβλητέα στον Αντιπροέδρο και αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, μόνον
εφ’ όσον αποδειχθεί ότι το κατά τον κρίσιμο χρόνο, τους αναπλήρωσαν πράγματι (ΣτΕ1014/2017)
3ον Δεν απαιτείται προηγούμενη ακρόαση (ΣτΕ 4199/2015).
4ον Δεν είναι νόμιμα εάν επιβάλλονται σε πρόσωπο που δεν είχε την απαιτούμενη ιδιότητα τη στιγμή της
γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης, έστω κι αν την απέκτησε μεταγενέστερα ή την είχε προγενέστερα (ΣτΕ
4389/2015 κ.α.).
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Όπως αποδεικνύεται η πρακτική εφαρμογή τους εγείρει προβληματισμούς ως προς:
α) την πιθανή επικάλυψη με τη δυνατότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος σύμφωνα με το άρθρο 63
του ν. 4472/2017, να προβεί σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων,
ακινήτων και κινητών, σε περίπτωση διενεργούμενης ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης για φορολογικά και
οικονομικά εγκλήματα
β) την προϋπόθεση τα πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται να έχουν ασκήσει εν τοις πράγμασι διοίκηση,
διαχείριση ή εκπροσώπηση καθώς και η σχετική φορολογική οφειλή να έχει προκύψει από την άσκηση αυτών των
αρμοδιοτήτων,
γ) τη μέθοδο επιλογής των προσώπων στα οποία επιβάλλονται,
δ) την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας ως προς το ύψος του ποσού που μπορεί να δεσμευθεί σε
λογαριασμούς και θυρίδες,
ε) τη χρονική διάρκεια τους, και τέλος
ζ) την αποτελεσματικότητα τους ως προς την καταβολή των οφειλομένων στην φορολογική αρχή.
Μήπως είναι και αυτό ένα ακόμη αναγκαίο μέτρο που όμως λόγω της αυστηρότητάς του ενδεχομένως να λειτουργεί
αποτρεπτικά στη συμμετοχή αξιόλογων στελεχών στη διοίκηση επιχειρήσεων;
Αξίζει να παρακολουθήσει κανείς την εξέλιξή του στη μετά την ύφεση εποχή.
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Πρόσφατες Νομοθετικές Εξελίξεις
Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά χώρα: Διμερής συμφωνία μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και ΗΠΑ
Στις 16.3.2018 κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου, με τίτλο «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής». Στο πρώτο μέρος
περιλαμβάνεται αυτούσια η από 27.9.2017 διμερής Συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών της Ελληνικής
Δημοκρατίας και των Η.Π.Α. για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα ενώ στο δεύτερο μέρος
περιλαμβάνονται οι διατάξεις εφαρμογής της (χρόνος και ο τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών, κανόνες
εμπιστευτικότητας, διάρκεια της συμφωνίας). Με τη Συμφωνία ρυθμίζεται η ανταλλαγή των Εκθέσεων
που αφορά στα φορολογικά έτη από 1.1.2016 και έπειτα και στους Ομίλους Πολυεθνικών
Επιχειρήσεων με συνολικά ενοποιημένα έσοδα από 750 εκατομμύρια ευρώ και πάνω. Με τη
συμφωνία, η Ελλάδα και οι Η.Π.Α. στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας στον φορολογικό τομέα σε
διεθνές επίπεδο και στη βελτίωση της πρόσβασης των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες που αφορούν
στην κατανομή του εισοδήματος και στους καταβληθέντες παγκοσμίως φόρους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα: έγκριση χρήσης δεξαμενών
Με απόφαση της ΑΑΔΕ, καθορίζονται οι διαδικασίες λειτουργίας και οι προϋποθέσεις που αφορούν
στον έλεγχο, την αναγνώριση και έγκριση χρήσης δεξαμενών κάθε είδους στις οποίες είτε συλλέγονται
είτε αποθηκεύονται είτε τοποθετούνται προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης. Περαιτέρω, με την απόφαση
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτείται να πληροί ο χρησιμοποιούμενος για τις
προαναφερόμενες εργασίες εξοπλισμός.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Επίδοση καταλογιστικών πράξεων της φορολογικής και τελωνειακής αρχής με δικαστικό
επιμελητή
Με απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι οι πράξεις της φορολογικής και τελωνειακής
αρχής, με τις οποίες επιβάλλονται φόροι, τέλη εισφορές ή πρόστιμα που ξεπερνούν το ύψος του
ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ πρέπει να επιδίδονται στον φορολογούμενο με δικαστικό
επιμελητή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ
Με απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών καθορίστηκαν τα κριτήρια και κάθε ειδικότερο ζήτημα
αναφορικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο ύψους έως 50.000 ευρώ τόσο των φυσικών και
νομικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (και πληρούν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας του ν.4469/2017) όσο και των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.
Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται το περιεχόμενο και οι ρυθμίσεις της ως άνω ΥΑ όσον αφορά
στα πρόσωπα και στο αντικείμενο που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της καθώς και στη
διαδικασία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στη σχετική ρύθμιση ώστε η καταβολή των
οφειλομένων στο Δημόσιο να πραγματοποιηθεί σε δόσεις (οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 120
μηνιαίες δόσεις). Ταυτόχρονα κοινοποιούνται οι νέες νομοθετικές διατάξεις (άρθρο 60 ν.4520/2018) που
αφορούν στη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο ύψους έως 50.000 ευρώ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων: Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α.
Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της
οικονομίας του διαμοιρασμού, ως παθητική δραστηριότητα μίσθωσης ακινήτων, απαλλάσσεται
από τον Φ.Π.Α. Η απαλλαγή εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι, όσο διαρκεί η εν λόγω μίσθωση,
δεν παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες ανάλογες με αυτές που παρέχονται στον ξενοδοχειακό τομέα
(καθαριότητα, περισυλλογή απορριμμάτων, κλπ), οι οποίες θα μπορούσαν να μετατρέψουν τη
συνολική υπηρεσία ως υπηρεσία διαμονής υπαγόμενη σε Φ.Π.Α.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων: Μεταβίβαση νεόδμητου ακινήτου σε τράπεζα
Κοινοποιείται η με αρ. 287/2017 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ με την οποία έγινε δεκτό ότι για την αποτροπή
της φοροδιαφυγής στο φόρο μεταβίβασης ακινήτων, σε περίπτωση μεταβίβασης (λόγω πώλησης, από
τον οικοπεδούχο) ιδιοκτησιών, οι οποίες αποτελούν την αντιπαροχή του εργολάβου
κατασκευαστή, σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ (βλ. ΣτΕ 2441/1990), ο εργολάβος υπόκειται σε
Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων, υπολογιζόμενο στην αξία των χιλιοστών του μεταβιβαζόμενου
οικοπέδου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Άρση κατάσχεσης από το Δημόσιο στα χέρια πιστωτικού ιδρύματος ως τρίτου
Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιείται η με αριθμό 10/2018 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (βλ. Τεύχος Μαρτίου
2018 ενημερωτικού Δελτίου ΣΕΒ, σελ. 16), με την οποία κρίθηκε ομόφωνα ότι δεν είναι επιτρεπτή η λήψη
μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης μετά την κατάθεση αίτησης από την οφειλέτιδα για ρύθμιση των
χρεών της. Αν τυχόν η Διοίκηση έλαβε τέτοιου είδους μέτρα (ιδίως, αναγκαστική κατάσχεση), υποχρεούται
σε άρση τους και οφείλει να επιστρέψει το ποσό που δηλώθηκε από το πιστωτικό ίδρυμα και καταβλήθηκε
στο Δημόσιο αχρεώστητα, χωρίς να είναι δυνατός ο συμψηφισμός του με λοιπές απαιτήσεις του Δημοσίου,
για λόγους αποκατάστασης της νομιμότητας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ηλεκτρονικό σύστημα EMCS: Αλλαγές στις λειτουργίες μηνυμάτων
Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 3.3 του ηλεκτρονικού συστήματος για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο της ενδοκοινοτικής διακίνησης εναρμονισμένων προϊόντων (ενεργειακά,
καπνικά και αλκοολούχα προϊόντα) υπό καθεστώς αναστολής της καταβολής του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης (μηχανοργανωμένο σύστημα EMCS). Γνωστοποιούνται οι αλλαγές που επέρχονται στις
λειτουργίες μηνυμάτων σχετικά με την κατοχή και τη διακίνηση των προϊόντων ΕΦΚ και με την διοικητική
συνεργασία και επαλήθευση της διακίνησης των προϊόντων αυτών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Χρόνος έναρξης της πενταετούς παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου από την επιστροφή
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καυσίμων
Με έγγραφο της ΑΑΔΕ κοινοποιείται η με αριθμό 46/2018 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, με την οποία έγινε
δεκτό ότι το δικαίωμα επιστροφής στις εξαγωγικές επιχειρήσεις δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων,
που οι ίδιες κατέβαλαν στο Δημόσιο κατά την εισαγωγή πρώτων υλών ή καυσίμων που χρησιμοποιήθηκαν
για την παραγωγή νέων εγχώριων προϊόντων προς εξαγωγή, παραγράφεται εντός προθεσμίας πέντε
ετών από τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή του νέου
προϊόντος, δηλαδή εντός του έτους που γεννήθηκε η σχετική αξίωση. Η υποβολή της αίτησης για
την επιστροφή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, εντός της πενταετούς παραγραφής, ακόμα
και μετά την υποβολή του εντύπου «ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΑΙΤΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ», διακόπτει την παραγραφή, η οποία εκκινείται εκ νέου, μετά την τυχόν
ρητή απάντηση της αρμόδιας αρχής ή την παρέλευση έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης,
εφόσον δεν δοθεί σχετική απάντηση από την Διοίκηση. Αντίθετα, η υποβολή του εντύπου «ΔΗΛΩΣΗ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ» και της διασάφησης εξαγωγής
δεν αποτελεί δεύτερη αίτηση και συνακόλουθα δεν διακόπτει την παραγραφή που έχει ήδη αρχίσει
ούτε συνεπάγεται την έναρξη νέας παραγραφής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

TEYXΟΣ 15 | Απρίλιος 2018 | σελ. 12

Φόρος διαμονής: Επιβολή του φόρου από 1.1.2018 στους διαμένοντες σε τουριστικά καταλύματα
Με την με αριθμό 1064/29.3.2018 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι από 1.1.2018 επιβάλλεται φόρος
διαμονής στην ημερήσια χρήση δωματίων ή διαμερισμάτων που διατίθενται από τουριστικά καταλύματα,
όπως ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ειδικότερα, με την ως άνω εγκύκλιο διευκρινίζονται οι
επιμέρους όροι της διαδικασίας που αφορούν τόσο στην είσπραξη του φόρου διαμονής από τα
τουριστικά καταλύματα με την έκδοση, κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας διαμονής (πριν την
αναχώρηση του χρήστη), ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης του φόρου, όσο και στην απόδοση
του φόρου αυτού στο Δημόσιο με την υποβολή σχετικής δήλωσης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Συναλλαγές με χρήση καρτών: Καταχώρηση συγκεντρωτικών εγγραφών των Παρόχων Υπηρεσιών
Πληρωμών στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ
Στο πλαίσιο μείωσης του φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος, με την με αριθμό 1063/30.3.2018 απόφαση της ΑΑΔΕ καθορίζονται: (α) η διαδικασία
συγκέντρωσης των στοιχείων των συναλλαγών που διενεργούν οι φορολογούμενοι με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες) από τους Παρόχους
Υπηρεσιών Πληρωμών και η διαδικασία προώθησης των στοιχείων αυτών προς επεξεργασία στην ΑΑΔΕ,
(β) τα κριτήρια για τη δημιουργία των συγκεντρωτικών εγγραφών μεταφοράς πιστώσεων και
χρεώσεων και (γ) οι υποχρεώσεις των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών και οι αρμοδιότητες της
ΑΑΔΕ, κατά τη συγκέντρωση και καταχώρηση των κάθε είδους ηλεκτρονικά διενεργούμενων συναλλαγών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Προσδιορισμός κερδών τραπεζών, εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης και πρακτορείας
επιχειρηματικών απαιτήσεων
Με έγγραφο της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι οι τράπεζες, οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης και οι
εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (26 παρ.5, 6 και 7 ΚΦΕ) μπορούν να εκπίπτουν
από τα ακαθάριστα έσοδά τους (α) τη χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου, η οποία προκύπτει
από τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους ή τη μεταβίβαση λόγω πώλησης (σύμφωνα με το ν.4354/2015 ή το
ν.3156/2003) δανείων/πιστώσεων σε χρηματοδοτικά/ πιστωτικά ιδρύματα ή άλλες νομικές οντότητες, (β)
την προσωρινή διαφορά, η οποία προκύπτει από τη λογιστική διαγραφή δανείων/πιστώσεων και (γ) την
πρόσθετη ειδική πρόβλεψη για το χρέος που διαγράφεται/μεταβιβάζεται, η οποία αντιλογίζεται σε πίστωση
των αποτελεσμάτων του φορολογικού έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διαγραφή/μεταβίβαση
δανείων/πιστώσεων και η οποία συνιστά φορολογητέο κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ειδικότερα, όσον αφορά στις τράπεζες (άρθρο 26 παρ.5 ΚΦΕ), αυτές εκπίπτουν τις προβλέψεις επισφαλών
απαιτήσεων και τις πρόσθετες ειδικές κατά περίπτωση προβλέψεις για την απόσβεση απαιτήσεων κατά
πελατών τους, για τις οποίες δεν λογίζονται τόκοι και οι οποίες αντιλογίζονται όπως αναφέρεται ως άνω.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά
Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» (δείτε σελ. 6 του
παρόντος δελτίου). Οι διατάξεις του δεύτερου μέρους του ανωτέρω σχεδίου νόμου αφορούν σε
τροποποιήσεις και προσθήκες στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων επί μεταγραφής πράξεων
συνεπεία ενέργειας τρίτου (άρθρο 112), στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών
παροχών (άρθρο 113), στη φορολογία εισοδήματος (άρθρο 114) καθώς και στον Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 118).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Φορολογικοί έλεγχοι: καθορισμός αριθμού ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2018
Με απόφαση της ΑΑΔΕ καθορίζεται ο αριθμός των φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά
το 2018 βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης, καθώς και οι υποθέσεις που
ελέγχονται κατά προτεραιότητα και αφορούν ιδίως, τις ελεγχόμενες χρήσεις 2002 και 2007 και μετά,
αλλά και τις χρήσεις 2012, 2013 και έπειτα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Λειτουργία φορολογικής αποθήκης και έκδοση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή
Με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ διευκρινίζονται οι νέες κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν στη
διαδικασία έκδοσης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή και στην παρακολούθηση των όρων
λειτουργίας των γενικών φορολογικών αποθηκών. Ειδικότερα, με την ανωτέρω εγκύκλιο παρέχονται
οδηγίες αναφορικά με (α) τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές προς έκδοση των αδειών εγκεκριμένου
αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης, (β) τη διαδικασία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων προς
έκδοση των προαναφερόμενων αδειών, (γ) τον προσδιορισμό των ειδών φορολογικών αποθηκών, (δ) τις
υποχρεώσεις του αποθηκευτή σχετικά με την τήρηση εκ μέρους του βιβλίων, (ε) τους ελέγχους των
φορολογικών αποθηκών και (στ) τις εγγυήσεις αποθήκευσης και διακίνησης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Φορολογία εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες του άρθρου 45 ΚΦΕ
Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών
προσώπων και οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2017 καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος
ηλεκτρονικής υποβολής της σχετικής (αρχικής και τροποποιητικής, εμπρόθεσμης και
εκπρόθεσμης) δήλωσης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΣτΕ 282/2018: Αντισυνταγματικές οι διαδοχικές παρατάσεις της παραγραφής για υποθέσεις Φ.Π.Α.
Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή Φ.Π.Α. λόγω ανακρίβειας της εκκαθαριστικής δήλωσης
παραγράφεται μετά την πάροδο πέντε ετών από το τέλος του έτους εντός του οποίου λήγει η
προθεσμία για την επίδοση σχετικής εκκαθαριστικής δήλωσης, δηλαδή εντός του χρονικού
διαστήματος των πέντε ετών απαιτείται να εκδοθεί και να κοινοποιηθεί στον υπόχρεο σε Φ.Π.Α. η
πράξη προσδιορισμού Φ.Π.Α. Η απόφαση του ΣτΕ διευρύνει και στο πεδίο του Φ.Π.Α. την πρόσφατη
νομολογία του (βλ. ενδ. ΣτΕ 1738/2017) που αφορούσε στη φορολογία εισοδήματος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΣτΕ 389/2018: Δεν ελέγχεται αυτεπάγγελτα, πλημμέλεια της καταλογιστικής πράξης προστίμου (για
λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων), η οποία αφορά στην επιβολή ενιαίου προστίμου σε
πολλαπλές παραβάσεις (επιμέτρηση).
Η λήψη κάθε εικονικού φορολογικού στοιχείου αποτελεί αυτοτελή παράβαση του ν.2523/1997, για την
οποία επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο και, συνεπώς, η επιβολή εκ μέρους της φορολογικής αρχής ενιαίου
προστίμου για την παράβαση της λήψης περισσότερων εικονικών φορολογικών στοιχείων είναι μη νόμιμη.
Ο ισχυρισμός αυτός δεν μπορεί να εξεταστεί αυτεπαγγέλτως από τα Διοικητικά Δικαστήρια αλλά θα
πρέπει να προβληθεί από τον φορολογούμενο καθώς, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας (άρθρο 79 παρ. 5), επιτρέπεται ο αυτεπάγγελτος έλεγχος της διοικητικής πράξης
αποκλειστικά και μόνο για λόγο αναγόμενο σε παράβαση δεδικασμένου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 36/2018: Παραγραφή απαιτήσεων για εργασίες αξιολόγησης επενδυτικών
προτάσεων στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων
Ομοφώνως κρίθηκε ότι η παραγραφή των απαιτήσεων του τελικού δικαιούχου της ενίσχυσης που
αφορούν σε εργασίες αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο δράσεων κρατικών ενισχύσεων
είναι πενταετής και εκκινείται από το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκαν οι
σχετικές εργασίες και ήταν δυνατή η υποβολή αίτησης καταβολής των σχετικών απαιτήσεων.
Σημειώνεται ότι η παραπάνω γνωμοδότηση του ΝΣΚ δεν έχει γίνει ακόμα αποδεκτή από το Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Γνωμοδότηση ΝΣΚ 24/2018: Υποχρέωση επιστροφής σε κατασκευαστική εταιρία ακινήτων, του
Φ.Π.Α. που αυτή κατέβαλε αχρεώστητα, λόγω αναδρομικής αναπροσαρμογής των αντικειμενικών
αξιών των μεταβιβαζόμενων ακινήτων
Κρίθηκε κατά πλειοψηφία ότι η φορολογική διοίκηση υποχρεούται να επιστρέψει σε κατασκευάστρια
εταιρία τον Φ.Π.Α. που η τελευταία κατέβαλε βάσει ειδικής δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου (36 παρ.
4 περ. γ΄ ΚΦΠΑ). Και τούτο διότι, με την έκδοση της με αριθμό ΠΟΛ.1009/2016 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόστηκαν αναδρομικά (από 21.5.2015) οι
αντικειμενικές αξίες των ακινήτων της Επικράτειας, προέκυψε διαφορά μεταξύ του ποσού του Φ.Π.Α. που
καταβλήθηκε από την κατασκευάστρια δυνάμει της ειδικής δήλωσης για τη μεταβίβαση ακινήτου και του
ποσού του φόρου που τελικά η ίδια όφειλε να καταβάλλει μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των
αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Συνακόλουθα, η Διοίκηση
οφείλει, συμμορφούμενη και προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 4446/2015) να
επιστρέψει στην κατασκευάστρια το ποσό του Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε αχρεώστητα.
Σημειώνεται ότι η παραπάνω γνωμοδότηση του ΝΣΚ δεν έχει γίνει ακόμα αποδεκτή από το Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Η ως άνω Γνωμοδότηση του ΝΣΚ βρίσκεται σε αρμονία με τον συνταγματικό κανόνα της τυπικότητας της
φορολογίας (άρθρο 78 παρ.1,4 Σ.), κατά τον οποίο το αντικείμενο του φόρου (όπως και αυτό αν
προσδιορίζεται, ακόμη και με τη χρησιμοποίηση συστήματος αντικειμενικών τιμών ακινήτων) περιγράφεται
στον Νόμο και κατά συνέπεια η έστω και αναδρομικά μείωση του δημιουργεί αχρεώστητη καταβολή φόρου.
Κατά συνέπεια, η αχρεώστητη, έστω και αναδρομικά, καταβολή φόρου είναι αντίθετη στη συνταγματική
αρχή/ δικαίωμα της καταβολής φόρου ανάλογα με τη φοροδοτική ικανότητα κάθε φορολογούμενου (άρθρο
4 παρ.5 Σ.).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΣτΕ 752/2018: Άσκηση έφεσης στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές
Για την παραδεκτή άσκηση έφεσης στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές απαιτείται να
καταβληθεί μέχρι την αρχική δικάσιμο το 50% του οφειλομένου, σύμφωνα με την πρωτόδικη οριστική
απόφαση, κυρίου φόρου, δασμού ή τέλους, όχι όμως και του οφειλόμενου ποσού της σχετικής
χρηματικής κύρωσης που επιβλήθηκε με την επίμαχη καταλογιστική πράξη της φορολογικής ή
τελωνειακής αρχής (όπως το πολλαπλό τέλος λαθρεμπορίας). Παράλληλα, και υπό το πλαίσιο του
παλαιότερου αυτού νομοθετικού καθεστώτος, διευκρινίστηκε ότι σε υπόθεση που αφορά στην επιβολή
φόρου ή τέλους και συναφούς προστίμου, το αντικείμενο της διαφοράς καθορίζεται με βάση το ποσό του
αμφισβητούμενου φόρου ή τέλους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ποσό του σχετικού προστίμου (δηλαδή
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το επίμαχο εν προκειμένω πολλαπλό τέλος λαθρεμπορίας, σε σχέση με το
διαφυγόν τέλος ταξινόμησης). Ήδη, με τον ως άνω Ν.4446/2016 ορίσθηκε ότι από την 23.1.2017 και
εφεξής, για την παραδεκτή άσκηση έφεσης στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές απαιτείται να
καταβληθεί μέχρι την αρχική δικάσιμο το 20% του οφειλομένου κυρίου φόρου, δασμού ή τέλους, εκτός εάν
έχει χορηγηθεί αναστολή (σύμφωνα με τα άρθρα 206 επ. ΚΔΔ).
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

ΣτΕ 287/2018: Μη δυνατότητα επιβολής μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου
προς είσπραξη φόρων/προστίμων, σε περίπτωση παραγραφής
Το Δημόσιο έχει μεν την εξουσία καταλογισμού φορολογικών παραβάσεων και επιβολής σχετικών φόρων/
προστίμων, ωστόσο η εξουσία αυτή παύει με την πάροδο της προβλεπόμενης στο νόμο προθεσμίας
παραγραφής. Σε περίπτωση που το δικαίωμα του Δημοσίου προς έκδοση πράξης επιβολής φόρου/
προστίμου έχει παραγραφεί, δεν είναι δυνατή η επιβολή (προληπτικού χαρακτήρα) μέτρων
διασφάλισης του συμφέροντος του Δημοσίου προς είσπραξη του σχετικού φόρου/προστίμου,
όπως τα μέτρα του άρθρου 14 του ν.2523/1997. Συνεπώς, σύμφωνα και με πρόσφατη νομολογία του
ΣτΕ (ΣτΕ 1619/2017), σε περίπτωση που με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ακυρωθεί η πράξη
καταλογισμού προστίμου ΚΒΣ (που επιβλήθηκε σε βάρος του φορολογουμένου για έκδοση εικονικού
φορολογικού στοιχείου), λόγω παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς έκδοση και
κοινοποίηση στον παραβάτη της πράξης αυτής, καθίσταται μη νόμιμη και η σχετική πράξη
επιβολής μέτρων διασφάλισης του άρθρου 14 του ν.2523/1997.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία

Χρήστος Α. Ιωάννου
Διευθυντής Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας
ΣΕΒ

«ΕΓΣΣΕ 2018: δημιουργοί του μέλλοντος ή νοσταλγοί του (χρεωκοπημένου) παρελθόντος;»
Στις 28 Μαρτίου 2018 υπογράψαμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2018 με το βλέμμα στραμμένο
στο μέλλον της εργασίας και της παραγωγής και σεβασμό στο θεσμικό μας ρόλο. Οι συζητήσεις για αυτήν δεν
περιορίστηκαν στην ανανέωση υφιστάμενων ρυθμίσεων ούτε αρκέστηκαν στην αναζήτηση επανακαθορισμού του
κατώτατου μισθού, όπως στο παρελθόν πριν την κρίση. Η οικονομία χρειάζεται, κατά την «μετα-μνημονιακή» περίοδο,
πολιτική μεταρρυθμίσεων για την απασχόληση, την αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις, εγχώριου σχεδιασμού
και, κυρίως, ιδιοκτησίας.
Πρέπει να προχωρήσουμε σε ριζικές μεταρρυθμίσεις για να μην εγκλωβιστεί η Ελλάδα στις χώρες περιορισμένης
παραγωγικής βάσης, χαμηλών ειδικοτήτων και χαμηλών μισθών για να αποκτήσει η ελληνική οικονομία ανορθωτική
πορεία. Έχει σημασία η ύπαρξη σαφούς προσανατολισμού, με προτεραιότητα στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής οικονομίας και την παραγωγή διεθνώς εμπορευσίμων προϊόντων και υπηρεσιών. Με δύο λόγια, να δώσουμε
προτεραιότητα στην παραγωγή για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και στην αναδιανομή. Αυτό χρειάζεται
και το κατάλληλο πλαίσιο κοινωνικού διαλόγου και ανάλογους όρους λειτουργίας της αγοράς εργασίας και ρύθμισης
των εργασιακών σχέσεων.
Ο ΣΕΒ θεωρεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να στοχεύουν με ενεργητικό τρόπο στην επίτευξη των προϋποθέσεων
για την αύξηση βιώσιμων θέσεων εργασίας και για τη βελτίωση των εισοδημάτων. Η ΕΓΣΣΕ του 2018 είναι μια ευκαιρία
να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση, για την ενεργοποίηση και ενίσχυση του Κοινωνικού Διαλόγου με ζητήματα
αιχμής και προτεραιότητας για τα επόμενα χρόνια. Ο τρόπος, όπως δείχνει και η διεθνής εμπειρία – και κυρίως η
ευρωπαϊκή- κοινωνιών και οικονομιών που γνώρισαν μεγάλες κρίσεις, είναι ο κοινωνικός διάλογος, διμερής και
τριμερής, ο οποίος σε όλες τις χώρες που ευημερούν και προοδεύουν καλλιεργεί το έδαφος για τις αναγκαίες
συναινέσεις. Αυτό είναι το στοίχημα και για τη χώρα μας από τον Αύγουστο του 2018. Ήδη με επιστολή μας οι
συμβαλλόμενοι στην ΕΓΣΣΕ ζητήσαμε από την Υπουργό Εργασίας την ουσιαστική ενεργοποίηση του Συμβουλίου
Τριμερούς Διαβούλευσης, όπως προβλέπεται στη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 144, για την ενίσχυση του τριμερούς
Κοινωνικού Διαλόγου.
Στο πλαίσιο αυτό, οι κοινωνικοί εταίροι συμφωνήσαμε να ασχοληθούμε ενεργά με τα προβλήματα του κόσμου της
παραγωγής και της εργασίας, όπως είναι η διάσωση και η αύξηση των θέσεων εργασίας και βεβαίως το ασφαλιστικό.
Το πρώτο αφορά πιλοτική δράση των κοινωνικών εταίρων για την διάσωση θέσεων εργασίας και την επανεκκίνηση
επιχειρήσεων με «κόκκινα δάνεια». Το δεύτερο ανοίγει τη συζήτηση για ένα πιο δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα, καθώς
συνδέεται άμεσα με τον εξορθολογισμό του υψηλού και μη ανταποδοτικού μη μισθολογικού κόστους, με στόχο τη
σύσταση ενός Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης. Συμφωνήσαμε επίσης συνεργασία σε κοινά έργα και δράσεις που
αφορούν στο μέλλον της εργασίας, την επαγγελματική κατάρτιση και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής.
Η πρόοδος του δομημένου διαλόγου με ουσιαστικές συναινέσεις, μπορεί να συμβάλλει, σε συνδυασμό με την
επιδιωκόμενη μακροοικονομική σταθερότητα στην χώρα και την συνεχή ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων,
καθοριστικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας της Ελληνικής αγοράς εργασίας. Για να ανοίξει το δρόμο στην βιώσιμη
αύξηση της απασχόλησης και τις διατηρήσιμες αυξήσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα.
Γι’ αυτό έχει σημασία για τη χώρα μας η αναβίωση του κοινωνικού διαλόγου σε νέες πιο υγιείς βάσεις με θέματα που
αφορούν το μέλλον της εργασίας αντί για το παρελθόν.
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
ΕΓΣΣΕ: Υπογράφηκε η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το έτος 2018
Στις 28.3.2018 υπογράφηκε η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η ισχύς της οποίας ορίστηκε
(αναδρομικά) από 1.1.2018 μέχρι 31.12.2018. Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπεγράφη
από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΓΣΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, οι
κοινωνικοί εταίροι συμφωνήσαν να ασχοληθούν ενεργά με τα προβλήματα του κόσμου της
παραγωγής και της εργασίας, όπως είναι το ασφαλιστικό, η διάσωση αλλά και η αύξηση των
θέσεων εργασίας. Παράλληλα, δεσμευθήκαν να αιτηθούν από την πολιτεία την ουσιαστική ενεργοποίηση
του Συμβουλίου Τριμερούς Διαβούλευσης, όπως προβλέπεται στη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 144. Τέλος,
συμφώνησαν συνεργασία σε κοινά έργα και δράσεις που αφορούν στο μέλλον της εργασίας, την
επαγγελματική κατάρτιση και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Φορτοεκφορτωτές: Εφαρμογή των διατάξεων για το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών
Με την υπ’ αρ. Δ.ΑΣΦ.309/407418/21.3.2018 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ δίδονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4455/2017. Συγκεκριμένα επανακαθορίζονται εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα
που αφορούν το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αποσύνδεση της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ – ΤΑΝ
(δικηγόρων) από την ιδιότητα
Με την υπ’ αρ. Δ.ΑΣΦ./291/382406/16.3.2018 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ θεσπίζεται ως βασικό στοιχείο
υπαγωγής στην ασφάλιση όχι η ιδιότητα, αλλά η έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας στη
Δ.Ο.Υ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος
Με την υπ’ αρ. Φ.80000/οικ.12151/274 /2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016
για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών
Εκδόθηκε εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
στην οποία δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
στον ΕΦΚΑ από μέλη εταιρειών ή/και διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, των ιδιοκτητών τουριστικών
καταλυμάτων καθώς και προσώπων που έχουν αγροτικό εισόδημα και παράλληλα ασκούν και άλλη
επαγγελματική δραστηριότητα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΑΠ 1989/2017: Πρόεδρος Δ.Σ και γενικός διευθυντής Α.Ε παρέχων εξαρτημένη εργασία
Το μέλος Δ.Σ ανώνυμης εταιρείας συνδέεται με το νομικό πρόσωπο της εταιρείας με σχέση εντολής. Αν
για τις υπηρεσίες του λαμβάνει αμοιβή, η σχέση χαρακτηρίζεται ως μίσθωση ανεξάρτητων υπηρεσιών,
αφού λόγω της ως άνω ιδιότητάς του ασκεί εξουσία διοικητική και διαχειριστική με δική του ευθύνη και
πρωτοβουλία, είναι όργανο της εταιρείας και υποβάλλεται στο καθεστώς που διέπει το Δ.Σ. Σε μια τέτοια
σχέση δεν έχουν εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Δεν αποκλείεται όμως,
παράλληλα με τα καθήκοντα από το νόμο ή το καταστατικό, το μέλος Δ.Σ να παρέχει και υπηρεσίες
με αμοιβή, σε εκτέλεση ιδιαίτερης σύμβασης, για το κύρος της οποίας απαιτείται έγκριση της Γ.Σ.
Κριτήριο για το χαρακτηρισμό της σύμβασης ως συμβάσεως παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή
εξαρτημένης εργασίας, πέρα από το γεγονός της καταβολής ιδιαίτερης αμοιβής, αποτελεί και το αν κατά
την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών το μέλος του Δ.Σ υποβάλλεται ή όχι σε εξάρτηση από τα
λοιπά, αρμόδια όργανα της εταιρείας, που επέχουν τη θέση εργοδότη.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΕφΘεσ 1819/2017: Επίσχεση εργασίας και δικαιολογημένη οικονομική αδυναμία του εργοδότη
Το δικαίωμα επίσχεσης της εργασίας του μισθωτού ασκείται καταχρηστικά όταν η καθυστέρηση
στην εκπλήρωση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα και δυστροπία του εργοδότη, αλλά σε δικαιολογημένες
καταστάσεις ή σε πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία του εργοδότη, ο οποίος αδυνατεί να καταβάλει τις
αποδοχές και άρα ο εξαναγκασμός του με επίσχεση σε εκπλήρωση υποχρεώσεων, που εκ των πραγμάτων
αδυνατεί να πραγματοποιήσει, υπερακοντίζει τον σκοπό του δικαιώματος αυτού και καθιστά την άσκησή
του αντίθετη προς την καλή πίστη και αλυσιτελή. Επίσης, η επίσχεση είναι καταχρηστική όταν η
καθυστέρηση πληρωμής των αποδοχών δεν είναι χρονικά αξιόλογη ή η παροχή που αξιώνει ο
εργαζόμενος είναι ασήμαντη ή όταν ο εργοδότης είναι φερέγγυος στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,
αφού, τότε, ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ηπιότερα μέσα για την ικανοποίηση των
αξιώσεών του (δικαστική επιδίωξη στα αστικά και πολιτικά δικαστήρια). Τέλος, η επίσχεση είναι
καταχρηστική όταν η οικονομική ζημία του εργοδότη είναι δυσανάλογη σε σχέση με το όφελος που θα
αποκομίσει ο εργαζόμενος από την άσκησή της και οδηγεί στην οικονομική καταστροφή του εργοδότη.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΕφΠειρ 59/2018: Επίσχεση εργασίας από μισθωτό
Στη περίπτωση που ο μισθωτός απέχει από την εργασία του, ύστερα από νόμιμη δήλωση ότι ασκεί
το δικαίωμα επίσχεσης, ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα από μόνη τη δήλωση αυτή να θεωρήσει
ότι η σύμβαση έχει λυθεί από τον μισθωτό με οικειοθελή αποχώρηση του τελευταίου από την
εργασία του και να συναγάγει εξ αυτού ότι ο εργαζόμενος κατήγγειλε την εργασιακή σύμβαση,
ώστε να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής της οφειλόμενης αποζημίωσης απολύσεως,
πολλώ δε μάλλον εάν ο τελευταίος με ρητή δήλωσή του γνωστοποιήσει στον εργοδότη του ότι προτίθεται
να παράσχει τις υπηρεσίες του κατά τους όρους της εργασιακής σύμβασης μετά την καταβολή των
οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών, για τις οποίες προέβη σε επίσχεση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΜΠΑ 49/2018: προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών
Η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών προϋποθέτει σαφή και πλήρη γνώση του εργοδότη περί της
συνδικαλιστικής ιδιότητας του προστατευόμενου συνδικαλιστή πριν από την καταγγελία της σύμβασης
εργασίας. Η ενημέρωση του για τη συνδικαλιστική ιδιότητα του εργαζομένου κατά τη στιγμή της
καταγγελίας, με την απόκρουση του εγγράφου της καταγγελίας από τον εργαζόμενο, δεν συνιστά
γνωστοποίηση της ιδιότητας αυτής μέχρι τη στιγμή της καταγγελίας. Οι αναρτήσεις του εργαζομένου
σε ιστότοπους και γενικότερα η αναγνωρισιμότητά του στους τοπικούς συνδικαλιστικούς κύκλους δεν αρκεί
για να προσδώσει στον εργοδότη την απαιτούμενη γνώση περί αυτής του της ιδιότητος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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4. Τα νέα από την ΕΕ

Κωνσταντίνος Διαμαντούρος
Μόνιμος αντιπρόσωπος
ΣΕΒ
“Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει καινούργια δέσμη μέτρων για τη προστασία των καταναλωτών”
Στις 11 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το ‘New Deal for Consumers’, μία περιεκτική δέσμη μέτρων που
έχει ως στόχο να ενισχύσει τη προστασία των καταναλωτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της διαδικασίας REFIT που αξιολογεί την καταλληλόλητα και αποτελεσματικότητα την
ενωσιακής νομοθεσίας , είχε κρίνει αρχικά ότι η υπάρχουσα νομοθεσία προσφέρει ένα από τα πιο αποτελεσματικά και
υψηλά επίπεδα καταναλωτικής προστασίας, τα σκάνδαλο Dieslgate και η μαζικές ακυρώσεις αεροπορικών πτήσεων
της Ryanair οδήγησαν δυστυχώς σε πολιτικοποίηση των καταναλωτικών δικαιωμάτων και πολιτική πίεση για ριζική
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου.
Ένα από τα πιο ανησυχητικά μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων είναι η πρόθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής να εισάγει στο ενωσιακό δίκαιο ένα μοντέλο αγωγών που βασίζεται εν μέρει στο αμερικάνικο μοντέλο.
Σύμφωνα με την καινούργια πρόταση, θα δίνεται η δυνατότητα σε ‘νομιμοποιημένους φορείς’ (π.χ. καταναλωτικές
οργανώσεις ή αρμόδιες αρχές) να κινούνται νομικά ενάντια σε επιχειρήσεις χωρίς να απαιτείται εξουσιοδότηση των
εμπλεκομένων καταναλωτών. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα σε ‘νομιμοποιημένους φορείς’ ενός κράτους μέλους να
προσφεύγουν σε δικαστικές αρχές άλλων κρατών μελών όπως και η δυνατότητα συλλογικών αγωγών σε διασυνοριακή
βάση. Τέλος, τελεσίδικες αποφάσεις σε ένα κράτος μέλος θα θεωρούνται κατ’ αρχήν εκτελεστέες σε άλλες χώρες της
ΕΕ. Ο ΣΕΒ, μέσω της BUSINESSEUROPE, έχει ήδη ταχθεί κατά της συγκεκριμένης πρότασης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

“H Οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζομένους εγκρίθηκε σε επίπεδο μονίμων αντιπροσώπων της ΕΕ”
Στις 12 Απριλίου, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών της Ε.Ε. (COREPER) ενέκριναν το συμβιβασμό που έχει
επιτευχθεί μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών (Συμβούλιο της Ε.Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή) σχετικά με τους αποσπασμένους εργαζομένους. Αποσπασμένοι εργαζόμενοι θεωρούνται υπάλληλοι που
αποστέλλονται από τον εργοδότη τους για να εκτελέσουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ σε προσωρινή βάση
και οι οποίοι όμως δεν ενσωματώνονται στην αγορά εργασίας του εν λόγου κράτους. Οι υπάρχοντες διατάξεις της
οδηγίας 97/71/EC επέτρεπαν την απόσπαση για περιορισμένη χρονική διάρκεια και υποχρέωναν τον εργοδότη να
προσφέρει στον αποσπασμένο εργαζόμενο τον ελάχιστο μισθό του κράτους μέλους διαμονής, καθώς και συμμόρφωση
με τις διατάξεις σχετικά με τη χορήγηση άδειας, συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας και τη μέγιστη
διάρκεια της εργασιακής εβδομάδας. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, και λόγω ελλιπούς εφαρμογής των υπαρχόντων
κανόνων, ορισμένες εταιρίες από χώρες φθηνού εργατικού κόστους της ΕΕ εκμεταλλεύτηκαν κενά στη υπάρχουσα
νομοθεσία, που οδήγησε σε κατηγορίες περί κοινωνικού ‘dumping’ από ορισμένες πιο εύρωστες οικονομικά χώρες της
Ε.Ε.
Βάσει του καινούργιας οδηγίας, η οποία αναμένεται να επικυρωθεί και τυπικά τους επόμενους μήνες, η μέγιστη χρονικά
επιτρεπόμενη απόσπαση θα περιορίζεται σε 12 μήνες, με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης για 6 μήνες βάσει
αιτιολογημένου αιτήματος της εταιρίας προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής. Επίσης, η εταιρίες
θα είναι υποχρεωμένες να χορηγούν στους αποσπασμένους εργαζομένους τις ίδιες αμοιβές με τους εγχώριους
εργαζομένους στη εν λόγω εργασία. Ο ΣΕΒ, μέσω της BUSINESSEUROPE, έχει ήδη ταχθεί κατά τις συγκεκριμένης
πρότασης επειδή αγνοεί τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου για πρόσβαση σε εξιδεικευμένο προσωπικό και το
γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό αποσπασμένων εργαζομένων (που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 1% του
συνολικού εργατικού δυναμικού της ΕΕ) έρχονται από τις πιο οικονομικά εύρωστες χώρες της Ε.Ε.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

“Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ενεργειακή φορολογία”
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανοίξει διαβούλευση σχετικά με την οδηγία 2003/96/ΕΚ που καθορίζει τα ελάχιστα επίπεδα
φορολογίας για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κίνησης ή θέρμανσης και για την ηλεκτρική ενέργεια.
Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν τεκμηριωμένα στοιχεία προκειμένου να προσδιοριστεί αν τα
σημερινά επίπεδα φορολογίας εξακολουθούν να είναι τα κατάλληλα για τη διασφάλιση, ιδίως, της ορθής λειτουργίας
της εσωτερικής αγοράς. Η διαβούλευση είναι ανοιχτή μέχρι 4 Ιουνίου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Επιχειρηματικό Περιβάλλον
ΔΕΕ Υποθέσεις C-596/16 και C-597/16: Ισχύς του δεδικασμένου αμετάκλητης αποφάσεως ποινικού
δικαστηρίου επί της διοικητικής διαδικασίας
Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΔΕΕ, το άρθρο 14 παρ. 1 της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ για τις πράξεις
προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς
(κατάχρηση αγοράς), υπό το πρίσμα του άρθρου 50 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπει εθνική ρύθμιση, η οποία επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο
ποινικού χαρακτήρα κατόπιν αμετάκλητης αθωωτικής αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου με την
οποία διαπιστώνεται ότι τα δυνάμενα να στοιχειοθετήσουν την σχετική παράβαση, δεν αποδείχθηκαν.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Έλεγχος καταλληλότητας του πλαισίου της ΕΕ για τη δημοσιοποίηση εκθέσεων από εταιρείες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018 πρόταση για
έλεγχο καταλληλότητας του πλαισίου της ΕΕ για τη δημοσιοποίηση εκθέσεων από εταιρείες με
στόχο να εξετάσει κατά πόσον το πλαίσιο υποβολής εκθέσεων της ΕΕ εξακολουθεί να είναι κατάλληλο για
την επίτευξη των στόχων, δημιουργεί προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι αποτελεσματικό,
εσωτερικά συνεπές, συνεκτικό με τις λοιπές πολιτικές της ΕΕ, αποδοτικό και όχι αδικαιολόγητα
επαχθές. Σημειώνεται ότι το πλαίσιο δημοσιοποίησης εκθέσεων μπορεί επίσης να επηρεαστεί από άλλες
τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά τις πολιτικές της ΕΕ ( Ένωση Κεφαλαιαγορών, Κοινή Βάση Φορολογίας
Εταιρειών, ψηφιοποίηση του κύκλου ζωής των επιχειρήσεων, κλπ.).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αερολιμενικά τέλη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 26 Ιουνίου 2018 το ζήτημα σχετικά με τα
τέλη χρήσης αερολιμενικών υποδομών και κυρίως για το ύψος τους. Στόχος της διαβούλευσης είναι να
συμμετάσχουν σε αυτή όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και οι οργανώσεις πέρα από όσους εμπίπτουν στη
με αριθμό 2009/12/ΕΚ σχετική Οδηγία, για την εξεταζόμενη τροποποίηση της οποίας θα ληφθούν υπόψιν
και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την περιγραφόμενη διαβούλευση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Χρήση δρόνων (drones)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 9 Ιουλίου του 2018 το ζήτημα σχετικά με
τα πιθανά οφέλη, καθώς και τους ενδεχόμενους κινδύνους από τη χρήση των δρόνων γενικά, αλλά και
ειδικά από τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψιν και για την
ενδεχόμενη θέσπιση μελλοντικών κανόνων παρακολούθησης αυτών των επιχειρήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να συμπληρώσουν σχετικό ερωτηματολόγιο που είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες
της ΕΕ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-560/16: Διεθνής δικαιοδοσία επί διαφορών από υποχρεωτική μεταβίβαση μετοχών
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι μία αγωγή, η οποία έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο του
εύλογου χαρακτήρα του ανταλλάγματος το οποίο ο κύριος μέτοχος εταιρίας οφείλει να καταβάλει στους
μετόχους της μειοψηφίας της εταιρίας σε περίπτωση υποχρεωτικής μεταβιβάσεως των μετοχών τους στον
εν λόγω κύριο μέτοχο, εμπίπτει στην αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους μέλους
στο οποίο έχει την έδρα της η εταιρία αυτή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Φορολογική νομοθεσία
ΔΕΕ Υπόθεση C-537/16: Εφαρμογή της αρχής ne bis in idem και δυνατότητα περιορισμού της στο
πλαίσιο σώρευσης διοικητικής και ποινικής κύρωσης για τα ίδια πραγματικά περιστατικά
Με απόφαση του ΔΕΕ, κρίθηκε ότι εναπόκειται στα κράτη-μέλη η επιλογή των επιβαλλόμενων
κυρώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι: (α) η εθνική ρύθμιση προβλέπει τους ακριβείς κανόνες που
ορίζουν ποιες συμπεριφορές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μιας τέτοιας σώρευση και (β)
τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. Η εξακολούθηση της διαδικασίας επιβολής διοικητικού
προστίμου ποινικού χαρακτήρα, λόγω τέλεσης της παράβασης χειραγώγησης της αγοράς, κατά
προσώπου, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ήδη αμετάκλητη ποινική απόφαση αντίκειται στην αρχή της
αναλογικότητας, στο βαθμό που με την ποινική καταδίκη του παραβάτη καταστέλλεται η παράβαση κατά
τρόπο αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-524/15: Σύμφωνη με την αρχή ne bis in idem, εθνική ρύθμιση που προβλέπει
διοικητική και ποινική κύρωση για τα ίδια πραγματικά περιστατικά, εφόσον πληροί τις
προϋποθέσεις του ενωσιακού δικαίου
Με απόφαση του ΔΕΕ, κρίθηκε ότι δεν αντίκειται στο ενωσιακό δίκαιο εθνική ρύθμιση που προβλέπει
τη δυνατότητα άσκησης ποινικής δίωξης κατά προσώπου λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής
Φ.Π.Α., παρόλο που στο ίδιο πρόσωπο έχει ήδη επιβληθεί απρόσβλητη διοικητική κύρωση
ποινικού χαρακτήρα για τα ίδια πραγματικά περιστατικά, υπό την προϋπόθεση ότι: (α) η εθνική
ρύθμιση τίθεται προς εξυπηρέτηση σκοπού γενικού συμφέροντος που δικαιολογεί τη σώρευση
κυρώσεων, (β) η πρόσθετη επιβάρυνση του προσώπου περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο
μέτρο, εξυπηρετώντας έτσι την αρχή της αναλογικότητας και (γ) διασφαλίζεται η αναλογική σχέση
μεταξύ της βαρύτητας της παράβασης και της βαρύτητας του συνόλου των επιβαλλόμενων
κυρώσεων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-182/17: Υπαγωγή σε καθεστώς Φ.Π.Α. των δραστηριοτήτων που ασκεί εμπορική
εταιρία προς εκτέλεση καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας
Με απόφασή του το ΔΕΕ κρίθηκε ότι για τον χαρακτηρισμό μιας πράξεως ως εξ επαχθούς αιτίας
απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά: (α) άμεση σχέση μεταξύ παροχής και αντιπαροχής (που
θεωρείται ήδη αποδεδειγμένη εάν υπάρχει έννομη σχέση μεταξύ παρέχοντος και του λήπτη της
υπηρεσίας, στο πλαίσιο της οποίας η αμοιβή που λαμβάνει ο παρέχων συνιστά το πραγματικό
αντάλλαγμα για την υπηρεσία που παρέχεται στο λήπτη) καθώς και (β) σκοπός άντλησης εσόδων
διαρκούς και εξακολουθητικού χαρακτήρα. Ο χαρακτηρισμός της ασκούμενης δραστηριότητας ως
παροχής υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας δεν αναιρείται ούτε στην περίπτωση που η εν λόγω δραστηριότητα
λαμβάνει χώρα ως άσκηση καθηκόντων που ρυθμίζονται από το νόμο για σκοπό γενικού συμφέροντος.
Ωστόσο, υπό το κοινό καθεστώς Φ.Π.Α. (άρθρο 13 της Οδηγίας 2006/112) τα κράτη, οι περιφέρειες, οι
νομοί, οι δήμοι, οι κοινότητες και οι λοιποί οργανισμού δημοσίου δικαίου δεν θεωρούνται ως υποκείμενοι
στον Φ.Π.Α. για δραστηριότητες που ασκούν ως φορείς δημόσιας εξουσίας. Συνεπώς, εξαιρούνται από τον
Φ.Π.Α. οι δραστηριότητες που ασκούνται από οργανισμό δημοσίου δικαίου όταν αυτές οι δραστηριότητες
ασκούνται από τον οργανισμό αυτό υπό την ιδιότητά του ως φορέα δημόσιας εξουσίας. Κατόπιν των
ανωτέρω, το δικαστήριο έκρινε ότι η εκτέλεση καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας από εταιρία (στην
οποία αυτά τα καθήκοντα ανατίθενται) δυνάμει σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ της εταιρίας και
του δήμου συνιστά οικονομική δραστηριότητα, η οποία δεν ασκείται από οργανισμό δημοσίου
δικαίου και ως εκ τούτου υπόκειται σε Φ.Π.Α.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΔΕΕ Υποθέσεις C-327/16 και C-421/16: Συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο η αναβολή της φορολόγησης
υπεραξίας από ανταλλαγή τίτλων
Με απόφασή του ΔΕΕ, κρίθηκε ότι είναι σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο εθνική ρύθμιση, η οποία
προβλέπει αναβολή φορολόγησης της υπεραξίας από ανταλλαγή τίτλων. Σύμφωνα με το ενωσιακό
δίκαιο δε μπορεί η πράξη ανταλλαγής να χαρακτηρισθεί ως γενεσιουργός αιτία φορολόγησης. Συνεπώς,
είναι σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο εθνική νομοθεσία που προβλέπει τη φορολόγηση υπεραξίας από
ανταλλαγή τίτλων, κατά την μεταγενέστερη μεταβίβασή τους, ακόμα και εάν η μεταγενέστερη μεταβίβαση
των τίτλων που λήφθηκαν ως αντάλλαγμα δεν υπάγεται στην φορολογική αρμοδιότητα του κράτους μέλους
αυτού. Τέλος, κρίθηκε ότι κατά την πραγματοποίηση της μεταγενέστερης μεταβίβασης των τίτλων
σημειώνεται μια απομείωση, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το κράτος μέλος που
επιλέγει να ασκήσει την φορολογική του αρμοδιότητα, ακόμα και στην περίπτωση που ο
φορολογούμενος κάτοχος των τίτλων δεν έχει τη φορολογική του κατοικία στο εν λόγω κράτος
μέλος κατά το χρόνο πραγματοποίησης της μεταβίβασης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-307/16: Αντίθετη στο ενωσιακό δίκαιο εθνική διάταξη που εξαρτά τη δυνατότητα
απαλλαγής ΦΠΑ από δυσανάλογες προϋποθέσεις
Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος Φ.Π.Α. (άρθρα 127, 131, 146, 147 της Οδηγίας 2006/112) και
σύμφωνα με τη δικονομική αυτονομία των κρατών μελών της ΕΕ, για τη θέση προϋποθέσεων απαλλαγής
από τον Φ.Π.Α. με εθνική ρύθμιση, απαιτείται η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, σύμφωνα με την
οποία ο σκοπός της εκάστοτε ενωσιακής ρύθμισης θα πρέπει να θίγεται στο μικρότερο δυνατό βαθμό.
Συνεπώς, εθνική κανονιστική ρύθμιση, η οποία εξαρτά τη δυνατότητα απαλλαγής της παράδοσης
αγαθών από τον Φ.Π.Α. και επιστροφής του εν λόγω Φ.Π.Α. στους ταξιδιώτες από προϋποθέσεις
όπως ο ορισμένος ελάχιστος κύκλος εργασιών του υποκείμενου στο φόρο πωλητή ή η σύναψη
σύμβασης του τελευταίου με οικονομικό φορέα που δικαιούται να επιστρέφει τον Φ.Π.Α. στους
ταξιδιώτες είναι αντίθετη προς τους κανόνες της Οδηγίας περί Φ.Π.Α. Και τούτο, διότι, όπως κρίθηκε
από το ΔΕΕ, οι ανωτέρω προϋποθέσεις που τίθενται με εθνική κανονιστική ρύθμιση είναι υπέρμετρες του
σκοπού πρόληψης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καθώς έχουν ως αποτέλεσμα να στερείται
τελικά ο υποκείμενος στον φόρο πωλητής οριστικά τη δυνατότητα απαλλαγής από τον Φ.Π.Α.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-67216: Μηχανισμός έκπτωσης Φ.Π.Α. στις πάσης φύσεως μισθώσεις ακινήτων
Με απόφαση του ΔΕΕ, κρίθηκε ότι το δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. εξακολουθεί να υφίσταται, ακόμη κι
αν ο υποκείμενος στον φόρο, για λόγους πέρα από τη βούλησή του, δεν χρησιμοποιεί τα αγαθά για
τα οποία πραγματοποιήθηκε έκπτωση, καθώς το κρίσιμο στοιχείο για την εφαρμογή του
μηχανισμού έκπτωσης είναι η απόκτηση των αγαθών ή των υπηρεσιών από πρόσωπο που
ενεργεί υπό την ιδιότητα του υποκειμένου στον Φ.Π.Α. Συνεπώς, με την ανωτέρω απόφαση κρίθηκε ότι
ακόμα και στην περίπτωση που ένα ακίνητο, που επιλέχθηκε να υπαχθεί σε Φ.Π.Α., αλλά δεν
χρησιμοποιήθηκε από τον φορολογούμενο για τις φορολογούμενες πράξεις του, δεν επιτρέπεται να
υπαχθεί σε διακανονισμό του αρχικώς εκπεσθέντος Φ.Π.Α., όταν το ακίνητο παρέμεινε μεν κενό για
διάστημα άνω των δύο ετών, αλλά αποδεικνύεται ότι ο υποκείμενος στον φόρο αναζητούσε μισθωτή κατά
το κρίσιμο αυτό διάστημα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-533/16: Αποσβεστική προθεσμία άσκησης δικαιώματος για την επιστροφή Φ.Π.Α.
Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος Φ.Π.Α. (Οδηγίες 2006/112 και 2008/9) και σύμφωνα με την αρχή της
ουδετερότητας ως προς τη φορολογική επιβάρυνση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, το δικαίωμα
έκπτωσης Φ.Π.Α. αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του σχετικού μηχανισμού και δεν μπορεί, καταρχήν, να
περιορίζεται. Συνεπώς, είναι επιτρεπτή η έκπτωση και επιστροφή ΦΠΑ στον υποκείμενο του φόρου,
ο οποίος δήλωσε και κατέβαλε τον φόρο ακόμη και μετά την πάροδο πολλών ετών από την
παράδοση των αγαθών. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, το ΔΕΕ έκρινε ότι η πενταετής
αποσβεστική προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος επιστροφής Φ.Π.Α. δεν εκκινεί από την
ημερομηνία παράδοσης των αγαθών αλλά από τον χρόνο κατά τον οποίο συνέτρεξαν οι ουσιαστικές και
τυπικές προϋποθέσεις για την παροχή του δικαιώματος έκπτωσης του Φ.Π.Α.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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5. Προσεχώς
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχώρησε στη σύσταση και συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με
αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την εφαρμογή διατάξεων του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού 2017/1939 της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής
Εισαγγελίας στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας. Η Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
διαθέτει αρμοδιότητες για τη διερεύνηση και τη δίωξη ποινικών υποθέσεων που αφορούν τον
προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως η διαφθορά ή η απάτη με πόρους της ΕΕ ή η διασυνοριακή απάτη
στον τομέα του ΦΠΑ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Αδήλωτη Εργασία
Στα πλαίσια των εργασιών του Τμήματος για την Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας του
Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε) στο Υπουργείο Εργασίας, συζητείται η «Αναδιαμόρφωση του
προστίμου για την αδήλωτη εργασία». Θα υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση και Υπουργική Απόφαση τις
επόμενες εβδομάδες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Δημοσιονομικό Πλαίσιο ΕΕ
Στις 2 Μαΐου, η Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει την πρότασή της για το επόμενο Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει για
την ελληνική πλευρά η πολιτική συνοχής καθώς αποτελεί τη βάση για το επόμενο Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς από τα διαρθρωτικά Ταμεία (δλδ το επόμενο ΕΣΠΑ).
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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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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