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ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες δημοσιότητας, έκδοση πιστοποιητικού
καλής λειτουργίας και θεσπίζει για πρώτη φορά μονομελές όργανο διοίκησης ενώ
καταργεί και τις ανώνυμες μετοχές. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στην ακρόαση φορέων της
Βουλής προτείνοντας βελτιωτικές παρεμβάσεις οι οποίες στην πλειοψηφία τους
έγιναν δεκτές.
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Το Μηνιαίο Δελτίο «Ρυθμιστικό Περιβάλλον &
Επιχειρήσεις» συντάσσεται με την ευθύνη του Τομέα
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Ρυθμιστικών
Πολιτικών του ΣΕΒ και την επιστημονική υποστήριξη
της Δικηγορικής Εταιρείας «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ
ΒΕΚΡΗΣ». Αποτελεί μια ακόμη υπηρεσία του ΣΕΒ στα
μέλη του και περιλαμβάνει τρέχουσες νομοθετικές και
ρυθμιστικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην
ΕΕ, διαβουλεύσεις, αποφάσεις ανεξάρτητων αρχών
και φορέων καθώς και σημαντική νομολογία στα
εργασιακά φορολογικά και ευρύτερα ζητήματα του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την περίοδο
αναφοράς από την 15η ημέρα του παρελθόντος μήνα
έως και την 15η ημέρα του τρέχοντος μήνα. Για
οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τη συντακτική Ομάδα.
Τα άρθρα που φιλοξενούνται στο παρόν δελτίο
αποτελούν προϊόν προσωπικής επεξεργασίας
των συντακτών τους και ο ΣΕΒ δεν φέρει καμία
ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των
πληροφοριών ή απόψεων που περιλαμβάνουν.

Περισσότερα στη σελ.4
Ψήφιση Πολυνομοσχεδίου προαπαιτούμενων της τέταρτης αξιολόγησης
Αλλαγές σε νομοθεσία για πτωχευτικό κώδικα, αδειοδότηση, εξωδικαστικό
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, φαρμακευτική δαπάνη, ηλεκτρική ενέργεια, ενιαία
τιμή βιβλίου, ΚΦΕ,ΚΦΔ, ΦΠΑ, Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, μεσολάβηση και
διαιτησία συλλογικών εργατικών διαφορών εισάγει το πολυνομοσχέδιο το οποίο
ψηφίστηκε μόλις τις προηγούμενες ημέρες. Ο ΣΕΒ επεσήμανε τις αδυναμίες των
επιμέρους διατάξεων καθώς αυτές αποτυγχάνουν να επιλύσουν με «τολμηρό»
τρόπο καίρια προβλήματα της επιχειρηματικότητας.
Περισσότερα στη σελ.4
Παρέκταση πενταετούς παραγραφής
Με γνωμοδότηση του ΝΣΚ ανοίγει ο δρόμος για την παράταση κατά ένα έτος του
χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρων και
προστίμων. Προϋπόθεση, η φορολογική αρχή να μη γνώριζε κρίσιμα
(συμπληρωματικά) στοιχεία αλλά να τέθηκαν αυτά υπόψη της εντός του τελευταίου
έτους της αρχικής πενταετούς προθεσμίας παραγραφής
Περισσότερα στη σελ.16

01. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μανώλης Μπαλτάς
Δ/νων Σύμβουλος Re.De-Plan AE Consultants
Μέλος της Επιτροπής Χωροταξίας & Δικτύων του ΣΕΒ και του Εθνικού Συμβουλίου
Εφοδιαστικής
«Ο θεσμικός εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τα Επιχειρηματικά Πάρκα παραμένει ανολοκλήρωτος!»
Θα μπορούσε ίσως να αποτελέσει δικαίωση για όλους εμάς που εφαρμόζουμε στην πράξη τη νομοθεσία για τα
επιχειρηματικά πάρκα η δήλωση του Πρωθυπουργού στην τελευταία Γ.Σ. του ΣΕΒ με την οποία τόνισε ότι "Θέτουμε
τα Βιομηχανικά και Επιχειρηματικά Πάρκα στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας ως δραστικό μέτρο
προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού και οικονομικού περιβάλλοντος". Ωστόσο, αυτό θα έπρεπε να
συμβαδίζει με συγκεκριμένες πράξεις και να ταυτίζεται με την αλήθεια, στη ζωή, στη διοίκηση.
Δεν αρκεί να αναγράφεται σε κείμενα περιορισμένης θεσμικής ισχύος, όπως η πρόσφατη απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ
(ΦΕΚ 2231Β/2018), ότι η Κυβέρνηση νομοθετεί σε εναρμόνιση με τις 58 προτάσεις του ΣΕΒ όταν, έως σήμερα, 41 εξ
αυτών βρίσκονται σε εκκρεμότητα, ελάχιστες θεσμοθετήθηκαν αυτούσιες και κάποιες αφορούν σε «άσχετα»
θέματα ή υιοθετούν άλλες αρχές και άλλες κατευθύνσεις. Με χαρακτηριστικότερη περίπτωση την πρόταση που αφορά
στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης ΕΠ, για το οποίο έχει καταγραφεί η έντονη διαφωνία όλων των
ενδιαφερομένων, μεταξύ των οποίων ο ΣΕΒ, η ΚΕΕ, ο ΣΥΝΔΔΕ&L, το Εθνικό Συμβούλιο Εφοδιαστικής κ.λπ. Δεν
συμβαδίζουν οι προθέσεις με τις πράξεις και τα αποτελέσματα της πολιτικής ηγεσίας όταν στην πρόσφατη (08/06/18)
Εγκύκλιο που εξεδόθη, αντί να αποσαφηνίζεται, απλοποιείται και επιταχύνεται(!) η διαδικασία έγκρισης των
ΕΠ, μέσω της τυποποίησης των εγγράφων και των προδιαγραφών φακέλων γίνεται απλώς μιας απλή παράθεση της
υπάρχουσας νομοθεσίας, παραλείποντας και κάθε αναφορά του νόμου σε δεσμευτικές χρονικές προθεσμίες
ανταπόκρισης της διοίκησης που ούτως ή άλλως σπάνια τηρούνται. Όπως δεν αρκεί να λαμβάνονται αποφάσεις
για το «μέρος» και όχι για το «σύνολο», όπως συνέβη με την κατά τα λοιπά ορθή θεσμοθέτηση της κατάργησης των
δημοτικών τελών για τα ΕΠ που αναπτύσσονται από ιδιωτικούς φορείς σε δημόσια ακίνητα (Ν.4530/2018). Αν η εν
λόγω θεσμική ρύθμιση δεν γενικευθεί για όλα τα Πάρκα, ανοίγει ένα τεράστιο ζήτημα κατάλυσης των κανόνων
υγιούς ανταγωνισμού σε βάρος των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε ΕΠ και ΒΕΠΕ φορέων της ιδιωτικής
οικονομίας.
Είναι χρήσιμο η Κυβέρνηση να αναφέρεται και να επικαλείται κίνητρα για να ενθαρρύνει φορείς και επιχειρήσεις να
αναπτύξουν πάρκα ή να μεταστεγαστούν σ' αυτά. Όμως, δεν υπάρχει στον ορίζοντα πρόσκληση και πρόγραμμα
χρηματοδότησης της ανάπτυξης ΕΠ είτε σε αδόμητες εκτάσεις, είτε στο πλαίσιο οργάνωσης άτυπων
βιομηχανικών συγκεντρώσεων που αποτελεί προτεραιότητα σύμφωνα με τις εξαγγελίες του
Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα προετοιμάζεται, διοικητικά, διάταξη για να θεσμοθετηθεί "χαράτσι" ύψους 5% επί
του προϋπολογισμού του Πάρκου, πριν καν την αδειοδότηση του αλλά ταυτόχρονα και προϋπόθεση για
αυτήν.
Υπάρχει ελπίδα; Σίγουρα ναι. Η θετική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί και από την Κυβέρνηση, για μια
ουσιαστική θεσμική αναδιάρθρωση και παροχή σοβαρών κινήτρων εγκατάστασης επιχειρήσεων σ’ αυτά είναι ορατή.
Όμως απαιτείται μια γενναία αναθεώρηση και βελτίωση του Ν.3982/2011, που θα ενισχύσει πραγματικά την ανάπτυξη
σχετικών επενδύσεων, από φορείς της δημόσιας και της ιδιωτικής οικονομίας ισότιμα. Απαιτείται να μιλήσουν
απευθείας και αδιαμεσολάβητα πολιτική ηγεσία, υπηρεσιακοί παράγοντες και φορείς της επιχειρηματικότητας.
Η Κυβέρνηση θέλει αλλά είναι λογικό να μην τα γνωρίζει όλα. Χρήσιμες και εποικοδομητικές προτάσεις βρίσκουν
«τοίχο» στη μονομερή ενημέρωση του διοικητικού συστήματος, δημιουργώντας πολλές φορές παρεκκλίνουσες
αποφάσεις. Εκτός από ευήκοα ώτα, απαιτείται ευελιξία και αποτελεσματικότητα.
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις
Ενέργεια: ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης
Η Ρ.Α.Ε υποβάλλει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 16 Ιουλίου 2018 την κοινή πρόταση όλων των
Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς για τη διαδικασία δημιουργίας πλατφόρμας σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας
με χειροκίνητη ενεργοποίηση (mFRR).
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Ενέργεια: αναθεώρηση Κανονισμού Τιμολόγησης βασικών δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ
Ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουνίου 2018 η δημόσια διαβούλευση της Ρ.Α.Ε επί του σχεδίου τροποποίησης
του Κανονισμού Τιμολόγησης του ΕΣΦΑ. Το εν λόγω σχέδιο έχει ως κύριο στόχο την εισαγωγή της
δυνατότητας παροχής από το Διαχειριστή Ενδοημερήσιων Προϊόντων Μεταφορικής Ικανότητας σε
Σημεία Δημοπράτησης και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσίας Μετατροπής Μεταφορικής
Ικανότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Ενέργεια: αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
Ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουνίου 2018 η δημόσια διαβούλευση της πρότασης του Διαχειριστή για την
αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων του ΕΣΦΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Ενέργεια: ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Η Ρ.Α.Ε θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου 2018 την κοινή πρόταση όλων των
Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς της Ηπειρωτικής Ευρώπης και της Σκανδιναβίας για τις
παραδοχές και τη μεθοδολογία ανάλυσης κόστους/οφέλους που πρέπει να διενεργηθεί, προκειμένου
να εκτιμηθεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι αναγκαίο να παραμείνουν διαθέσιμες οι
μονάδες ή οι ομάδες παροχής ΕΔΣ με ταμιευτήρες περιορισμένης ενέργειας κατά τη διάρκεια
κατάστασης συναγερμού.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ενέργεια: ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Η Ρ.Α.Ε θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου 2018 την κοινή πρόταση όλων των
Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς επί των βασικών οργανωτικών απαιτήσεων, καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων για την ανταλλαγή δεδομένων που αφορά τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών
για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ορισμός του 11112 ως αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης μέσω τηλεομοιοτυπίας
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων υποβάλλει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25
Ιουνίου 2018 το μέτρο του ορισμού των αριθμών κλήσης έκτακτης ανάγκης και κυρίως την προσθήκη
του σύντομου κωδικού 11112 ως αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης μέσω τηλεομοιοτυπίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Α.Ε.: Τροποποίηση νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών
Δημοσιεύτηκε ο πολυαναμενόμενος νόμος περί Α.Ε ο οποίος τροποποιεί ριζικά το πλαίσιο λειτουργίας τους
εισάγοντας σημαντικές απλουστεύσεις, όπως η σύσταση χωρίς συμβολαιογράφο, το μονομελές
διοικητικό όργανο, οι συνεδριάσεις Γ.Σ εξ’ ολοκλήρου από απόσταση (virtual general meeting), η
αποτίμηση των εισφορών σε είδος και η πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου χωρίς
κρατική παρέμβαση κ.ά. Ο ΣΕΒ εισηγήθηκε βελτιωτικές προτάσεις οι οποίες έγιναν δεκτές, όπως η
αυτόματη λύση των εταιρειών των οποίων δεν επαρκεί η περιουσία για την ολοκλήρωση της
πτωχευτικής διαδικασίας και η έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας (good standing) αλλά και
άλλες που δεν ενσωματώθηκαν όπως η θέσπιση μηχανισμών έγκαιρης διάγνωσης και προειδοποίησης για
οικονομικά προβλήματα της εταιρείας.
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ, για το Ν.4548/2018 πιέστε εδώ

Ψήφιση Πολυνομοσχεδίου προαπαιτούμενων της τέταρτης αξιολόγησης
Ψηφίστηκε ο ν.4549/2018 (ΦΕΚ τ. Α΄ 105/14.6.2018), με τίτλο «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022.». Ο ΣΕΒ ανέδειξε τα σημαντικότερα ζητήματα του νομοσχεδίου
τόσο κατά την ακρόαση φορέων στη Βουλή όσο και στο ειδικό τεύχος του Εβδομαδιαίο Δελτίου για την
ελληνική οικονομία (αναζητήστε εδώ το τεύχος 144 του Εβδομαδιαίο Δελτίου του ΣΕΒ).
Αναλυτικότερα:
1.

Φαρμακευτική δαπάνη

Με το άρθρο 25 επεκτείνεται η εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) στα έτη 20192011 και ρυθμίζεται ο καθορισμός των ορίων δαπανών για όλες τις κατηγορίες, βάσει της ετήσιας
μεταβολής του ΑΕΠ. Επίσης, στο άρθρο 26 καθιερώνεται ποσοστό επιστροφής (rebate) 0,8% επί της
λιανικής τιμής των συνταγογραφούμενων φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου
προστασίας προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2018.
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ για το Ν.4549/2018 πιέστε εδώ

2.

Ενιαία τιμή βιβλίου

Με τα άρθρα 34 έως 36 επανέρχεται η ενιαία τιμή βιβλίου για όλα τα είδη βιβλίων που εκδίδονται
στην Ελλάδα ή στην ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό, έντυπων και ηλεκτρονικών. Η ενιαία τιμή είχε
καταργηθεί σε υλοποίηση σύστασης του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό και επανέρχεται υπό
αυστηρότερο πλαίσιο καθώς πλέον προβλέπονται και κυρώσεις για παραβίαση των διατάξεων.
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ για το Ν.4549/2018 πιέστε εδώ

3.

Πτωχευτικός Κώδικας

Με το άρθρο 24 του ψηφισθέντος νόμου επήλθαν τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα με την
επέκταση της εφαρμογής της διαδικασίας κήρυξης του οφειλέτη ως συγγνωστού και στην περίπτωση
του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ΠτΚ, ενώ ορίζεται ρητά πως οι νέες διατάξεις
εφαρμόζονται και στις καταχωρίσεις που έγιναν από 1.10.2016, καθώς και στις εκκρεμείς, κατά τη θέση
σε ισχύ του παρόντος, αιτήσεις πτώχευσης.
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ, για το Ν.4549/2018 πιέστε εδώ και για τις θέσεις του ΣΕΒ πιέστε εδώ
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4.

Αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων

Ο νέος νόμος περιλαμβάνει επί της αρχής θετικές διατάξεις για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων (άδεια
εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας, κατηγοριοποίηση βάσει όχλησης, κ.α.), οι οποίες όμως αποτελούν άλλη
μια «διστακτική» και ημιτελή μεταρρύθμιση, με περιορισμένο εύρος εφαρμογής που δεν καλύπτει τις
ανάγκες της Ελληνικής βιομηχανίας ενώ δεν προχωρά σε πιο τολμηρά αλλά αναγκαία βήματα
εκσυγχρονισμού της αδειοδοτικής νομοθεσίας πάντα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου και της
βιώσιμης ανάπτυξης.
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ, για το Ν.4549/2018 πιέστε εδώ και για τις θέσεις του ΣΕΒ πιέστε εδώ

5.

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

Στο άρθρο 45 τροποποιούνται οι ορισμοί «οφειλές υπέρ τρίτων» και «οφειλές προς τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης» ενώ το άρθρο 47 προβλέπει πλέον τη δυνατότητα στους ομόρρυθμους
εταίρους των ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών να ζητήσουν τη ρύθμιση και του συνόλου
των δικών τους οφειλών. Στο άρθρο 49 τροποποιείται η διαδικασία επιλογής του συντονιστή, δίχως
ωστόσο να αποσαφηνίζεται τί θα συμβεί στην περίπτωση που δεν υπάρχει εγγεγραμμένος
συντονιστής στο σχετικό μητρώο της έδρας του οφειλέτη ενώ για τη συμμετοχή του δημοσίου και των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης στον μηχανισμό προβλέπεται η δημιουργία νέου μητρώου
εμπειρογνωμόνων, από το οποίο θα γίνεται η επιλογή του εμπειρογνώμονα.
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ, για το Ν.4549/2018 πιέστε εδώ και για τις θέσεις του ΣΕΒ πιέστε εδώ

6.

Λαθρεμπόριο στα καπνικά

Με το άρθρο 110 επέρχεται τροποποίηση και του άρθρου 119Β του Τελωνειακού Κώδικα με βασικό
στόχο τη δραστική μείωση του λαθρεμπορίου καπνικών. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις καπνικών
προϊόντων υποχρεούνται πλέον με την απειλή προστίμου να κοινοποιούν κατάλογο των εμπορικών
τους σημάτων ή των σημάτων για τα οποία διαθέτουν άδεια χρήσης προς την Α.Α.Δ.Ε ενώ
διευκολύνεται η κατάσχεση προϊόντων καπνού που η κυκλοφορία τους δεν είναι σύμφωνη με όλους
τους απαραίτητους όρους.
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ, για το Ν.4549/2018 πιέστε εδώ και για τις θέσεις του ΣΕΒ πιέστε εδώ

Υπηρεσίες πληρωμών
Ενσωματώνεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία που αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών (2015/2366/ΕΕ) ως προς
τις υπηρεσίες πληρωμών που διενεργούνται καταρχήν σε νόμισμα ενός κράτους-μέλους της ΕΕ.
Ειδικότερα, ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, οι όροι έκδοσης άδειας λειτουργίας των ιδρυμάτων
πληρωμών, το ύψος του αρχικού τους κεφαλαίου και οι όροι προστασίας των προσωπικών
δεδομένων των καταναλωτών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Καπνοβιομηχανία: μέτρα δέουσας επιμέλειας στην εφοδιαστική αλυσίδα
Συγκεκριμενοποιούνται τα μέτρα της δέουσας επιμέλειας (due diligence) που πρέπει να εφαρμόζονται
στην εφοδιαστική αλυσίδα βιομηχανοποιημένων καπνών Ενδεικτικά, τα μέτρα προβλέπουν την
υποχρέωση τήρησης μητρώου εγκεκριμένων πελατών και προμηθευτών, καθώς και την υποχρέωση
διακοπής συνεργασίας με εγκεκριμένο πελάτη ή προμηθευτή σε βάρος του οποίου η Α.Α.Δ.Ε. έχει
δώσει επαρκή στοιχεία για εμπλοκή του σε λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Φυσικό αέριο: εγκαταστάσεις αποσυμπίεσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου
Εγκρίθηκε ο Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων αποσυμπίεσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου
(CNG=Compressed Natural Gas) ορίζοντας τα αναγκαία για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη δοκιμή, τη
θέση σε λειτουργία, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την εκμετάλλευση και την πυροπροστασία αυτών των
εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των σταθμών πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου, μέτρησης/ρύθμισης
δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου, των παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου, καθώς και
των εσωτερικών εγκαταστάσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ
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Φυσικό Αέριο: κώδικας προμήθειας φυσικού αερίου σε ιδιώτες
Εκδόθηκε ο Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες με τον οποίο ρυθμίζονται όλα όσα
αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προμηθευτών και των πελατών, τόσο κατά το
στάδιο των διαπραγματεύσεων και της σύναψης της μεταξύ τους σύμβασης, όσο και κατά την
εκπλήρωση των τελικά συμφωνηθέντων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ενέργεια: προϋποθέσεις χορήγησης προκαταβολών σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας
Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δύνανται να υποβάλλουν αίτημα για χορήγηση χρηματικής
προκαταβολής εφάπαξ ή σε δόσεις, έναντι των συνολικών υποχρεώσεων της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης
για δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους
μεταβιβάζονται πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στους εν λόγω πόρους περιλαμβάνονται και
οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΕΠΕ: τροποποίηση νόμου περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
Δημοσιεύθηκε ο ν. 4541/2018, αλλάζοντας πολλές διατάξεις του ν. 3190/1955 περί των Ε.Π.Ε.
Προβλέπεται η σύγκληση συνέλευσης υποχρεωτικά μία τουλάχιστον φορά κάθε έτος το αργότερο έως
τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, ενώ αν η συνέλευση
δεν συγκληθεί από τους διαχειριστές μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, δικαίωμα προς τούτο θα έχει
ο κάθε εταίρος. Ακόμη, τα εταιρικά μερίδια θα έχουν στο εξής ονομαστική αξία ενός τουλάχιστον
ευρώ ενώ εισάγεται άρθρο 24α, σύμφωνα με το οποίο οι εταίροι έχουν δικαιώματα επί των καθαρών
κερδών, ενώ αν πραγματοποιήθηκε διανομή κερδών που δεν είναι πραγματικά, οι εταίροι που τα έλαβαν
υποχρεούνται να τα αποδώσουν, με πενταετή χρόνο παραγραφής για την άσκηση της σχετικής αγωγής.
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ν.4541/2018 πιέστε εδώ

Παραγωγή και διάθεση ποτών από ζύμωση
Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τόσο τα παραγόμενα, όσο και τα
προερχόμενα από την αλλοδαπή με σκοπό τη διάθεσή τους στην εσωτερική αγορά ποτά από ζύμωση.
Ειδικότερα, οι χρησιμοποιούμενες πρώτες και βοηθητικές ύλες, οι επιτρεπόμενες και μη πρακτικές
κατά την παραγωγική διαδικασία, καθώς και όσα αφορούν τυχόν προσθήκες στο παραγόμενο
προϊόν, οι απαραίτητοι όροι που πρέπει να πληρούν τα εργοστάσια παραγωγής των εν λόγω προϊόντων,
καθώς και μεταβατική περίοδος ενός έτους για την κυκλοφορία όσων προϊόντων έχουν εισαχθεί στη χώρα
πριν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και των οποίων η επισήμανση δεν είναι σύμφωνη με
τους νέους όρους.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων
Εκδόθηκαν διευκρινιστικές οδηγίες για την επιτάχυνση της αξιολόγησης των αιτήσεων για την
έγκριση ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3982/2011. Οι
παρεχόμενες διευκρινιστικές πληροφορίες αφορούν ζητήματα όπως τα απαραίτητα δικαιολογητικά
τεκμηρίωσης της θέσης ανάπτυξης και η τεκμηρίωση όσων περιλαμβάνονται στην Έκθεση Χωροθέτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Χρηματιστήριο Ενέργειας
Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Ν 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17-01-2018), άρθρο 96, ιδρύθηκε
η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο ΕΧΕ
Α.Ε. Η ανώνυμη εταιρεία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ , και ορίστηκε και το πρώτο 9μελές ΔΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ
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Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων
Ενέργεια: κανόνες ορισμού φυσικών δικαιωμάτων μεταφοράς του συνόρου της ζώνης προσφοράς
Ελλάδα – Βουλγαρία
Με απόφαση της Ρ.Α.Ε τροποποιείται η κοινή πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς
του συνόρου της ζώνης προσφοράς Ελλάδα - Βουλγαρίας για τους κανόνες ορισμού φυσικών
δικαιωμάτων μεταφοράς (Καν. 2016/1719 άρθρ. 36). Η κοινή πρόταση των ΔΣΜ αποσκοπεί στον
καθορισμό της κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας μεταξύ των δύο
χωρών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ενέργεια: ενιαία αγορά
Η Ρ.Α.Ε εξέδωσε τις κατευθύνσεις για την κατάρτιση των Κανονισμών των Αγορών Ηλεκτρικής
Ενέργειας όπου ορίζεται καταρχάς πως θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Αγορά της Επόμενης
Ημέρας οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι έμποροι
ηλεκτρικής ενέργειας, οι φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης και οι αυτοπρομηθευόμενοι πελάτες
μετά την εγγραφή τους στο μητρώο του ΟΑΔΗΕ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αεροπορικές/θαλάσσιες μεταφορές
Νέες διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται κατά την υποχρεωτική πλέον χρήση του ηλεκτρονικού
εγγράφου μεταφοράς (ETD) στις αεροπορικές/θαλάσσιες μεταφορές, γεγονός που σηματοδοτεί την
παύση εφαρμογής της έως τώρα ισχύουσας διαδικασίας με τη χρήση ηλεκτρονικού δηλωτικού.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
Εγγραφή Ξενοδοχειακών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
Σύμφωνα με την με αριθμό 50/2018 Γνωμοδότηση, στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται οι ατομικές ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις εφόσον το φυσικό πρόσωπο που αποτελεί το φορέα της επιχείρησης έχει αποκτήσει την
εμπορική ιδιότητα καθώς και όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό εταιρική μορφή. Οι
ναυτιλιακές επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν λειτουργούν ως ατομικές ή υπό κάποιο εταιρικό σχήμα
υποχρεούνται πάντοτε σε εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. Το Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούται να ενημερώνει τα Επιμελητήρια,
στα οποία εγγράφονται υποχρεωτικά οι ξενοδοχειακές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις, δηλαδή το
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας αντίστοιχα, αυτεπάγγελτα για
την εγγραφή και κάθε άλλη οριστική πράξη.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Παναγιώτης Ι. Πόθος
Δικηγόρος, LL.M.
Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος»
«Φορολογικές απαλλαγές σε ομολογιακά δάνεια και «καταχρηστικότητα»: Το τέλος ενός ατελέσφορου
προβληματισμού»
Σε εποχές έντονης οικονομικής ασφυξίας, όπως η σημερινή, η δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης
με όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια και με μικρότερο κόστος, συνιστά το ζητούμενο και πολλές φορές την αναγκαία
συνθήκη για την επιβίωση μιας επιχείρησης και την ταχύρυθμη ανάπτυξή της.
Την ανάγκη αυτή για τέτοιου είδους χρηματοδότηση είχε καλύψει, ομολογουμένως με επιτυχία, ο θεσμός του
ομολογιακού δανείου, το οποίο εκδίδεται από ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του Ν. 3156/2003,
ο οποίος είχε τεθεί σε ισχύ με σκοπό την ενδυνάμωση της ελληνικής αγοράς των εταιρικών ομολόγων.
Στην ουσία, πρόκειται για ένα δάνειο, στο οποίο όμως η απαίτηση του δανειστή ενσωματώνεται σε
ομολογία/ομολογίες (αξιόγραφα), γεγονός το οποίο το καθιστά εύκολα μεταβιβάσιμο.
Η συγκεκριμένη νομοθεσία παρείχε ένα πλήθος φορολογικών πλεονεκτημάτων και ατελειών (κυρίως απαλλαγή από
το χαρτόσημο και την εισφορά του Ν. 128/1975 αλλά και ατέλειες από τα αναλογικά τέλη υποθηκοφυλάκων για τις
εξασφαλίσεις που θα δίδονταν σε ακίνητα), καθιστώντας το χρηματοοικονομικό αυτό εργαλείο ιδιαιτέρως ελκυστικό
στα ημεδαπά τραπεζικά ιδρύματα.
Όμως, τα τελευταία χρόνια είχε ξεκινήσει μια εκτενής θεωρητική συζήτηση, η οποία δημιουργούσε εν τέλει αμφιβολίες
για τον φορολογικά «ουδέτερο» χαρακτήρα αυτών των δανείων, ενόψει μιας γνωμοδότησης που είχε εκδοθεί από
το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (514/2006), με την οποία είχε αμφισβητηθεί η φύση ενός δανείου ως ομολογιακού
και κατά συνέπεια η παροχή των φορολογικών πλεονεκτημάτων/ ατελειών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις λόγω
«καταχρηστικότητας». Ειδικότερα, η γνωμοδότηση είχε αμφισβητήσει τις περιπτώσεις εκείνες των ομολογιακών
δανείων, στις οποίες είχε εκδοθεί μόνο μία ομολογία ή οι ομολογίες είχαν καλυφθεί από έναν ομολογιούχο (μια
αρκετά συνήθης πρακτική).
Μάλιστα, το συγκεκριμένο ζήτημα είχε τεθεί και στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων, δίχως όμως, από ό,τι φαίνεται,
να μετουσιωθεί τελικώς σε καταλογισμούς, αφού η εν λόγω Γνωμοδότηση δεν είχε γίνει ποτέ αποδεκτή από το
Υπουργείο Οικονομικών.
Η συζήτηση αυτή (και αντίστοιχα η «επιθετική» διάθεση των φορολογικών ελεγκτών) αναζωπυρώθηκε, ιδίως μετά
την εισαγωγή στην ελληνική έννομη τάξη της γενικής ρήτρας περί φορο-αποφυγής (άρθρ. 38 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας -Ν.4174/2013), η οποία στοχεύει στην καταπολέμηση των «τεχνητών» ρυθμίσεων, οι
οποίες δεν έχουν οικονομική ή εμπορική λογική και οδηγούν σε φορολογικό «πλεονέκτημα» (δηλαδή στη μείωση
των σχετικών φορολογικών επιβαρύνσεων για τα μέρη, τα οποία μετέρχονται των ρυθμίσεων αυτών).
Αυτή η ατελέσφορη και βλαπτική για την ευρεία χρήση των ομολογιακών δανείων ως βασικών εργαλείων
εταιρικής χρηματοδότησης συζήτηση, αναμένεται να λάβει οριστικό τέλος μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, οι οποίες
σχετίζονται με την έκδοση της πρόσφατης γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (43/2018) και την
ψήφιση του νέου Νόμου για την αναμόρφωση του Δικαίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Ν. 4548/2018-ΦΕΚ
104/13.6.2018).
Συγκεκριμένα, ο νέος Νόμος για τις ανώνυμες Εταιρείες (με ισχύ από 1.1.2019) ξεκαθαρίζει το τοπίο αφού
διευκρινίζει (έχοντας υπόψη του την ως άνω πιο πρόσφατη γνωμοδότηση) ότι η ανάληψη του ομολογιακού
δανείου από ένα πρόσωπο ή η συγκέντρωση όλων των ομολογιών σε ένα ομολογιούχο, καθώς και η
ενσωμάτωση του δανείου σε μία ομολογία δεν αίρουν το χαρακτήρα του δανείου ως ομολογιακού.
Συνεπώς, ακόμα και στις περιπτώσεις αυτές, οι φορολογικές απαλλαγές δεν μπορούν να αμφισβητούνται.
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Τροποποίηση του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών: φορολογικές ρυθμίσεις
Σε επιμέρους διατάξεις του ν.4548/2018 ορίζεται ότι: (α) ανώνυμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην
εξορυκτική βιομηχανία ή στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών καταρτίζουν και δημοσιεύουν σε ετήσια
βάση έκθεση για τις πληρωμές που διενεργούν προς κυβερνήσεις, στις οποίες (πληρωμές)
περιλαμβάνονται και φόροι που επιβάλλονται επί του εισοδήματος, της παραγωγής ή των κερδών
των ανωνύμων εταιρειών, εξαιρουμένων των φόρων που επιβάλλονται στην κατανάλωση, όπως οι φόροι
προστιθέμενης αξίας, οι φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων ή οι φόροι επί των πωλήσεων (άρθρο
155 παρ. 1 και 2) και (β) από 31.5.2018, οι ευνοϊκές διατάξεις του Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου
που προβλέπουν μειωμένο φορολογικό συντελεστή για τις Α.Ε. εφαρμόζονται αναλογικά και στις
Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. (άρθρο 185 παρ. 3).
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ν.4548/2018 πιέστε εδώ

Φορολογικές ρυθμίσεις στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022
Στο κεφάλαιο Δ΄ του ν.4549/2018 προβλέπονται συγκεκριμένες φορολογικές ρυθμίσεις. Αναλυτικότερα:
1.

Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

Με το άρθρο 110 προστίθενται νέο άρθρο στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα με το οποίο προβλέπεται η
κοινοποίηση στην ΑΑΔΕ καταλόγου των εμπορικών σημάτων ή των σημάτων για τα οποία διαθέτουν άδεια
χρήσης οι επιχειρήσεις καπνικών προϊόντων, καθώς και η παροχή πληροφοριών και η διενέργεια
πληρωμών από τις εν λόγω επιχειρήσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση κατάσχεσης λαθραίων
βιομηχανοποιημένων καπνών.
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ν.4549/2018 πιέστε εδώ

2.

Κώδικας ΦΠΑ

Στο άρθρο 111 τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που αφορούν στη λαμβανόμενη ως
φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή
υπηρεσιών, καθώς και οι διατάξεις που αφορούν στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ν.4549/2018 πιέστε εδώ

3.

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

Στο άρθρο 112 τροποποιούνται οι διατάξεις του ΚΦΔ που αφορούν στην απαίτηση της Φορολογικής
Διοίκησης προς κατάθεση εγγύησης από τον φορολογούμενο που πρόκειται να ασκήσει επιχειρηματική
δραστηριότητα ή να προβεί σε νέα έναρξη εργασιών και κατά την άσκηση προηγούμενης επιχειρηματικής
δραστηριότητας ο ΑΦΜ του έχει ανασταλεί
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ν.4549/2018 πιέστε εδώ

4.

ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Στο άρθρο 126 τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.4223/2013 περί υπολογισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και, ιδίως, οι
διατάξεις που αφορούν στις τιμές ζώνης για τον υπολογισμό του κύριου φόρου καθώς και στα κλιμάκια και
στους συντελεστές για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των εμπράγματων δικαιωμάτων επί των
ακινήτων και την επιβολή του συμπληρωματικού φόρου σε αυτή.
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ν.4549/2018 πιέστε εδώ
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5.

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

Στο άρθρα 115 και 117 τροποποιούνται οι διατάξεις του ΚΦΕ που αφορούν (i) στην φορολογική
κατοικία, (ii) στην φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος των περιστασιακά/ ευκαιριακά
απασχολούμενων, (iii) στον προσδιορισμό της έννοιας της «επιχειρηματικής συναλλαγής», στην
οποία δεν περιλαμβάνεται η πράξη πώλησης από φυσικό πρόσωπο περιουσιακού στοιχείου που έχει
αποκτηθεί λόγω κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών, (iv) στην κατάργηση της έννοιας της
χρηματοοικονομικής μίσθωσης και στην εισαγωγή του όρου της «χρηματοδοτικής μίσθωσης», (v) στις
προϋποθέσεις για τη μη μεταφορά επιχειρηματικών ζημιών διαδοχικά στα επόμενα πέντε φορολογικά
έτη, (vi) στη δαπάνη για ασφαλιστικά συμβόλαια επενδυτικού χαρακτήρα, ως δαπάνη απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων, (vi) στον προσδιορισμό της τιμής κτήσης τίτλων που αποκτήθηκαν λόγω
κληρονομικής διαδοχής ή με χαριστική αιτία, (vii) στην απαλλαγή από την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης του τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει από δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας
προς ανιόντες ή κατιόντες και από την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο/
ΝΠΔΔ, (viii) στην παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% στις καθαρές αμοιβές αμειβόμενων με
ημερομίσθιο προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, (ix) στην παρακράτηση φόρου
με συντελεστή 15% στα μη διανεμηθέντα κέρδη νομικού προσώπου που αλλάζει κατηγορία
τηρούμενων βιβλίων, (x) στον προσδιορισμό της έννοιας των μη συνεργάσιμων κρατών στο
φορολογικό τομέα, (xi) στην καταβολή φόρου εισοδήματος σε δύο ισόποσες διμηνιαίες δόσεις από τα
φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα/ οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, (xii)
στην έκπτωση από τον φόρο εισοδήματος του φόρου που παρακρατήθηκε κατά τη διανομή του
μερίσματος από ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο/ οντότητα με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ σε
ημεδαπό νομικό πρόσωπο/ οντότητα (xiii) στην προκαταβολή του 50% του φόρου εισοδήματος που
αποκτούν για πρώτη φορά φυσικά πρόσωπα από επιχειρηματική δραστηριότητα και (xiv) στην
απόσβεση δαπανών που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού.
Περαιτέρω, προστίθενται δύο νέα άρθρα στον ΚΦΕ με τα οποία παρέχονται κίνητρα αφενός για την
ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης (ιδίως, με την προσαύξηση κατά ποσοστό 50% των εκπιπτόμενων
εργοδοτικών εισφορών) και αφετέρου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων
(ιδίως, με την αφαίρεση από το φορολογητέο εισόδημα του υποκείμενου στο φόρο ποσοστού 30% των
επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα για κάθε οπτικοακουστικό έργο).
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ν.4549/2018 πιέστε εδώ

Τηλεοπτικές διαφημίσεις: επιβολή ειδικού φόρου
Από 1.4.2018 επιβάλλεται ειδικός φόρος με μειωμένο συντελεστή σε ποσοστό 5% στις διαφημίσεις
που προβάλλονται από τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης που διαθέτουν άδεια λειτουργίας από το
Ε.Σ.Ρ. ή έχουν υπογράψει σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο. Ο ως άνω
επιβαλλόμενος ειδικός φόρος (με συντελεστή 20% ή 5%) επί των διαφημιζόμενων μηνυμάτων
υπολογίζεται για κάθε τιμολόγιο λαμβάνοντας υπόψη το 80% της αξίας της διαφήμισης που
εισπράττουν τα τηλεοπτικά μέσα, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση τυχόν χορηγούμενων
εκπτώσεων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας
Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται σε εταίρο προσωπικής εταιρείας
που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, ο οποίος παράλληλα λαμβάνει αμοιβές ως
διαχειριστής σε ΕΠΕ/ ΙΚΕ ή ως μέλος Δ.Σ. σε ΑΕ, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της
προσωπικής εταιρείας στην οποία είναι μέλος. Αντιθέτως, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που
ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε εταίρο προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα, ο οποίος παράλληλα λαμβάνει αμοιβές ως διαχειριστής σε ΟΕ/ ΕΕ,
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας από την οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο
φορολογητέο εισόδημα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΕΦΚ: Προϋποθέσεις και διαδικασία έγκρισης χρήσης δεξαμενών προιόντων
Ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έγκρισης της χρήσης δεξαμενών στις οποίες αποθηκεύονται
και τοποθετούνται τα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ ποτά με αλκοόλη και αιθυλική αλκοόλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.2960/2001.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ειδικός Φόρος Ακινήτων: απαλλαγή για εταιρείες με μετοχές σε οργανωμένη/ ρυθμιζόμενη αγορά
Από την 1.1.2018, για την χορήγηση απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων σε εταιρείες με
μετοχές διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη/ ρυθμιζόμενη χρηματιστηριακή αγορά ανεξάρτητα από
τη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους (15 παρ. 2α ν.3091/2002) αρκεί η κτήση βεβαίωσης από
την εποπτεύουσα αρχή διαπιστευμένη στην IOSCO (International Organization of Securities
Commissions, Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς) από την οποία να προκύπτει ότι οι
μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται σε οργανωμένη/ ρυθμιζόμενη χρηματιστηριακή αγορά,
χωρίς να απαιτείται πλέον η εν λόγω χρηματιστηριακή αγορά να είναι μέλος και της WFE (World Federation
of Exchanges, Παγκόσμια Ομοσπονδία Χρηματιστηρίων).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας: δήλωση απόδοσης
Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους
πλαστικής σακούλας που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, καθώς και η
διαδικασία επιβολής και απόδοσης του.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αυτοκίνητα: προσδιορισμός φορολογητέας αξίας και καθορισμός συντελεστών τέλους ταξινόμησης
Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4357/2018, σύμφωνα με τις οποίες προσδιορίζεται η
φορολογητέα αξία των εγχωρίως παραγομένων/ διασκευαζόμενων αυτοκινήτων και καθορίζονται
οι προσαυξημένοι συντελεστές τέλους ταξινόμησης για τα τρίκυκλα και τετράκυκλα αυτοκίνητα
οχήματα που δεν πληρούν από την κατασκευή τους τις προϋποθέσεις του ενωσιακού δικαίου (Οδηγίας
2002/51/ΕΚ) για τη μείωση του επιπέδου ρυπαντικών εκπομπών δίκυκλων και τρίκυκλων οχημάτων με
κινητήρα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων
Διευκρινίζεται ότι δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου 15% κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών
παρελθουσών χρήσεων από τα υπόχρεα σε παρακράτηση νομικά πρόσωπα, εφόσον η διανομή
των κερδών αυτών γίνεται προς τα νομικά πρόσωπα του ίδιου ομίλου, στο πλαίσιο του κοινού
φορολογικού καθεστώτος που ισχύει για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών-μελών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης
Κοινοποιείται η με αριθμό 130/2017 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, με την οποία κρίθηκε ότι η ειδική εισφορά
αλληλεγγύης φέρει τα χαρακτηριστικά εννοιολογικά γνωρίσματα του φόρου, ωστόσο δεν έχει ως
αντικείμενο το εισόδημα επί του οποίου επιβλήθηκε, το οποίο αποτελεί απλώς το κριτήριο
διάγνωσης της φοροδοτικής ικανότητας του φορολογουμένου και συνακόλουθα τη βάση επιβολής
της έκτακτης εισφοράς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Εγχειρίδιο ερωτήσεων – απαντήσεων σε τελωνειακά θέματα
Με ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ δημοσίευσε εγχειρίδιο στο οποίο περιλαμβάνονται τα συνηθέστερα ερωτήματα
που υποβάλλονται από τους πολίτες και οι αντίστοιχες απαντήσεις επί των εν λόγω ερωτημάτων όσον
αφορά ζητήματα τελωνειακών θεμάτων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ΣΑΔΦ
Με την με αριθμό ΠΟΛ. 1099/2018 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιείται η με αριθμό 13/2018 Γνωμοδότηση
του ΝΣΚ, όπως αυτή έγινε δεκτή από τον διοικητή της ΑΑΔΕ. Με την εν λόγω Γνωμοδότηση κρίθηκε ότι η
ειδική εισφορά αλληλεγγύης (άρθρο 43Α ΚΦΕ) δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Συμβάσεων
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλες χώρες, καθώς δεν υπάγεται
στην κατηγορία των «όμοιων με τον φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων». Και τούτο
διότι, παρόλο που φέρει τα εννοιολογικά γνωρίσματα του φόρου δεν συνιστά φόρο επί του
εισοδήματος. Αντιθέτως , η ειδική εισφορά αλληλεγγύης διαφέρει από το φόρο εισοδήματος ως προς την
αιτία επιβολής της, τον σκοπό που εξυπηρετεί, το αντικείμενό της και τα υποκείμενα πρόσωπα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών
Με την με αριθμό ΠΟΛ. 1094/2018 καθορίζονται (α) οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του
ν.4493/2017 (FATCA) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών
μεταξύ των ελληνικών φορολογικών αρχών και των αρμόδιων φορολογικών αρχών των ΗΠΑ, καθώς και
(β) ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα των εν λόγω
πληροφοριών που αφορούν κάθε Δηλωτέο λογαριασμό προς τις ΗΠΑ για τα έτη 2017, 2018 και 2019.
Παράλληλα, με την ΠΟΛ. 1102/2018 καθορίζονται (α) οι αρμόδιες αρχές της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του
πλαισίου της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, ιδίως ως προς τη
διαχείριση των εισερχόμενων πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές των αλλοδαπών δικαιοδοσιών, καθώς
και (β) ο τρόπος και η προθεσμία υποβολής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών από τα
Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για τους δηλωτέους λογαριασμούς των ετών 2016, 2017
και 2018.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ

Τελωνειακή επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας: αίτηση παρέμβασης
Κοινοποιείται ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/582 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον οποίο
επικαιροποιείται το έντυπο της Αίτησης που υποβάλλεται από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο
πρόσωπα και οντότητες για την παρέμβαση των αρμόδιων τελωνειακών αρχών όταν υπάρχει
υποψία ότι εμπορεύματα, τα οποία τελούν υπό τελωνειακή επιτήρηση/ τελωνειακό έλεγχο
παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας: όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71Α ΚΦΕ, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, για τρεις
συνεχόμενες χρήσεις, επιχείρηση που πραγματοποιεί κέρδη από την πώληση προϊόντων παραγωγής
της, για την οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της ίδιας
επιχείρησης. Με ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Οικονομικών
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα αναγκαία προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων (υφιστάμενων ή νεοϊδρυόμενων)
επιχειρήσεων στις ανωτέρω ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 71Α ΚΦΕ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Υπογραφή δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από τους ίδιους
Με την με αριθμό ΠΟΛ. 1080/2018 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι οι Ορκωτοί
Ελεγκτές Λογιστές δύνανται να υπογράφουν οι ίδιοι τις προσωπικές δηλώσεις φορολογίας του
εισοδήματος που αποκτούν, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδά τους ως ελευθέρων επαγγελματιών, δεν
υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Κοινοποίηση φορολογικών ρυθμίσεων των άρθρων 112, 113 και 145 του ν.4537/2018
Με το με αριθμό ΠΟΛ. 1109/2018 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 112, 113
και 145 του ν.4537/2018, σύμφωνα με τις οποίες: (α) είναι δυνατή η μεταγραφή ακινήτου χωρίς τη
συνυποβολή δήλωσης ΦΜΑ, η οποία ωστόσο υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής από το
πρόσωπο υπέρ του οποίου έγινε η μεταγραφή, (β) επιβάλλεται φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών
παροχών στα αναγκαστικά απαλλοτριούμενα ακίνητα που αποκτώνται αιτία θανάτου ή από χαριστική αιτία
(δωρεά ή γονική παροχή), κατά το χρόνο συντέλεσης της απαλλοτρίωσης (καταβολής της αποζημίωσης) ή
άρσης αυτής, εφόσον κατά το χρόνο κτήσης δεν έχει ολοκληρωθεί/ συντελεσθεί η απαλλοτρίωση και (γ)
είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ στον εκκαθαριστή νομικού προσώπου, στον εκτελεστή
διαθήκης και στον εκκαθαριστή κληρονομίας (όπως ισχύει και για το σύνδικο της πτώχευσης) με την
καταβολή του αναλογούντος Φ.Α.Π. ή και ΕΝΦΙΑ για συγκεκριμένο ακίνητο χωρίς να απαιτείται ρύθμιση ή
εξόφληση του φόρου και για τα υπόλοιπα ακίνητα .
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Κοινοποίηση φορολογικών ρυθμίσεων των άρθρων 114 και 142 του ν.4537/2018
Με την με αριθμό ΠΟΛ. 1106/2018 εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 114 και 142 του
ν.4537/2018, σύμφωνα με τις οποίες: (α) τα κεφαλαιακά κέρδη (εισοδήματα) που αποκτώνται, από την
1.1.2017 και έπειτα, από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (SWAP) στο πλαίσιο του
προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου απαλλάσσονται του φόρου
εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και δεν αναφέρονται στη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος, καθώς δε συνιστούν πραγματοποιηθείσα υπεραξία, (β) η δήλωση φόρου εισοδήματος
νομικών προσώπων/ οντοτήτων (και η καταβολή της πρώτης δόσης) υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους και (γ) καθορίζεται η φορολογική και
λογιστική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης
Μεταβίβαση Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης: Φορολόγηση προκύπτουσας υπεραξίας
Με την με αριθμό ΠΟΛ. 1103/2018 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι από 17.1.2018 καταργείται ο
ειδικός τρόπος φορολόγησης της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση Φορτηγών Δημόσιας
Χρήσης που κυκλοφόρησαν πριν τις 30.9.2010 και εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του ΚΦΕ.
Συνακόλουθα, η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση Φ.Δ.Χ. τόσο για τα φυσικά πρόσωπα
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομική επιχείρηση) όσο και για τα νομικά πρόσωπα/
οντότητες θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται ως τέτοιο
βάσει των διατάξεων του ΚΦΕ. Ωστόσο, για την υπεραξία αυτή, ο φορολογούμενος, με την υποβολή
σχετικής δήλωσης (έντυπο Ε41/04), δύναται να φορολογηθεί αυτοτελώς με συντελεστή 25% και με
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσής του, βάσει των διατάξεων του ν.δ.1146/1972 (άρθρο 5
παρ.2).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Δήλωση διακίνησης προϊόντων καφέ για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών
Σε περίπτωση εξόδου των προϊόντων καφέ από το καθεστώς της φορολογικής αποθήκευσης που
πραγματοποιείται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, είναι αναγκαία η υποβολή
Δήλωσης Διακίνησης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης. Η ως
άνω υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Διακίνησης δεν υφίσταται σε περίπτωση που το Τελωνείο
εξαγωγής/εφοδιασμού και εξόδου/φόρτωσης είναι το ίδιο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Απόσυρση μοντέλων Φ.Η.Μ.
Μέχρι τις 15.6.2018 αποσύρονται από τη χρήση μοντέλα Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού
(Φ.Η.Μ.) που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ 497 Β΄) και
ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338 Β΄). Από τις 16.6.2018, τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από
Φ.Η.Μ. της υπόψη κατηγορίας που εμφανίζεται ως ενεργός στο υποσύστημα taxis, συνιστά για τον κάτοχοχρήστη αυτού διαδικαστική παράβαση των ρυθμίσεων του ΚΦΔ (άρθρο 54 παρ. 1 περ. ια΄) για την
οποία επιβάλλεται πρόστιμο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Ατομικά ασφαλιστήρια ζωής: Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για νομικά πρόσωπα
Τα νομικά πρόσωπα/ οντότητες δεν υπάγονται σε φόρο εισοδήματος για το ποσό της
αποζημίωσης που εισπράττουν ως δωρεοδόχοι ατομικών ασφαλιστηρίων ζωής που συνήψαν οι
υπάλληλοί τους, οι μέτοχοι ή εταίροι τους καθώς και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων τους. Και τούτο
διότι, το εν λόγω ποσό δε συνιστά έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς δεν αποκτάται ως
έσοδο από επιχειρηματική συναλλαγή των ως άνω νομικών προσώπων/ οντοτήτων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας σε υπερχρεωμένους οφειλέτες
Με την με αριθμό ΠΟΛ. 1112/2018 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η χορήγηση
αποδεικτικού ενημερότητας σε περίπτωση που το σύνολο των βεβαιωμένων στη Φορολογική
Διοίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών του οφειλέτη (υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου), ατομικών
ή από συνυπευθυνότητα, έχει ενταχθεί σε δικαστική ρύθμιση βάσει απόφασης ή προσωρινής
διαταγής του ν.3869/2010. Ομοίως, είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ακόμα και σε
περίπτωση που μόνο μέρος των ως άνω οφειλών έχουν ενταχθεί σε δικαστική ρύθμιση βάσει
απόφασης ή προσωρινής διαταγής του ν.3869/2010, ενώ οι λοιπές οφειλές έχουν τακτοποιηθεί με άλλο
νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Σε κάθε περίπτωση για τη
χορήγηση του σχετικού αποδεικτικού δεν αρκεί μόνη η κατάθεση της αίτησης του ν.3869/2010 από τον
οφειλέτη για τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών του, αλλά απαιτείται η έκδοση προσωρινής διαταγής
(του άρθρου 5 ν.3869/2010) που να ορίζει το ύψος των μηνιαίων καταβολών (ακόμα και μηδενικών)
που υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης στους πιστωτές του.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Στοιχεία λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή αποσταγμάτων
Με την με αριθμό ΠΟΛ. 1101/2018 απόφαση της ΑΑΔΕ ορίζεται ότι σε περίπτωση πώλησης οίνου ή
αποσταγμάτων (τσίπουρου, τσικουδιάς) σε χύμα μορφή προς ιδιώτες από τα καταστήματα λιανικής
πώλησης (π.χ. κάβες), τα καταστήματα εστίασης και τα λοιπά καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, αυτά υποχρεούνται στην έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με τη χρήση
φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανήματος, σύμφωνα με τους κανόνες των ΕΛΠ, αναγράφοντας την
ποσότητα και το είδος των αγαθών που παραδίδονται.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Επιχειρήσεις Καζίνο: Απόδοση ποσού συμμετοχής Ελληνικού Δημοσίου
Με την με αριθμό ΠΟΛ. 1105/2018 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι οι Επιχειρήσεις Καζίνο (ΕΚΑΖ), οι
οποίες δεν επιβάλλουν εισιτήριο για την είσοδο στους χώρους του καζίνο υποχρεούνται να καταβάλουν
στο Ελληνικό Δημόσιο, μαζί με το ετήσιο ειδικό τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνο και
ποσό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί του μικτού κέρδους των ΕΚΑΖ που τυχόν
υπολείπεται σε σχέση με το άθροισμα του ποσού της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και του
εσόδου του Ελληνικού Δημοσίου από τα εισιτήρια, του αντίστοιχου ημερολογιακού μήνα του έτους
2016.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΣτΕ 171/2018: Μη εκτελεστή η άρνηση της φορολογικής αρχής για τη διενέργεια επανελέγχου
Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την ανωτέρω απόφασή του έκρινε ότι ο φορολογούμενος, σε βάρος του
οποίου καταλογίσθηκαν φορολογικές επιβαρύνσεις μετά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου, έχει δικαίωμα
να αιτηθεί τη διενέργεια επανελέγχου, ώστε να εξακριβωθούν τυχόν πλημμέλειες του αρχικού ελέγχου που
διενεργήθηκε εκ μέρους της φορολογικής αρχής και να ανατραπούν τα πορίσματά του. Ωστόσο, τυχόν
απόρριψη από την φορολογική αρχή του αιτήματος επανελέγχου έχει βεβαιωτικό και όχι
εκτελεστικό χαρακτήρα και συνακόλουθα δε γεννά νέα διαφορά, που να μπορεί να προσβληθεί
αυτοτελώς και να αμφισβητηθεί δικαστικά. Εξάλλου, δεν θίγεται το δικαίωμα του φορολογουμένου
προς παροχή δικαστικής προστασίας, καθώς ο ίδιος διατηρεί τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής
ουσίας κατά των καταλογιστικών σε βάρος του πράξεων. Περαιτέρω, με την ως άνω απόφαση κρίθηκε
ότι ο φορολογούμενος δύναται να γνωστοποιήσει στη φορολογική αρχή στοιχεία που γνωρίζει για τυχόν
φορολογικές παραβάσεις άλλων φορολογουμένων, που καταλογίσθηκαν σε βάρος τους στο πλαίσιο
συνδυαστικού φορολογικού ελέγχου, αλλά δεν έχει αυτοτελές δικαίωμα να μετάσχει στη διαδικασία του
ελέγχου σε βάρος των άλλων φορολογουμένων και να αιτηθεί τη διενέργεια επανελέγχου, καθώς
στερείται εννόμου συμφέροντος προς τούτο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΔΕφΑθ 784/2018: Πενταετής παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση και
κοινοποίηση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.
Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ακολουθώντας την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας
(βλ. ΣτΕ 1738/2017 και 2934/2017), έκρινε ότι το δικαίωμα του Δημοσίου προς έκδοση και
κοινοποίηση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α., όσον αφορά στα οικονομικά έτη 2004
έως και 2008, υπόκειται στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 57 ν.2859/2000. Περαιτέρω, με την
ως άνω απόφαση κρίθηκε ότι τυχόν μη νομότυπη και, ως εκ τούτου, άκυρη επίδοση (κοινοποίηση) των
οριστικών καταλογιστικών πράξεων στον φορολογούμενο δεν διακόπτει την σχετική πενταετή παραγραφή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΔΕφΑθ 785/2018: Πενταετής παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση και κοινοποίηση
πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος. Αιτιολογημένος ο εξωλογιστικός
προσδιορισμός του εισοδήματος όταν προσκομίζονται αντίγραφα αντί των πρωτοτύπων βιβλίων
της επιχείρησης
Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ακολουθώντας την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας
(βλ. ΣτΕ 1738/2017 και 2934/2017), έκρινε ότι το δικαίωμα του Δημοσίου για έκδοση και κοινοποίηση
πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικών ετών 2004 έως και 2007
υπόκειται σε πενταετή παραγραφή του άρθρου 84 παρ.1 ν.2238/1994. Περαιτέρω, με την ανωτέρω
απόφαση κρίθηκε ότι η μη νομότυπη και, ως εκ τούτου, άκυρη επίδοση (κοινοποίηση) των οριστικών
πράξεων στην προσφεύγουσα δεν διακόπτει την σχετική πενταετή παραγραφή. Ακολούθως, το δικαστήριο
επεσήμανε ότι η απόρριψη των βιβλίων ως ανακριβών και ανεπαρκών από την φορολογική αρχή
και η προσφυγή της στον εξωλογιστικό προσδιορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων της
επιχείρησης για τις ένδικες χρήσεις αιτιολογείται από την παράδοση στους ελεγκτές φωτοτυπιών ή
αντιγράφων των λογιστικών εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης αντί των θεωρημένων
(πρωτοτύπων) εγγραφών. Και τούτο διότι, με την προσκόμιση των αντιγράφων αυτών δεν μπορεί
να ελεγχθεί η αυθεντικότητα της προέλευσής τους και η αλήθεια του περιεχομένου τους και
επομένως καθίσταται αντικειμενικά αδύνατος ο λογιστικός προσδιορισμός των αποτελεσμάτων
των ένδικων χρήσεων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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ΔΠρΑθ 1491/2018: Σαφής και ακριβής η απόδειξη εκ μέρους της φορολογικής αρχής των
παραβάσεων που αποδίδονται στον φορολογούμενο
Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι δεν είναι νόμιμος ο φορολογικός καταλογισμός
προστίμων ΚΒΣ, σε περίπτωση που η φορολογική αρχή, δεν αποδείξει κατά τρόπο σαφή και
ακριβή την τέλεση των αποδοθέντων στο φορολογούμενο παραβάσεων, δεδομένου ότι η ίδια φέρει
το σχετικό βάρος απόδειξης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΣτΕ 754/2018: Ακύρωση της καταλογιστικής πράξης λόγω παράλειψη κοινοποίησης της έκθεσης
κατάσχεσης βιβλίων ή στοιχείων σε τρίτο, εφόσον ο τρίτος υπέστη αποδεδειγμένα βλάβη
Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την ανωτέρω απόφασή του έκρινε ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
(άρθρο 36) στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η φορολογική αρχή που διενεργεί έλεγχο στην
επαγγελματική εγκατάσταση ορισμένου επιτηδευματία έχει τη δυνατότητα κατάσχεσης βιβλίων, στοιχείων ή
άλλων εν γένει εγγράφων τρίτου φορολογούμενου (επιτηδευματία). Στην περίπτωση αυτή, η παράλειψη
κοινοποίησης της έκθεσης κατάσχεσης ή αποσπάσματος αυτής στον τρίτο επιτηδευματία, τον οποίο
αφορούν τα κατασχεθέντα (υπό την έννοια ότι ενδέχεται από αυτά να προκύπτει ότι αποκρύπτει
φορολογητέα ύλη) δεν καθιστά από μόνη της την καταλογιστική σε βάρος του πράξη νομικώς πλημμελή και
ακυρωτέα. Κατόπιν των ανωτέρω, κρίθηκε ότι τυχόν παράλειψη της φορολογικής αρχής να
κοινοποιήσει στον τρίτο φορολογούμενο την έκθεση κατάσχεσης των βιβλίων, στοιχείων ή άλλων
εγγράφων που κατασχέθηκαν κατά τη διενέργεια ελέγχου στην επαγγελματική εγκατάσταση
ορισμένου επιτηδευματία, δεν μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της εκδοθείσας σε βάρος του
καταλογιστικής πράξης, παρά μόνο εάν ο ίδιος (τρίτος) επικαλεστεί και αποδείξει ότι υπέστη βλάβη
από την τυπική αυτή παράλειψη.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 89/2018: Δυνατότητα παρέκτασης της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής
προς επιβολή φόρων/ προστίμων δυνάμει συμπληρωματικών στοιχείων
Κατά κανόνα, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις του παλαιού ΚΦΕ (ν.2238/1994) και του ισχύοντος
ΚΦΔ (ν.4174/2013), η δυνατότητα του δημοσίου να επιβάλλει φόρο (εισοδήματος και Φ.Π.Α.) και λοιπές
φορολογικές επιβαρύνσεις σε βάρος του φορολογουμένου, υπόκειται σε πενταετή παραγραφή. Το Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους με την ανωτέρω γνωμοδότησή του έκρινε ότι ο χρόνος παραγραφής του
δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φόρων/προστίμων παρατείνεται κατά ένα ημερολογιακό
έτος, σε περίπτωση που η φορολογική αρχή δεν γνώριζε ούτε είχε τη δυνατότητα να γνωρίζει
κρίσιμα (συμπληρωματικά) στοιχεία για την έγκαιρη άσκηση του ως άνω δικαιώματός της (προς
επιβολής φόρων/προστίμων), αλλά τα στοιχεία αυτά τέθηκαν υπόψη της εντός του τελευταίου
έτους της αρχικής πενταετούς προθεσμίας παραγραφής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΣτΕ 762/2018: Προϋποθέσεις επιβολής ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε ακίνητα εκτός
σχεδίου πόλεως
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1828/1989, το ενιαίο τέλος καθαριότητας και φωτισμού που επιβάλλεται για
τις παρεχόμενες από τους δήμους υπηρεσίες (ιδίως, για τις υπηρεσίες καθαριότητας των οδών, πλατειών
και κοινόχρηστων εν γένει χώρων, για τις υπηρεσίες περισυλλογής, αποκομιδής και διάθεσης των
απορριμμάτων καθώς και για τις υπηρεσίες φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων) έχει ανταποδοτικό (και
όχι φορολογικό) χαρακτήρα και μπορεί να επιβληθεί με την έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης του
δημοτικού συμβουλίου, υπό προϋποθέσεις και σε βάρος όσων χρησιμοποιούν ακίνητα που βρίσκονται
εκτός σχεδίου πόλεως. Περαιτέρω, το Συμβούλιου της Επικρατείας με την ως άνω απόφασή του έκρινε ότι
η κανονιστική πράξη του δήμου περί επιβολής τέτοιων τελών στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών είναι νόμιμη,
μόνον εφόσον (α) συντρέχει πραγματική δημόσια ανάγκη για παροχή της σχετικής υπηρεσίας
(καθαριότητας ή/και φωτισμού) στη συγκεκριμένη εκτός σχεδίου περιοχή(β) η υπηρεσία αυτή έχει
οργανωθεί κατάλληλα και παρέχεται πράγματι (χωρίς να αρκεί η απλή «δυνατότητα ή ετοιμότητα
lato sensu παροχής» της υπηρεσίας) και (γ) τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν, κατά τρόπο σαφή
και επαρκώς τεκμηριωμένο, από την οικεία κανονιστική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.
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ΣτΕ 156/2018: Τεκμαρτή δαπάνη για την αύξηση κεφαλαίου επιχείρησης
Με το ν.δ. 3323/1955 προβλέφθηκε ως τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, η δαπάνη που διενεργείται για την
αύξηση κεφαλαίου επιχειρήσεων. Ωστόσο, η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης ανεστάλη διαδοχικά μέχρι και
τις 31 Δεκεμβρίου 1994 και συνακόλουθα, μέχρι και την ημερομηνία αυτή (31.12.1994), η δαπάνη για την
αύξηση του κεφαλαίου επιχείρησης δεν θεωρούνταν τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης και δεν προσαύξανε τα
δηλούμενα για τα αντίστοιχα οικονομικά έτη εισοδήματα. Παράλληλα, η δαπάνη αυτή δεν περιλαμβανόταν
στα ποσά με τα οποία περιοριζόταν ή καλυπτόταν η διαφορά που προέκυπτε μεταξύ του δηλωθέντος
εισοδήματος και της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 99/2018: Η φορολογική αρχή δε δεσμεύεται από το χαρακτηρισμό μιας
σύμβασης ως προγραμματικής ούτε από σχετική κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε περίπτωση
αιτιολογημένης αντίθετης διαπίστωσης
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την ανωτέρω γνωμοδότησή του έκρινε ομόφωνα ότι μια σύμβαση
χαρακτηρίζεται ως προγραμματική, όταν με αυτήν τίθεται το γενικό πλαίσιο για την οργάνωση και
διαχείριση των δημοσίων υπηρεσιών και ο σκοπός της δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί με άλλο νόμιμο
τρόπο. Κατά κανόνα, η προγραμματική σύμβαση δεν υπάγεται σε καθεστώς Φ.Π.Α. Συνακόλουθα, ο
χαρακτηρισμός μιας σύμβασης ως προγραμματικής από τα συμβαλλόμενα μέρη και από τα όργανα
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατ’ αρχήν, επηρεάζει την κρίση περί υπαγωγής (ή μη) της εν λόγω
σύμβασης σε Φ.Π.Α., χωρίς ωστόσο να δεσμεύει τη φορολογική αρχή. Συνεπώς, σε περίπτωση,
που η φορολογική αρχή διενεργήσει έλεγχο και διαπιστώσει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης της
επίμαχης σύμβασης λαμβάνουν χώρα πράξεις που υπάγονται σε Φ.Π.Α., οφείλει να επιβάλει τον
σχετικό φόρο, διότι η κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη νομιμότητα ή μη της κάθε
δαπάνης είναι δεσμευτική για τα όργανα των ΟΤΑ, αλλά όχι και για τα όργανα της φορολογικής
αρχής, τα οποία οφείλουν απλώς να τη λαμβάνουν υπόψη τους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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03. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Χρήστος Γιορδαμλής
Διευθύνων Σύμβουλος Prisma Electronics SA
Πρόεδρος του Δικτύου Συνδέσμων Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών Ακριτικών Περιοχών
https://gr.linkedin.com/in/christos-giordamlis-ab6a8012
«Επιχειρήσεις Γνώσης» και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την ελληνική εργασιακή
νομοθεσία»
Η ελληνική κοινωνία έχει γαλουχηθεί για δεκαετίες με μία μάλλον αρνητική προσέγγιση ως προς τις έννοιες
«επιχείρηση» και «εργοδότης». Ο νομοθέτης σε μία προσπάθεια να προστατέψει από πληθώρα κακών πρακτικών
σε συνδυασμό με την έλλειψη μέσων για ουσιαστικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς έχει δομήσει ένα τυπολατρικό
υπερπροστατευτικό και δυσλειτουργικό πλαίσιο ως προς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των
εργαζόμενων και επιχειρήσεων που ταλαιπωρεί εξίσου και τους δυο, επηρεάζοντας σημαντικά την
παραγωγικότητα της Ελληνικής Οικονομίας.
Ποιες είναι όμως οι προκλήσεις του “σήμερα” ειδικά για μία επιχείρηση έντασης γνώσης και τον εργαζόμενό της, η
καθημερινότητα των οποίων διέπεται από ένα όχι τόσο σύγχρονο και ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο;
Ποιο το διαχειριστικό κόστος της μερικής Τηλε-εργασίας σήμερα; Ποια η εφαρμοζόμενη διαδικασία ώστε
κάποιος εργαζόμενος να εργαστεί από το σπίτι του μερικές ημέρες τον μήνα; Ποιο το διαχειριστικό κόστος για την
εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου ως προς τον χρόνο άφιξης και λήξης; Τι ισχύει με τις υπερωρίες για έναν εργαζόμενο
που αποφασίζει αυτός για τις ώρες εμπλοκής του ή εργάζεται με τηλε-εργασία στην ανάπτυξη λογισμικού; Ποιο είναι
το πλαίσιο που διέπει τις αμοιβές ενός εργαζόμενου ειδικά όταν αυτές πρέπει να συσχετισθούν με το αποτέλεσμα;
Ποιο είναι το διαχειριστικό πλαίσιο που διέπει την συμμετοχή ενός εργαζόμενου σε επιστημονικό συνέδριο,
ή συναντήσεις εργασίας και απαιτεί π.χ. υπερατλαντικό ταξίδι; Είναι εύκολο για μία επιχείρηση να αποδέχεται
αίτημα εργαζόμενου να λάβει πολλές ολιγοήμερες άδειες στην διάρκεια του χρόνου; Μπορεί ο εργαζόμενος να
εκτελεί άλλη εργασία γνώσης στον ελεύθερο χρόνο του; Ποια τα εργαλεία που διαθέτει μία επιχείρηση για
να αποδείξει την διαρροή γνώσης; Μπορεί μία ΑΕ σήμερα, να ανταμείψει με μετοχές τον εργαζόμενό της;
Αν ναι σε ποια αξία μετοχής; Τι ισχύει με τον ΕΦΚΑ στην περίπτωση αυτή; Ποιο το φορολογικό καθεστώς που
διέπει την συγχώνευση «εταιρειών γνώσης»; Τι ισχύει στην ανταλλαγή μετοχών και ποιο το κόστος που καλείται
να επωμισθεί μία επιχείρηση;
Τα παραπάνω είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί μία σύγχρονη επιχείρηση έντασης
γνώσης ή μία νεοφυής επιχείρηση με καινοτομικό προσανατολισμό με τα περισσότερα από αυτά να
επιλύονται στην πράξη μέσα από μια μάλλον άτυπη διαδικασία συναίνεσης και σιωπηρής συμφωνίας των μερών.
Και τι ισχύει όταν ο εργαζόμενος ή η επιχείρηση αποφασίσουν να διακόψουν την σχέση τους; Τι ισχύει για
την εκπαίδευση ή τις πληροφορίες που έχει λάβει ο εργαζόμενος; Ισχύει η προβλεπόμενη από τον Νόμο
“υποχρέωση πίστης του εργαζόμενου” μετά την αποχώριση του; Είναι εφαρμόσιμο το νομικό πλαίσιο προστασίας
από την διαρροή γνώσεων; Τι ισχύει για την προστασία τυχόν εμπορικών μυστικών, ή άλλων δικαιωμάτων; Τι ισχύει
στην περίπτωση που έχει δωθεί προαίρεση σε μετοχές συνδεδεμένες με μελλοντικά αποτελέσματα; Ποια τα μέσα
προστασίας μιας επιχείρησης από την διαρροή ή την αξιοποίηση γνώσης που φέρει μαζί του ο πρώην εργαζόμενος
από το νέο εργοδότη του; Ποιος ο τρόπος και ο χρόνος απονομής της Δικαιοσύνης για τα ανωτέρω περιπτώσεις και
ποιες οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες για την αποτίμηση της ζημίας;
Ο εκσυγχρονισμός του Εργατικού Δικαίου και των ελεγκτικών μηχανισμών ώστε να προσαρμοστεί στις
τεχνολογικές μεταβολές αλλά και η προσθήκη κάποια “ρήτρας ανάπτυξης” πρέπει άμεσα να αποτελέσει
προτεραιότητα. Η κρίση της ελληνικής οικονομίας έφερε στο προσκήνιο έννοιες που για καιρό είχαν πάψει να
υπάρχουν. Χωρίς την έννοια «επιχείρηση», η έννοια «εργαζόμενος» παύει να ισχύει. Χωρίς εξέλιξη,
αλληλοϋποστήριξη και σεβασμό σε ένα πλαίσιο αρχών μία κοινωνία οδεύει σε ανασφαλή περιβάλλοντα όπου πλέον
διακυβεύονται η αξιοπρέπεια των ανθρώπων και το κράτος Δικαίου.
Χωρίς την διαρκή, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και των πολιτών της προς τις επιχειρήσεις που δημιουργούν,
καινοτομούν και παράγουν η πραγματική ανάπτυξη θα είναι μακριά και το “company” ή το “brain” drain θα
εξακολουθεί να παραμένει θέμα καθημερινής συζήτησης.
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Ανοιχτές & Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις
Σχέδιο νόμου για τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις και την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, Επιτροπεία
ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις», με σκοπό την επίλυση ασφαλιστικών ζητημάτων, την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και την πληρέστερη
προστασία των εργαζομένων. Το νομοσχέδιο επιχειρεί να ρυθμίσει με προβληματικό τρόπο μεταξύ άλλων,
το πλαίσιο των εργολαβιών και υπεργολαβιών καθώς επιβαρύνει τις επιχειρήσεις με την
υποχρέωση να ελέγχουν καθημερινά, με συστηματική φυσική παρουσία και κατά παράβαση της
ανεξαρτησίας του διευθυντικού δικαιώματος, το προσωπικό της εργολάβου επιχείρησης, με
τρόπους μάλιστα που δε συνιστούν εξασφάλιση ειδικά απέναντι σε προβλήματα μη καταβολής
δεδουλευμένων ή εισφορών. Τα απαιτούμενα εργαλεία και η σχετική αρμοδιότητα διατίθενται μόνο από τις
ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και μάλιστα βάσει δαιδαλώδους νομοθετικού πλαισίου.
Τέλος δεν παρέχονται διευκρινίσεις ως προς την ευθύνη της αναθέτουσας εταιρείας σε περίπτωση
επιβολής προστίμου στον εργολάβο ή υπεργολάβο για διαπιστωθείσα παράβαση, ούτε γίνεται
αναφορά σε πιθανές σχετικές αλλαγές στο μητρώο (point system) των νομικών προσώπων. Για τον ΣΕΒ το
σχέδιο πρέπει να αποσυρθεί προκειμένου να ανασχεδιαστεί από κοινού με το Υπουργείο και τους
φορείς της αγοράς προκειμένου να προταθούν μέτρα πρόσφορα και αναλογικά με τους κινδύνους σε
αποτροπή των οποίων θεσπίζονται.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Ψήφιση Πολυνομοσχεδίου προαπαιτούμενων της τέταρτης αξιολόγησης
Στο νέο νόμο η πλέον κρίσιμη πρόβλεψη αφορά στις εργασιακές σχέσεις. Στο στάδιο πριν την ψήφιση
του νόμου, η πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κάλεσε την ελληνική Κυβέρνηση να
εξασφαλίσει ότι η μονομερής προσφυγή στην υποχρεωτική διαιτησία θα προβλέπεται μόνο σε περιπτώσεις
«ουσιωδών υπηρεσιών» και όταν τίθεται σε κίνδυνο η «κοινωνική ειρήνη». Όμως, μέσω παρεμβάσεων και
στο πλαίσιο της μεσολάβησης, ο νόμος τελικά ενισχύει την υποχρεωτική διαιτησία, δίνοντας τη
δυνατότητα στη μία πλευρά εσκεμμένα να εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις ενώ ταυτόχρονα
παραλείπεται η δημιουργία της υποδομής που θα διασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότητα των
κλαδικών συμβάσεων και η οποία όφειλε να ρυθμιστεί νομοθετικά για να αποκλειστούν καταχρήσεις με
δυσμενείς επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα κλάδων και συνολικά της οικονομίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Εγκύκλιος για την επέκταση των κλαδικών ΣΣΕ
Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου των προϋποθέσεων για την
επέκταση και την κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής, για το σύνολο των εργαζομένων ενός κλάδου, της
συλλογικής σύμβασης εργασίας η οποία έχει υπογραφεί από εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση και
δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν τουλάχιστον το 51% των εργαζομένων του κλάδου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Εκκαθαρίσεις εκκρεμών προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% ετών 2008-2013
Ο ΟΑΕΔ εξέδωσε ανακοίνωση στον ιστότοπο του ΛΑΕΚ, σχετικά με τις αποπληρωμές των προγραμμάτων
ΛΑΕΚ 0,45% ετών 2008-2013.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΑΠ 21/2018: Έγκυρη καταγγελία σύμβασης εργασίας εγκύου
Η προστασία της εγκύου και τεκούσης εργαζόμενης κατά της απόλυσης παρέχεται ανεξαρτήτως της εκ
μέρους του εργοδότη γνώσης της εγκυμοσύνης.Έγκυρη η καταγγελία σύμβασης εγκύου, η οποία
υπερέβη τα προβλεπόμενα από την καλή πίστη όρια ανοχής του εργοδότη με προσβλητική
συμπεριφορά προς τον προϊστάμενο, με την αδιαφορία της, την κακή συνεργασία και την μείωση
της αποδοτικότητας της. Ο εργοδότης οφείλει να αιτιολογήσει γραπτώς και δεόντως την καταγγελία. Η
παράλειψη αναγγελίας της καταγγελίας στην Επιθεώρηση Εργασίας δεν επιφέρει την ακυρότητα της
καταγγελίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΑΠ 2073/2017: Σιωπηρή παραίτηση μισθωτού λόγω απουσίας υπερβαίνουσας τα όρια της
ασθένειας βραχείας διάρκειας
Σε περίπτωση αποχής του μισθωτού από την εργασία του για λόγο που δεν οφείλεται σε ασθένεια
βραχείας διάρκειας ή λοχείας ή στην κατά τον ν. 3514/1928 στράτευση αυτού, αλλά σε άλλη αιτία, το
δικαστήριο, εκτιμώντας γενικά τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η αποχή, την αιτία και τη χρονική
διάρκεια αυτής, καθώς και την υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα του μισθωτού, κρίνει, σύμφωνα με τις αρχές
της καλής πίστεως και αφού ληφθούν υπ’ όψιν και τα συναλλακτικά ήθη, αν η αποχή αυτή, κατά κρίση
αντικειμενική και ανεξάρτητα από την πρόθεση του μισθωτού να λύσει ή όχι την εργασιακή σύμβαση,
πρέπει να θεωρηθεί ως σιωπηρή δήλωση βουλήσεώς του να λύσει τη σύμβαση εργασίας του, δηλαδή
σιωπηρή εκ μέρους του καταγγελία της εργασιακής συμβάσεως. Περίπτωση μισθωτού που ξεπέρασε το
όριο των τριών μηνών βραχείας ασθενείας, μέχρι το οποίο λάμβανε αναρρωτικές άδειες και
ενημέρωνε τον εργοδότη του εναγόμενο, πλην όμως έκτοτε δεν τον ειδοποίησε για την πορεία της
υγείας του και κρίση ότι ο εργαζόμενος παραιτήθηκε σιωπηρά από την εργασία του, 48 μέρες μετά
τη λήξη της τελευταίας αναρρωτικής του άδειας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΑΠ 1970/2017: Άδεια αναψυχής
Δεν επιτρέπεται ούτε με συμφωνία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη η μεταφορά των ημερών της
αδείας στο επόμενο ή στα μεθεπόμενα έτη. Ο εργοδότης οφείλει κατά το τέλος του έτους, στο οποίο
αφορά η άδεια, να καταβάλει στον εργαζόμενο τις αποδοχές αδείας, με προσαύξηση 100% σε περίπτωση
υπαιτιότητας του, έστω και σε βαθμό ελαφράς αμέλειας, η οποία υπάρχει, όταν ο εργαζόμενος ζήτησε την
άδεια και ο εργοδότης δεν την χορήγησε. Η ως άνω προσαύξηση 100% αφορά μόνον στις αποδοχές.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

Κωνσταντίνος Διαμαντούρος
Μόνιμος αντιπρόσωπος
ΣΕΒ
«Η ψηφιακή φορολογία στο επίκεντρο της αυστριακής προεδρίας»
Την 1 Ιουλίου, αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ η Αυστρία. Μία από τις προτεραιότητες που έχουν
τεθεί είναι η προώθηση της ψηφιακής φορολογίας των επιχειρήσεων, ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα θέματα σε
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Καθώς το υπάρχον φορολογικό πλαίσιο δεν σχεδιάστηκε ώστε να καλύπτει
επιχειρήσεις παγκόσμιας εμβέλειας, εικονικού τύπου ή με ελάχιστη ή μηδενική φυσική παρουσία, οι ψηφιακές
εταιρίες καταλήγουν να πληρώνουν συγκριτικά μειωμένους φόρους σε σχέση με τους παραδοσιακούς
κλάδους της μεταποίησης.
Για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο και προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη φορολόγηση όλων των
επιχειρήσεων στην ΕΕ, η Επιτροπή παρουσίασε στις 21 Μαρτίου δύο ξεχωριστές προτάσεις: Η πρώτη, που
αποτελεί και την προτιμώμενη μακροπρόθεσμη λύση της Επιτροπής, βασίζεται στην αρχή της φορολογητέας
«ψηφιακής παρουσίας» ή ψηφιακής μόνιμης παρουσίας. Βάσει της αρχής αυτής, τα κράτη μέλη θα έχουν τη
δυνατότητα να φορολογούν κέρδη που παράγονται στην επικράτειά τους, ακόμη και σε επιχειρήσεις
χωρίς φυσική παρουσία εκεί. Για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, προτείνεται
να υπάρξει συμφωνία επί της αρχής σε επίπεδο ΟΟΣΑ. ώστε να έχει παγκόσμια εμβέλεια. Η δεύτερη που θα
ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ένας προσωρινός
φόρος επί ορισμένων εσόδων από ψηφιακές δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη θα μπορούν
να επιβάλλουν φόρους βάσει του εσόδων μίας ψηφιακής εταιρίας στην επικράτεια τους σε επιχειρήσεις με συνολικά
ετήσια έσοδα ύψους 750 εκατ. ευρώ παγκοσμίως και 50 εκατ. ευρώ στην ΕΕ. Η πρόταση αυτή είναι η πλέον
αμφιλεγόμενη μιας και απομακρύνεται από την εμπεδωμένη αρχή της φορολόγησης επιχειρήσεων επί των κερδών
τους.
Η αυστριακή προεδρία θα προωθήσει τον σχετικό φάκελο στο Συμβούλιο της ΕΕ ώστε να καταγραφεί σε πρώτη
φάση η στάση των κρατών μελών και να διερευνηθούν οι δυνατότητες σύγκλισης. Ο επιχειρηματικός κόσμος, μέσω
της BusinessEurope, αναμένεται να δημοσιοποιήσει τη θέση του επί των προτάσεων της Επιτροπής στο άμεσο
μέλλον.
Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου της Επιτροπής
«Σημαντική συμφωνία για την ολοκλήρωση της ενεργειακής ένωσης»
Στις 20 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική
συμφωνία για την περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής ένωσης. Βάσει της συμφωνίας, τα κράτη μέλη θα
εκπονήσουν εθνικά σχέδια ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής για την περίοδο 2021-2030 ώστε να
επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της Ένωσης που συμπεριλαμβάνουν: α) τη μείωση κατά 40% των εκπομπών
αερίου θερμοκηπίου σε σχέση με το 1990 β) την επίτευξη μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που
καταναλώνεται στην Ένωση τουλάχιστον 32,5% γ) τη βελτίωση κατά τουλάχιστον 27 % της ενεργειακής
απόδοσης.
Ταυτοχρόνως, τα κράτη μέλη θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μεταξύ τους
διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 15 % μέχρι το 2030 με στόχο την εξομάλυνση της λειτουργίας
της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς σε περίπτωση απρόσμενων γεωπολιτικών γεγονότων ή δυσμενών καιρικών
συνθηκών. Τα εθνικά σχέδια θα πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εξεταστεί η
ευθυγράμμισή τους με τους ενωσιακούς στόχους πριν την τελική υιοθέτησή τους. Η πολιτική συμφωνία μεταξύ των
τριών θεσμών αναμένεται να επισημοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες με την τυπική έγκριση του σχετικού
Κανονισμού από το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου της Επιτροπής
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«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων»
Στις 28 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε τη πρόταση της για την καταπολέμηση της θαλάσσιας
ρύπανσης που αυξάνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Στο στόχαστρο μπαίνουν δέκα πλαστικά προϊόντα μίας
χρήσης που αντιπροσωπεύουν το 70% του συνόλου της θαλάσσιας ρύπανσης: περιέκτες τροφίμων, κυπελλάκια,
μπατονέτες, μαχαιροπίρουνα, πιάτα, αναδευτήρες, καλαμάκια, ξυλάκια για μπαλόνια και μπαλόνια, πακέτα
και περιτυλίγματα, περιέκτες ποτών, τα καπάκια και τα καλύμματά τους και οι φιάλες ποτών, φίλτρα
προϊόντων καπνού, είδη υγιεινής: - υγρά μαντηλάκια – σερβιέτες, λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς.
Τα μέτρα θα είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες κάθε προϊόντος. Για ορισμένα όπως τα πλαστικά καλαμάκια
και πιάτα, προτείνεται πλήρης απαγόρευση, ενώ για άλλα όπως τα πλαστικά ποτήρια, προτείνεται η θέσπιση
εθνικού στόχου μείωσης είτε μέσω ειδικού τέλους ή μέσω της προσφοράς εναλλακτικών.
Από επιχειρηματικής σκοπιάς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση για διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού.
Πιο συγκεκριμένα, οι παραγωγοί θα είναι υποχρεωμένοι να «καλύπτουν το κόστος της συλλογής των αποβλήτων
που συνίστανται στα συγκεκριμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και της επακόλουθης μεταφοράς και
επεξεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένου του κόστους περισυλλογής των απορριμμάτων και του κόστους
των μέτρων αύξησης της ευαισθητοποίησης».
Η πρόταση αναμένεται να εξεταστεί από το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες.
Ο επιχειρηματικός κόσμος, μέσω της BusinessEurope, θα εξετάσει τις επιπτώσεις της πρότασης ειδικά όσον αφορά
στη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού.
Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου της Επιτροπής
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Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Δράση για το κλίμα: αξιολόγηση του Κανονισμού για το όζον
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 24 Αυγούστου 2018 το ζήτημα της
αξιολόγησης του Κανονισμού για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Σε αυτό το πλαίσιο
καλούνται οι φορείς του τομέα των προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα ουσιών, οι οποίες
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, επιστημονικές ενώσεις, περιφερειακές και εθνικές αρχές, καθώς και
κάθε άλλος ενδιαφερόμενος να υποβάλλουν τις απόψεις τους συμπληρώνοντας το σχετικό τιμολόγιο μέσω
του EU Servey.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Φορολογική νομοθεσία
ΔΕΕ Υπόθεση C-398/16 και C-399/16: Απαγορεύεται η διαφορετική φορολογική μεταχείριση του
δικαιώματος έκπτωσης τόκων και υποαξιών από τα κέρδη της μητρικής εταιρίας, με κριτήριο την
έδρα της θυγατρικής της
Στο πλαίσιο κατάργησης των περιορισμών της ελευθερίας εγκατάστασης μεταξύ των κρατών-μελών (49 και
54 ΣΛΕΕ), το ενωσιακό δίκαιο επιτάσσει την έκπτωση από την μητρική εταιρία των τόκων δανείου
που έλαβε από συνδεδεμένη εταιρία με σκοπό τη χρηματοδότηση εισφοράς κεφαλαίου σε
θυγατρική της, η οποία εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος, όπως θα συνέβαινε σε περίπτωση που η
θυγατρική εταιρία είχε την έδρα της στο ίδιο κράτος-μέλος. Και τούτο, διότι τυχόν διαφορετική
μεταχείριση με κριτήριο την έδρα της θυγατρικής εταιρίας αποτελεί αντικίνητρο για την ελεύθερη
εγκατάσταση της μητρικής εταιρίας μέσω της ίδρυσης θυγατρικών της σε άλλα κράτη-μέλη και δε
δικαιολογείται από λόγο δημοσίου συμφέροντος. Περαιτέρω, το ΔΕΕ έκρινε ότι εθνική ρύθμιση μπορεί να
απαγορεύει σε μητρική εταιρία να εκπίπτει από τα κέρδη της τις οφειλόμενες σε διακυμάνσεις της
συναλλαγματικής ισοτιμίας υποαξίες των συμμετοχών της σε θυγατρική που εδρεύει σε άλλο
κράτος-μέλος, σε περίπτωση που η ίδια νομοθεσία δεν φορολογεί τις υπεραξίες που προκύπτουν
από τις διακυμάνσεις αυτές.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ για το Κοινό σύστημα Φ.Π.Α. στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Στις 25.5.2018, με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τις τελικές τεχνικές τροποποιήσεις της
με αριθμό 2006/112/ΕΚ Οδηγίασχετικά με το κοινό σύστημα Φ.Π.Α., για την καταπολέμηση της απάτης τον
τομέα του Φ.Π.Α. στην ενιαία αγορά. Ειδικότερα, με τις εν λόγω τροποποιήσεις προτείνεται: (α) η
φορολόγηση της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών στο κράτος – μέλος όπου ολοκληρώνεται η μεταφορά
των εμπορευμάτων, (β) η θέση σε λειτουργία μιας διαδικτυακής πύλης/ «Υπηρεσίας Μας Στάσης» για τις
επιχειρήσεις που συναλλάσσονται εντός της ΕΕ για τη διευθέτηση ζητημάτων Φ.Π.Α., (γ) η τιμολόγηση της
πώλησης αγαθών σύμφωνα με τους κανόνες του κράτους μέλους εγκατάστασης του πωλητή και (δ) η
απόδοση του Φ.Π.Α. από τον αγοραστή των αγαθών, μόνο όταν ο ίδιος αναγνωρίζεται από την φορολογική
αρχή του κράτους δικαιοδοσίας του ως αξιόπιστος φορολογούμενος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Υπόθεση C-8/17: Έκπτωση συμπληρωματικού Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε ακόμα και μετά την
πάροδο της προθεσμίας άσκησης του σχετικού δικαιώματος
Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ και του κοινού συστήματος Φ.Π.Α., σε περίπτωση που ο
προμηθευτής αγαθών προβεί σε καταβολή συμπληρωματικού Φ.Π.Α., μετά την πάροδο πολλών ετών από
την παράδοση των επίμαχων αγαθών λόγω της έκδοσης διορθωτικής πράξης επιβολής Φ.Π.Α. σε βάρος
του, δύναται να αναζητήσει από τον λήπτη των αγαθών την επιστροφή του σχετικού ποσού Φ.Π.Α. που
κατέβαλε. Σύμφωνα με την αρχή της φορολογικής ουδετερότητας, ο τελευταίος (λήπτης των αγαθών),
αφού επιστρέψει στον προμηθευτή των αγαθών το συμπληρωματικό ποσό Φ.Π.Α. που κατέβαλε,
εξακολουθεί να έχει δικαίωμα έκπτωσης του επίμαχου Φ.Π.Α., ακόμα και εάν η προθεσμία για την
άσκηση του σχετικού δικαιώματος έχει παρέλθει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους
μέλους της έδρας του.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-566/16: Χρονικός περιορισμός στο δικαίωμα των υποκείμενων σε Φ.Π.Α. μικρών
επιχειρήσεων για την επιλογή του καθεστώτος απαλλαγής τους από τον Φ.Π.Α.
Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν παραβιάζονται οι αρχές της αναλογικότητας και της φορολογικής
ουδετερότητας σε περίπτωση που εθνική ρύθμιση τάσσει συγκεκριμένη προθεσμία στις
υποκείμενες σε Φ.Π.Α. μικρές επιχειρήσεις για την επιλογή του καθεστώτος απαλλαγής τους από
τον εν λόγω φόρο. Και τούτο, διότι η τυχόν χορήγηση στα υποκείμενα σε Φ.Π.Α. πρόσωπα (μικρές
επιχειρήσεις) της δυνατότητας να ασκήσουν το δικαίωμα επιλογής του καθεστώτος απαλλαγής τους από
τον φόρο, μετά την πάροδο της προβλεπόμενης κατά το εθνικό δίκαιο προθεσμίας (ήτοι μετά την υποβολή
ενώπιον της φορολογικής αρχής δήλωσης περί έναρξης άσκησης της οικονομικής του δραστηριότητάς του)
θα συνιστούσε αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εις βάρος των φορολογούμενων (επιχειρηματιών) που
είχαν τηρήσει δεόντως τις διαδικαστικές προϋποθέσεις της εθνικής νομοθεσίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Υπόθεση C-660/16 και C-661/16: Έκπτωση του Φ.Π.Α. εισροών σε περίπτωση προκαταβολής, αλλά
μη πραγματοποίησης της παράδοσης λόγω καταδίκης του προμηθευτή για απάτη
Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ και του κοινού συστήματος Φ.Π.Α., σε περίπτωση προκαταβολής
για την παράδοση αγαθών, αλλά μη πραγματοποίησης τελικά της παράδοσης λόγω καταδίκης του
προμηθευτή για απάτη ως προς άλλες συναλλαγές, το δικαίωμα εκπτώσεως του Φ.Π.Α. επί του ποσού
της προκαταβολής πρέπει να αναγνωριστεί στον δυνητικό αγοραστή των επίμαχων αγαθών. Και
τούτο υπό την προϋπόθεση ότι: (α) η προκαταβολή αυτή πληρώθηκε και εισπράχθηκε από τον
προμηθευτή, (β) κατά τον χρόνο της πληρωμής αυτής, μπορεί να θεωρηθεί ότι ο εν λόγω
αγοραστής γνώριζε όλα τα ουσιώδη στοιχεία της μελλοντικής παράδοσης και (γ) η παράδοση των
αγαθών αυτών φαινόταν κατά τον χρόνο εκείνο βέβαιη. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό μπορεί να μην
αναγνωριστεί στον εν λόγω αγοραστή, εάν αποδειχθεί βάσει αντικειμενικών στοιχείων ότι, κατά τον χρόνο
πληρωμής της προκαταβολής, ο ίδιος (αγοραστής) γνώριζε ή δεν μπορούσε ευλόγως να αγνοεί ότι η
πραγματοποίηση της παράδοσης αυτής ήταν αβέβαιη.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Υπόθεση C-382/16: Συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο εθνική ρύθμιση εισάγουσα διαφορετική
φορολογική μεταχείριση με κριτήρια την εγκατάσταση της θυγατρικής
Σύμφωνα με την ως άνω απόφασή του το ΔΕΕ έκρινε ότι το ενωσιακό δικαίωμα της ελεύθερης
εγκατάστασης εταιρειών (άρθρα 49 και 54 ΣΛΕΕ) περιορίζεται, κατ’ αρχήν, από εθνική ρύθμιση που
προβλέπει διαφορετική φορολογική μεταχείριση των ημεδαπών εταιριών που παρέχουν ασυνήθη
και εκ χαριστικής αιτίας οφέλη σε θυγατρικές τους, με κριτήριο την εγκατάσταση της θυγατρικής.
Ωστόσο, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, ο περιορισμός αυτός κρίνεται συμβατός με το
ενωσιακό δίκαιο, καθώς επιδιώκει θεμιτούς σκοπούς που συνδέονται τόσο με την ανάγκη διασφάλισης της
ισόρροπης κατανομής της εξουσίας φορολόγησης μεταξύ των κρατών μελών όσο και με την ανάγκη
αποτροπής της φοροαποφυγής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία
Αποσπασμένοι εργαζόμενοι: Νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ισότητα αμοιβών και συνθηκών
εργασίας
Οι εργαζόμενοι, που αποστέλλονται προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ θα λαμβάνουν πλέον ίση
αμοιβή για ίση εργασία στον ίδιο τόπο, βάσει της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας, που θα τεθεί σε
ψηφοφορία στο ΕΚ την ερχόμενη εβδομάδα. Η επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής οδηγίας, επί της οποίας
συμφώνησαν ήδη ατύπως οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον
περασμένο Μάρτιο, αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των αποσπασμένων εργαζόμενων και στη
διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Όλοι οι κανόνες περί αμοιβής που
ισχύουν στη χώρα υποδοχής θα εφαρμόζονται και για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Τα έξοδα
ταξιδίου, διατροφής και διαμονής θα καταβάλλονται από τον εργοδότη και δεν θα αφαιρούνται από τους
μισθούς των εργαζόμενων. Η μέγιστη περίοδος απόσπασης έχει οριστεί σε 12 μήνες, με πιθανή παράταση
6 μηνών. Μετά από αυτό το διάστημα, ο εργαζόμενος θα μπορεί να παραμείνει στη χώρα υποδοχής, αλλά
θα αρχίσουν να ισχύουν όλοι οι κανόνες εργασίας της χώρας υποδοχής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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05. Προσεχώς
Αιγιαλός και Παραλία
Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται η δημοσίευση του νέου νόμου για τον αιγιαλό και την
παραλία, το οποίο θα τροποποιήσει σε σημαντικό βαθμό το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Από τις έως τώρα
πληροφορίες, οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν στο νέο τρόπο υπολογισμού του ανταλλάγματος
χρήσης (τύπος με έξι μεταβλητές) και στην αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης, σημεία στα οποία ο ΣΕΒ
εφιστά την προσοχή. Ειδικότερα, το ισχύον σύστημα δεν φαίνεται να απλοποιείται, παρά την
προσπάθεια κωδικοποίησης, ενώ υπεισέρχονται νέα, υποκειμενικά κριτήρια αξιολόγησης για την
παραχώρηση και τον υπολογισμό του ανταλλάγματος. Η ειδική ομάδα εργασίας του ΣΕΒ
αποτελούμενη από εκπροσώπους επιχειρήσεων και εξειδικευμένους νομικούς, προτείνει την εισαγωγή
διατάξεων για: α) νομιμοποίηση της παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας για
επιχειρηματικές, βιομηχανικές ή εμπορικές δραστηριότητες, έργα και εγκαταστάσεις, β)
απλοποίηση της αδειοδότησης εγκαταστάσεων καθώς και της πραγματοποίησης επισκευών,
επεκτάσεων και εκσυγχρονισμού τους, γ) άρση περιορισμών στο καθεστώς λειτουργίας και χρήσης
αυτών και δ) θέσπιση ενός αντικειμενικού νέου τρόπου υπολογισμού του ανταλλάγματος χρήσης
(υπολογισμοί βάσει των αντικειμενικών αξιών γης).
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ

*
**
***
****

17.454 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2016 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP
σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων
% επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στο IKA
% επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων

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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