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εφαρμογής ρυθμίσεων ως προπομπός νομοθετικών 
εξελίξεων» 
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πρωτοβουλίας  
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05. Προσεχώς 

…..................…………………….……...  

 
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων  
Καθορίστηκαν οι όροι, η διαδικασία καθώς και τα υπόχρεα για την καταχώριση 
και τήρηση του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων νομικά 
πρόσωπα και νομικές οντότητες. 
  
Περισσότερα στη σελ. 8 

 
Πενταετής Παραγραφή και εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης  
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης μετά την πάροδο της αρχικής 
προθεσμίας πενταετούς παραγραφής, δεν εφαρμόζεται η δεκαπενταετής 
παραγραφή, αλλά η βραχύτερη τριετής προθεσμία που ξεκινά από τη λήξη του 
έτους υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης και δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε 
έτη. 
 
Περισσότερα στη σελ. 9 

 
Ομαδικές Απολύσεις  
Με απόφαση του Αρείου Πάγου προσδιορίστηκε το χρονικό σημείο βάσει του 
οποίου γίνεται ο προσδιορισμός των απολύσεων εργαζομένων με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας ως ομαδικές. Ειδικότερα, το κρίσιμο χρονικό σημείο 
είναι η αρχή του μηνός, κατά τον οποίον ο εργοδότης εξωτερικεύει την 
πρόθεσή του να προβεί σε απολύσεις και όχι του μηνός, κατά τον οποίον θα 
υλοποιηθούν τελικώς οι απολύσεις και θα λυθούν οι καταγγελθείσες συμβάσεις 
εργασίας.  
 
Περισσότερα στη σελ. 16 
 

 

  
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. 
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01. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Τατιάνα Λάσκαρη 

Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος νομοθετικής πρωτοβουλίας  
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
https://www.linkedin.com/in/tatianalaskari67b93b142/?originalSubdomain=gr 
 

«H εκ των υστέρων αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής ρυθμίσεων ως προπομπός νομοθετικών εξελίξεων»   
 
Η χώρα μας έχει αποκτήσει, μέσω του Ν.4048/2012 (A΄34), καθώς και διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής, ένα 
πλαίσιο για την αξιολόγηση των νομοθετικών κειμένων που εισάγονται για ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 
Βάσει του πλαισίου αυτού αξιολογούνται τα νομοσχέδια, με την εξαίρεση ειδικών διαδικασιών (άρ. 85 επ. ΚτΒ), για 
τις συνέπειες που θα επιφέρουν, ενώ συνοπτική αξιολόγηση γίνεται για τις προσθήκες-τροπολογίες. Στην πράξη 
οι «εκ των προτέρων ή ex ante» αξιολογήσεις ρυθμίσεων (άρ. 7 «Ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων») περιορίζονται σε 
διατάξεις νομοσχεδίων, μολονότι, η αιτιολογική έκθεση του Ν.4048/2012 εντάσσει στην έννοια της ρύθμισης και «τις 
κανονιστικές πράξεις μείζονος σημασίας που επηρεάζουν ή εκτιμάται ότι επηρεάζουν πάνω από 40% του πληθυσμού της 
χώρας ή εικάζεται ότι θα έχουν οικονομικές επιπτώσεις σε πεδία σημαντικά για την οικονομική ανάπτυξη (πχ. 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις κ.λπ.)». Στο ίδιο πλαίσιο πάντα της Καλής Νομοθέτησης πραγματοποιούνται οι «εκ των 
υστέρων ή ex post» αξιολογήσεις διατάξεων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή εντός τριετίας ή πενταετίας από την 
θέση τους σε ισχύ (άρ. 9 «Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής»). Πρόκειται για μια μεθοδολογία που προτείνεται ως 
προς το γενικότερο πλαίσιό της από τις διατάξεις του ως άνω νόμου ενώ αφήνει στην διοίκηση ευρύτερα περιθώρια 
συντονισμού και συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους «μετόχους» για την συνεκτίμηση των επιπτώσεων στην κοινωνία, 
στο περιβάλλον και στην οικονομία κυρίως με όρους ποιοτικούς.  
 
Τα εργαλεία αναμόχλευσης των επιπτώσεων αυτών αναζητούνται, ιδίως, σε επικοινωνιακές δράσεις, όπως αυτές 
ενθαρρύνονται από τα Αυτοτελή Τμήματα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας των Υπουργείων προκειμένου να υποβληθούν οι 
Ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Εφαρμογής στο Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας 
της Κυβέρνησης (ΓΓΚ) και να ενημερωθούν, παράλληλα, η πολιτική ηγεσία και η διοικητική ιεραρχία. Η διοικητική 
πρακτική στον τομέα αυτό αποσκοπεί να κατευθύνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις/καταργήσεις διατάξεων, 
υπηρεσιακές ερμηνείες ή κωδικοποιήσεις με απώτερο στόχο την βελτίωση της ποιότητας της Εθνικής 
Νομοθεσίας. Η Υπηρεσία μας βάσει ερωτηματολογίου προς τις οργανικές μονάδες του φορέα μας και διευρύνοντας την 
συζήτηση, όπως ο νόμος απαιτεί με κοινωνικούς εταίρους, την ΟΚΕ ή ερευνητικούς – επιστημονικούς φορείς που 
αποτυπώνουν στον δικό τους τομέα τα αποτελέσματα εφαρμογής μιας διάταξης, προβαίνει στην σύνταξη και επεξεργασία 
των Εκθέσεων αυτών διατυπώνοντας στα τελικά Συμπεράσματα τις προτάσεις της για το υπό αξιολόγηση θεσμικό 
πλαίσιο. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι σαφή: 
 
 Πέτυχε ο θεσμός της «εκ των υστέρων» αξιολόγησης ως προς τον βασικό επιδιωκόμενο στόχο της Καλής 

Νομοθέτησης καθώς ο σύντομος και συχνά ασφυκτικός χρόνος για τον «εκ των προτέρων» σχολιασμό/αξιολόγηση  
νομοθετικών διατάξεων οδηγεί τις περισσότερες φορές σε θεσμικές επιπλοκές και ασάφειες; 

 Υπάρχει η επιδιωκόμενη από τον  νομοθέτη αλληλοτροφοδότηση του νομοθετικού έργου στην πράξη από 
τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις αυτές δεδομένου ότι ο ρόλος της 
διοίκησης περιορίζεται στον εντοπισμό των προβλημάτων χωρίς να εμπλέκεται αναγκαστικά στις μετέπειτα 
νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες; 

 Συμπληρώνει η «εκ των υστέρων» αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής την ελλιπή κατά τα 
φαινόμενα διαβούλευση με τους εταίρους ή τους ενδιαφερόμενους-εμπλεκόμενους στο ρυθμιστικό πλαίσιο 
φορείς καθώς επιχειρεί η διοίκηση να «αφουγκραστεί» έστω και σε δεύτερο χρόνο τις απόψεις και τα σχόλια που 
προέκυψαν από την υλοποίηση-εφαρμογή; 

Τέλος, πέραν της βασικής στόχευσης της Καλής Νομοθέτησης, τόσο η ΕΕ όσο και οι διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ, 
παροτρύνουν τα κράτη – μέλη και διαχέουν την τεχνογνωσία στα θέματα αυτά για την υποστήριξη των εθνικών 
κυβερνήσεων στο στάδιο της προετοιμασίας αλλά και της εφαρμογής των δημοσίων πολιτικών. Δεν υπάρχει, λοιπόν, μία 
ενιαία μέθοδος αλλά γενικές οδηγίες και συστάσεις λαμβάνοντας υπόψη την διοικητική δομή και τις νομικές καταβολές των 
κρατών-μελών κυρίως, όμως, προσβλέποντας στην εμπλοκή τους σε υπερεθνικά επίπεδα διαβουλεύσεων, όπως η 
πλατφόρμα REFIT (Regulatory Fitness) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

https://www.linkedin.com/in/tatianalaskari67b93b142/?originalSubdomain=gr


TEYXΟΣ 30 | Ιουλίου 2019  | σελ. 3 

 

  
 
 
  

  
 
   

 
 

 
Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  

 
 

Ενέργεια 

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με:  

α) τις προτάσεις για το κοινό σύνολο απαιτήσεων σχετικά με την αποδοτική κατανομή της 
δυναμικότητας, για τις μεθοδολογίες του αλγορίθμου σύζευξης τιμών και του αλγορίθμου αντιστοίχισης 
συνεχούς συναλλαγής και των παραρτημάτων αυτών και για τα προϊόντα που είναι δυνατόν να 
λαμβάνονται υπόψη στην ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη κατά τα άρθρα 37 και 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2015/1222 της Επιτροπής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και εξέτασης των φακέλων για εφεδρική τροφοδότηση της 
παροχής με ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος (Η/Ζ). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) τον επικαιροποιημένο κατάλογο σημείων του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
όπως προτάθηκε από το Διαχειριστή, ΔΕΣΦΑ Α.Ε.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

δ) το Σχέδιο Πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Αττικής ετών 2019-2023, 
όπως αυτό υποβλήθηκε από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 την πρόταση των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) της 
ηπειρωτικής Ευρώπης για τους κοινούς κανόνες εκκαθάρισης στις εκούσιες ανταλλαγές ενέργειας ως 
αποτέλεσμα της διαδικασίας διατήρησης της συχνότητας και της περιόδου μεταβολής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 πρόταση για θέσπιση Κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις 
για την σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο που θα πρέπει να ικανοποιεί κάθε νέα μονάδα 
ηλεκτροπαραγωγής που θα συνδέεται σε οποιαδήποτε περιοχή του ENTSOe.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Τηλεπικοινωνίες 

Η ΕΕΤΤ παρατείνει:  

α) έως τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 την προθεσμία υποβολής απόψεων επί της Δημόσιας Διαβούλευσης 
για το τελικό μέτρο της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για την Χονδρική Τοπική Πρόσβαση και την 
προθεσμία υποβολής απόψεων επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο 
ερωτηματολόγιο «Συνδυαστικές/Δεσμοποιημένες προσφορές» για το 2019. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

β) έως την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 την προθεσμία υποβολής απόψεων επί της Δημόσιας 
Διαβούλευσης αναφορικά με την επικαιροποίηση του Τεχνοοικονομικού Μοντέλου Bottom up pure 
LRIC για τον καθορισμό των ανώτατων τιμών των υπό ρύθμιση τελών τερματισμού κλήσεων σε κινητά 
δίκτυα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/1806.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/2106.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/0407.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/2606.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/2406_2.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/2006_2.csp
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1034.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1049.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1043.html
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Το Σώμα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) θέτει σε 
δημόσια διαβούλευση: 

α) έως την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 το Σχέδιο Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής ERGP 2020-
2022 και το Πρόγραμμα Εργασιών για το 2010, τα οποία στηρίζονται σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες: i) 
τον επαναπροσδιορισμό του ταχυδρομικού τομέα, ii) την προώθηση του ανταγωνισμού στην ενιαία 
ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά και iii) την ενίσχυση των καταναλωτών και την διασφάλιση της Καθολικής 
υπηρεσίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημόσιοι Διαγωνισμοί 

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) θέτει έως την Δευτέρα 5 Αυγούστου 
2019 σε προκαταρκτική διαβούλευση το Σχέδιο Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την σύμβαση με 
τίτλο: «Προμήθεια Συστήματος παρακολούθησης είσπραξης του πόρου 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 

Πρατήρια Υγρών Καυσίμων 

Προκηρύχθηκε ο ΣΤ’ Κύκλος Δράσης «Επιχορήγηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών 
Καυσίμων» που αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα των πρατηρίων υγρών 
καυσίμων ή/και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός 
της ελληνικής επικράτειας.    

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Συστήματα Πυρασφάλειας 

Κυρώθηκε η τροποποίηση του Διεθνούς Κώδικα Συστημάτων Πυρασφάλειας (FSS Code for Fire 
Safety Systems), όπως υιοθετήθηκε με την MSC.311 (88) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας 
(MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενεργειακοί Ελεγκτές 

Τροποποιήθηκε το πλαίσιο σχετικά με τα συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης 
Ενεργειακών Ελεγκτών και το μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι) 

Προσδιορίστηκε ο τρόπος ηλεκτρονικής κατάθεσης στον Ο.Β.Ι των αιτήσεων χορήγησης κάθε είδους 
τίτλων και πιστοποιητικών Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ) 

Με υπουργική απόφαση θεσπίστηκαν ρυθμίσεις για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Ν.Σ.Κ 
κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 43 παρ. 2 του ν. 4607/2019.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1052.html
https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/38-c-diabouleuseis/395-prokatarktiki-diavoulefsi-schediou-diakiryxis-synoptikou-diagonismou-me-titlo-promitheia-systimatos-parakolouthisis-eispraxis-tou-porou-0-07-yper-eaadisy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL89_56gLvJ6W0liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta2Ki458V52FUEber-kt7N1ctMKOXUgqVP3PsiViMBKk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8cSHdHNezY5d_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUSrCo3XH0ow58-NHIcR02Ge3eqlIJ9AUzbR6qXlKm5s
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8FjnGp5F0IbNp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaSneHLMaU59rzfhH1lHYkMwJbILTFwxQp5pzQeuYcE8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8SB_VM1y34ATNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYv4tEsjCkRUq7M3I5SG1Lb2ONQB_lCMRt_tLozyknk8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8oThD19CXOPy4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte3TkzZqYaVAoGt_lsVMgmcGZ6SdrX7Y4ZMTrt5bNL1m
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Ρύπανση του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες 

Τροποποιήθηκε το πλαίσιο σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές 
δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών 
εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιχειρηματικότητα Μικρών Επιχειρήσεων 

α) Με υπουργική απόφαση καθορίστηκε το ποσό, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια 
που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 του έτους 2019. Το ποσό της φορολογικής 
απαλλαγής καθορίστηκε στα 5.000.000 ευρώ και το ποσό επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης και επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης στα 145.000.000 ευρώ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Με υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τον καθορισμό του ποσού, 
κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του 
αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις 
μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του έτους 2017. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Με υπουργική απόφαση προκηρύχθηκε το καθεστώς ενισχύσεων με θέμα «Επιχειρηματικότητα πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου ορίστηκε ο «Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ)» ως Ενδιάμεσος Φορέας 
Διαχείρισης και ανατέθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 
Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου  

α) Εγκρίθηκε το τιμολόγιο χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή των 
διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Εγκρίθηκε το απαιτούμενο Έσοδο Μεταφοράς και εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού 
Αερίου (ΥΦΑ) και η Τακτική Αναθεώρηση του Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017 
σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και την κατάργηση 
του Κανονισμού (ΕΕ) 994/2010. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8WEzaAz7B3iEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTg4TCVGdt0Z5do7HUIpE_-Kh8rDbKbbJ0rZa_sad93W
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8_q7ut2PVjhrnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTGkMvciLqd3hDXjNJehcVB-8LlpRHn6QEt20hwQHsIz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8WV61VT5q8qJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYQLKlWZzuDaH91OL0dPBCYYl1ORg8kdvBRMcW_utTDf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8oThD19CXOPx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVk7v0bo33POqoNFqwvxEkLVHB4G1ei4EowISB6VTCXF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8Wtv5OKWZcpEtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVArq9E-j2s3cdZkImtQMTvh75PCHb9UHpoxf3-uaOua
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8oc_Y0zxAXyV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXm7QVpaZgF7ALfRtem7dsYem05sFfjURFLN6jOo-WA7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL88wJO3U0cWHMfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYYMuHws_DTgOdK31es9JVRZtgBAl8F1411Iz6dd1WIi
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8cSHdHNezY5ctiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWPeTq3t-pYhwSETNVcB0tG762YHkvZlGSzfNRvtOibV
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Καθολική Υπηρεσία Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Με απόφαση της ΡΑΕ ανατέθηκαν υπηρεσίες Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας στην ΔΕΗ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από 23.06.2019 έως 22.06.2020, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν. 4001/2011 και εγκρίθηκε το σχετικό 
τιμολόγιο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μελλοντική κατανομή δυναμικότητας 

Με απόφαση της ΡΑΕ τροποποιήθηκε η κοινή πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) 
της Περιφέρειας Υπολογισμού Δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) για τις περιφερειακές 
απαιτήσεις των Εναρμονισμένων Κανόνων Κατανομής σύμφωνα με τα άρθρα 52 παρ. 3 και 51 του 
Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/1719 της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τον καθορισμό 
κατευθυντήριας γραμμής για την μελλοντική κατανομή δυναμικότητας.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μη εμπρόθεσμη ενημέρωση υποκειμένου δεδομένων 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ’ αριθ. 15/2019 απόφασή της, 
απηύθυνε επίπληξη στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για μη εμπρόθεσμη ενημέρωση του υποκειμένου δεδομένων. 
Συγκεκριμένα, δεν απάντησε στον καταγγέλλοντα εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος 
χορήγησης αντιγράφων πρακτικών που τηρήθηκαν κατά την διάρκεια συνεδρίασης του ΔΣ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Γνωστοποίηση περιστατικού παραβίασης 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ’ αριθ. 14/2019 απόφασή της, έκρινε 
ότι δεν συντρέχει λόγος επιβολής κύρωσης επί γνωστοποίησης εκ μέρους υπευθύνου επεξεργασίας 
που περιγράφει την εκ παραδρομής αποστολή αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων εξεταζομένου σε τρίτο 
πρόσωπο.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8Joyc7XVao2XNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfrJuedzQv4NatDbLaKJS-Sw-omu3E7-jqJMuPpclSh3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8SRL2byguO4fNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfnVhT2GslFp037szUNQOluqDezjG8jRSyB_CXvB1Wk4
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15453&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_15473_33_15453_15453.etos=2019&_piref33_15473_33_15453_15453.arithmosApofasis=&_piref33_15473_33_15453_15453.thematikiEnotita=-1&_piref33_15473_33_15453_15453.ananeosi=%CE
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
«Α.Ν. 89/1967: Κίνητρο για την ίδρυση κέντρων συντονιστικών υπηρεσιών (shared services centers) στην Ελλάδα» 
 

Με την πρόσφατη ψήφιση του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019) το καθεστώς του Α.Ν. 89/1967 για την 
εγκατάσταση αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών στην Ελλάδα, όπως είχε αναδομηθεί εκ βάθρων μετά τον Ν. 
3427/2005, τροποποιήθηκε εκ νέου ούτως ώστε να αποτελεί κίνητρο για την ίδρυση κέντρων συντονιστικών 
υπηρεσιών (Shared Services Centers) τόσο από Ελληνικούς όσο και από αλλοδαπούς πολυεθνικούς ομίλους. 
Πράγματι, είναι δυνατόν πλέον, οι εταιρείες, Ελληνικές και ξένες που θα επιλέξουν την υπαγωγή τους στο καθεστώς 
του Α.Ν. 89/1967, να παρέχουν αποκλειστικά σε συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, εκτός 
από τις ήδη προβλεπόμενες υπηρεσίες συντονιστικού-διοικητικού χαρακτήρα και τις ακόλουθες πέντε νέες υπηρεσίες:  
 

- Ανάπτυξη λογισμικού, προγραμματισμού Η/Υ και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής. 

- Αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών. 

- Διαχείρισης προμηθευτών, πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας μη συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης 

μεταφορών με ίδια μέσα. 

- Διαχείρισης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού. 

- Δραστηριοτήτων τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρησης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. 

 

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα, οι εταιρείες που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του Α.Ν. 89/1967 να λάβουν 
ενισχύσεις με τη μορφή επιχορήγησης που συνίσταται σε παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη 
τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών και προσδιορίζεται ως ποσοστό επ’ αυτών. Απαραίτητες προϋποθέσεις 
είναι α) να αναπτύσσουν νέα δραστηριότητα (είτε ως προς το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών είτε ως προς 
τις επιχειρήσεις στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες) η οποία δεν ασκείται στην Ελλάδα τα τελευταία δύο έτη κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης από την ίδια ή άλλες εταιρείες του ομίλου και β) από τη 
νέα δραστηριότητα να δημιουργείται ελάχιστος αριθμός νέων θέσεων απασχόλησης, οι οποίες θα διατηρούνται 
τουλάχιστον για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι επιχορηγούμενες ενισχύσεις είναι: 

- Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα 

με τα άρθρα 32 και 33 του Κανονισμού (ΕΕ) 659/2014. 

- Ενισχύσεις για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 

659/2014. 

- Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 659/2014. 

- Ενίσχυση δαπανών μισθολογικού κόστους και δαπανών εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και 

επικοινωνιών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013. 

-  

Εκτός από τα παραπάνω, στον Ν. 4605/2019 ορίστηκε επίσης ότι η παροχή των υπηρεσιών που υπάγονται στο 
καθεστώς του Α.Ν. 89/1967 δεν συνιστά άσκηση πραγματικής διοίκησης στην Ελλάδα σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τόσο για την εγκαθιστάμενη αλλοδαπή εταιρεία όσο 
και για τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. 
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη λοιπόν και τα υπόλοιπα κίνητρα που σχετίζονται με το καθεστώς του Α.Ν. 89/1967 και αφορούν 
τόσο στην εταιρεία, όπως είναι ότι όλα τα έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το περιθώριο κέρδους εκπίπτουν για 
σκοπούς φορολογίας εισοδήματος όταν τεκμηριώνονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία, όσο και στους 
εργαζόμενους, όπως είναι η γρήγορη έκδοση άδειας παραμονής και εργασίας, η δυνατότητα απαλλαγής από 
ασφαλιστικές εισφορές για υπηκόους τρίτων χωρών και η φορολόγηση του αλλοδαπού προσωπικού μόνο 
για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα γίνεται αντιληπτό ότι αποτελεί ιδιαίτερο κίνητρο για την 
προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα. Καθ’ όσον παρέχει ασφάλεια δικαίου σχετικά με την φορολόγηση 
των υπαγόμενων επιχειρήσεων και προνόμια για τους εργαζόμενους σε αυτές.  

 

  
 
 
Βασίλης Βλάχος 

Tax Partner – Attorney at Law LL.M. 
Tax & Outsourcing Services 
Grant Thornton Greece 
https://www.linkedin.com/in/vassilis-vlachos-725ab42/ 

 

https://www.linkedin.com/in/vassilis-vlachos-725ab42/
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 

Με ΥΑ καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για την καταχώριση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 
Δικαιούχων των υπόχρεων προς τούτο προσώπων, ήτοι νομικών προσώπων και οντοτήτων με έδρα 
στην Ελλάδα ή επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται και φορολογείται στην Ελλάδα, 
ανεξάρτητα από την έδρα του υπόχρεου προσώπου ή της τυχόν απαλλαγής του από το φόρο 
δυνάμει ειδικών διατάξεων. Περαιτέρω, με την ανωτέρω ΥΑ καθορίζονται τα δικαιώματα των αρμοδίων 
ελεγκτικών αρχών για την εξασφάλιση της πρόσβασής τους στα δεδομένα και τις πληροφορίες που 
συλλέγονται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ 

Με ΥΑ ορίζεται ότι κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν την έδρα τους 
στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, τηρούν 
ειδικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων, το οποίο συνδέεται με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 
Δικαιούχων της Γενικής Γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. 
Περαιτέρω, με την ανωτέρω ΥΑ ορίζεται ότι οι θυγατρικές εταιρείες ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών 
με πραγματικό δικαιούχο εισηγμένη εταιρεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή οφείλουν να 
καταχωρίζουν ως πραγματικό δικαιούχο του την εισηγμένη μητρική εταιρεία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φόρος μερισμάτων, έκτακτων αμοιβών, bonus  

Με την με αριθμό Α. 1223/2019 απόφαση της ΑΑΔΕ καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της 
δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων και έκτακτων αμοιβών και ποσοστών επιπλέον των 
μισθών που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, από αλλοδαπή 
επιχείρηση απευθείας ή μέσω του γραφείου/υποκαταστήματος αυτής εγκατεστημένου βάσει του 
ν.27/1975 καθώς και από ημεδαπή επιχείρηση που έχει υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν.27/1975. Ειδικότερα,  
προβλέπεται ότι για τα έτη 2012-2019 οι δικαιούχοι των ανωτέρω ποσών καταβάλλουν τον 
οφειλόμενο φόρο 10% εφάπαξ με την υποβολή σχετικής δήλωσης ενώπιον της αρμόδιας 
φορολογικής αρχής μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η καταβολή ή η 
πίστωση των ποσών αυτών στους δικαιούχους στην  αλλοδαπή ή ημεδαπή. Η παρούσα απόφαση 
ισχύει, ως προς τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά 
για μερίσματα, καθώς και έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) επιπλέον των μισθών που διανέμονται, 
από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά. Για μερίσματα, καθώς και για έκτακτες αμοιβές και ποσοστά 
(bonus) επιπλέον των μισθών που ελήφθησαν μέχρι 31.12.2018 εφαρμόζεται η ΠΟΛ 1127/2013 απόφαση 
Υφυπουργού Οικονομικών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Απαλλασσόμενα από φόρο εισοδήματος διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά κερδών 

Με την με αριθμό Ε. 2107/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιείται γνωμοδότηση του ΝΣΚ, σύμφωνα με την 
οποία τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά κερδών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, τα 
οποία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος ή απολαμβάνουν φορολογικών προνομίων και ατελειών του 
Δημοσίου, δεν φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τα ειδικώς 
οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 ΚΦΕ, σχετικά με την φορολόγηση 
κεφαλαιοποιουμένων ή διανεμόμενων κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8GlsHHQzxqLm4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdy3z6TF_SeRGS694Hq60hnk8dUKTREJcid9KksyuPPM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8fo8RzP0rtD7uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUsUAi3CP9dR_T0D5V2dUcmAvL3T7Jtve8OqSakWI7fr
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/a1223fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/e2107_2019.pdf
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Πενταετής η παραγραφή κατά την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης 

Με την με αριθμό Ε.2123/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιείται η πλέον πρόσφατη υπ’ αριθμόν 732/2019 
απόφαση του ΣτΕ, σχετικά με την πενταετή και δεκαπενταετή προθεσμία παραγραφής του ΚΦΕ 
(ν.2238/1994). Ειδικότερα, με την ως άνω εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υποβολής 
εκπρόθεσμης δήλωσης μετά την πάροδο της αρχικής προθεσμίας πενταετούς παραγραφής, δεν 
εφαρμόζεται η δεκαπενταετής παραγραφή, αλλά η βραχύτερη τριετής προθεσμία, αρχόμενη από τη 
λήξη του έτους υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης και μη υπερβαίνουσα κατά ανώτατο όριο τα 
δεκαπέντε έτη. Ως εκ τούτου, για όσες εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται στο 
δέκατο τρίτο, δέκατο τέταρτο ή δέκατο πέμπτο έτος από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, δεν 
τίθεται θέμα περαιτέρω παρέκτασης της προθεσμίας της δεκαπενταετούς παραγραφής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ 

Επιλέξιμες δαπάνες οπτικοακουστικών έργων 

Με την με αριθμό Α. 1220/2019 ΚΥΑ καθορίζονται οι δαπάνες των οπτικοακουστικών έργων με 
περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι που περιοριστικά αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες και αφαιρούνται σε 
ποσοστό 30% από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας 
που είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα και επενδύει σε παραγωγές τέτοιων οπτικοακουστικών 
έργων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΚΦΕ: Απόσβεση δαπανών ανάπτυξης 

Με την με αριθμό Ε.2134/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την απόσβεση 
των δαπανών ανάπτυξης που αναγνωρίζονται ως τέτοιες με βάση τα ΕΛΠ. Ειδικότερα, οι δαπάνες 
ανάπτυξης παρακολουθούνται λογιστικά και αναγνωρίζονται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο, εφόσον 
πληρούνται τα κριτήρια των δαπανών ανάπτυξης του ν. 4308/2014 και ιδίως κατόπιν τήρησης των εξής 
προϋποθέσεων: α) υπάρχει πρόθεση και τεχνική αδυναμία εκ μέρους της οντότητας να ολοκληρώσει τα 
σχετικά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα προς χρήση ή διάθεση, β) είναι εξαιρετικά πιθανό τα 
στοιχεία αυτά να αποφέρουν μελλοντικά κέρδη, γ) υπάρχει αξιόπιστο σύστημα επιμέτρησης των 
αποδοτέων σε αυτά ποσών κόστους. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, εάν οι δαπάνες αυτές μόλις 
ολοκληρωθούν παράγουν ένα περιουσιακό στοιχείο έτοιμο για τη χρήση που προορίζεται, για την 
απόσβεση της δαπάνης, εφαρμόζεται ο συντελεστής του εν λόγω παγίου, όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΚΦΕ (ν.4172/2013). Αντίθετα, εφόσον η εν λόγω δαπάνη δεν μπορεί 
να συνδεθεί άμεσα με συγκεκριμένο πάγιο (περιουσιακό) στοιχείο, το υπόψη πάγιο αποσβένεται 
ως «λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης» με συντελεστή 10%. Με την ως άνω εγκύκλιο 
επισημαίνεται ότι εφόσον οι εν λόγω δαπάνες εμπίπτουν στον ορισμό των δαπανών επιστημονικής 
και τεχνολογικής έρευνας, έχουν εφαρμογή οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 και 
κατά συνέπεια εκπίπτουν στο σύνολό τους κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους προσαυξημένες 
κατά ποσοστό 30%.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ 

Τέλος επιτηδεύματος: Απαλλασσόμενα πρόσωπα 

Με την με αριθμό Ε.2131/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 
4577/2018 σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται ότι από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής, 
εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες-μέλη αγροτικών 
συνεταιρισμών, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί του ν.1566/1985, οι φορείς κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας με την μορφή κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, καθώς και οι 
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής τους που βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, 
πτώχευσης ή αδράνειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-07/e2123.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/a1220_2019fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-07/e2134_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-07/e2131_2019.pdf
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Πενταετής η παραγραφή απαιτήσεων από μερίσματα 

Με την με αριθμό Ε.2128/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες σε σχέση με τις απαιτήσεις από 
τόκους, τοκομερίδια, μερισματαποδείξεις και μερίσματα διαπραγματεύσιμων μετοχών, ιδρυτικών 
τίτλων, ομολογιών και κινητών εν γένει αξιών, που εκδίδονται από ημεδαπές αστικές ή εμπορικές 
εταιρείες πάσης φύσεως, Συνεταιρισμούς, Σωματεία, Συλλόγους και από κάθε εν γένει νομικό 
πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες παραγράφονται εντός πέντε ετών από τον 
χρόνο που κατέστησαν απαιτητές. Περαιτέρω, με την ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η παραγραφή 
της αξίωσης από μερίσματα εκκινεί από το τέλος του έτους, κατά το οποίο εγκρίθηκε ο ισολογισμός της 
χρήσης και λήφθηκε η απόφαση περί διανομής των μερισμάτων, ήτοι από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και 
είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω πενταετής παραγραφή της απαίτησης 
από μερίσματα υπέρ του Δημοσίου διακόπτεται όταν κατά τη διάρκειά της ο υπόχρεος (ανώνυμη εταιρεία) 
αναγνωρίσει την απαίτηση αυτή του δικαιούχου του μερίσματος με οποιονδήποτε τρόπο (όπως για 
παράδειγμα μεταφέροντας το ποσό του οφειλόμενου μερίσματος από τον λογαριασμό 53.01 «Μερίσματα 
πληρωτέα» σε πίστωση του προσωπικού λογαριασμού του δικαιούχου του μερίσματος μετόχου και 
ενημερώνοντας σχετικά τον δικαιούχο). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ 

Παράταση της μείωσης συντελεστών ΦΠΑ 

Με την με αριθμό Α.1229/2019 ΥΑ παρατείνεται για χρονικό διάστημα έξι μηνών, ήτοι από 1.7.2019 
έως και 31.12.2019 η μείωση κατά 30% των συντελεστών  ΦΠΑ για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο 
και Χίο όσον αφορά στα αγαθά και στις υπηρεσίες που ορίζονται ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 21 
του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ 

ΦΠΑ: Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ  

Με την με αριθμό Α.1238/2019 απόφαση της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι όροι για την επίσπευση 
επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του 
ΦΠΑ εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε 
είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων 
διαδικασιών. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση κατά την εξόφληση των εκκαθαρισμένων 
επιστροφών (Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης – Α.Φ.ΕΚ.), αυτές συμψηφίζονται με τυχόν υπάρχουσες 
οφειλές προς το Δημόσιο/ προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Φορολογικοί έλεγχοι έτους 2019 

Με απόφαση της ΑΑΔΕ καθορίζεται ο αριθμός ων φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν 
από την ΥΕΔΔΕ κατά το έτος 2019. Περαιτέρω, με την ανωτέρω απόφαση ορίζεται ότι οι υποθέσεις που 
ελέγχονται κατά προτεραιότητα από τη φορολογική διοίκηση, επιλέγονται βάσει συνδυασμού κριτηρίων 
ορθολογικής διαχείρισης και ανάλυσης του κινδύνου, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται, ενώ στην 
περίπτωση που κριθεί ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά προτεραιότητα υποθέσεων οι 
οποίες δεν έχουν προτεραιοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, γίνεται εισαγωγή 
τους σε σειρά κατάταξης ανάλογα με τη σημαντικότητα τους. Τέλος, με την ως άνω απόφαση, ορίζεται ότι, 
ανεξαρτήτως της προτεραιοποίησής τους, ολοκληρώνονται άμεσα οι υποθέσεις, οι οποίες προέκυψαν από 
εισαγγελικές παραγγελίες, για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου ή αίτημα παροχής 
πληροφοριών, υποθέσεις των ΥΕΔΔΕ που αφορούν σε διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων 
ελέγχων καθώς και υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-07/e2128_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/a1229_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-07/%CE%B11238%CF%86%CE%B5%CE%BA.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-07/1093062_0.pdf
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Πράξη επιβολής προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων 

Με την με αριθμό Α.1235/2019 απόφαση της ΑΑΔΕ καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης 
επιβολής προστίμου του άρθρου 54 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013) και του άρθρου 4 του ν.2523/1997, με τις 
οποίες επιβάλλονται κυρώσεις για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων ετών 2014 και 
επομένων αφενός και μέχρι το έτος 2013 αφετέρου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων  

Με την με αριθμό Ε. 2110/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι η εισφορά ακινήτων σε υπό σύσταση 
Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), για την κάλυψη μέρους του μετοχικού της 
κεφαλαίου, απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων με την προϋπόθεση ότι  τα ακίνητα 
θα χρησιμοποιηθούν για την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας και όχι για τις λειτουργικές της 
ανάγκες. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων 

Με την με αριθμό E.2117/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιείται ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και αφορά 
στην απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν.4469/2017. Ειδικότερα, με την 
ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίζεται μεταξύ άλλων, ότι αυξήθηκε το όριο των οφειλών που υπάγονται στην 
ανωτέρω διαδικασία ρύθμισης από το συνολικό ποσό των 50.000 ευρώ στο συνολικό ποσό των 
300.000 ευρώ ενώ ορίστηκαν οι 120 δόσεις ως ανώτατος αριθμός δόσεων όσον αφορά οφειλές 
προς όλους τους πιστωτές με μόνη εξαίρεση τις οφειλές που προέρχονται από συμβάσεις 
παροχής εργασίας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ 

Διαδικασία προοδευτικού περιορισμού των κατασχέσεων  

Με την με αριθμό Α.1236/2019 ΥΑ καθορίζονται ζητήματα περί προοδευτικού περιορισμού των 
κατασχέσεων (του άρθρου 130 του ν.4611/2019) που επιβάλλονται από τη φορολογική διοίκηση σε 
καταθέσεις τραπεζικού λογαριασμού ή τοποθετήσεις λογαριασμών πληρωμών, κοινών ή ατομικών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ 

Βεβαίωση και είσπραξη ΕΦΚ και ΦΠΑ που οφείλεται στην κατανάλωση φυσικού αερίου 

Με την με αριθμό E.2115/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιείται απόφαση του Προϊσταμένου της ίδιας 
ανωτέρω αρχής σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ΕΦΚ, του ΦΠΑ και των 
λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης καθώς και 
του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για άλλες βιομηχανικές, εμπορικές και λοιπές χρήσεις.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ 

Κοινοποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα περί του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς 
το Δημόσιο 

Με την με αριθμό Ε.2125/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι νέες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα 
αναφορικά με το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή από 
1.7.2019 καταλαμβάνοντας συγχρόνως και τις εκκρεμείς στο ακροατήριο υποθέσεις. Ειδικότερα, με τον νέο 
νόμο 4619/2019 γίνεται επαναρρύθμιση του ποινικού αδικήματος και ορίζεται πλέον ότι για τον 
προσδιορισμό της ποινικής ευθύνης του προσώπου δεν λαμβάνονται υπόψη τα χρέη που 
προέρχονται από τη μη εκτέλεση χρηματικών ποινών που επιβλήθηκαν από ποινικό δικαστήριο καθώς και 
τα χρέη που προέρχονται από φορολογικά αδικήματα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
(ν.4174/2013). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-07/%CE%91.1235.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/E2110_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/e2117_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-07/a1236_2019_0.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/e2115_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-07/e2015_2019.pdf
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Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και οφειλές υπέρ τρίτων βεβαιωμένων στη Φορολογική 
Διοίκηση 

Με την με αριθμό E.2116/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι διατάξεις του ν. 4613/2019, με τις 
οποίες προβλέπεται  ότι οφειλές προς το Δημόσιο και οφειλές υπέρ τρίτων, οι οποίες βεβαιώθηκαν 
στη Φορολογική Διοίκηση έως 31.12.2018, μπορούν να ρυθμιστούν με σύμβαση αναδιάρθρωσης 
κατά τις διατάξεις του εν λόγω νόμου. Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα επανυποβολής αιτήσεων του 
ανωτέρω νόμου, οι οποίες είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του ν. 4613/2019, ήτοι κατά την 24η/5/2019 ή 
για τις οποίες η διαδικασία έχει περατωθεί ως άκαρπη έως την ίδια ανωτέρω ημερομηνία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ 

Α.Φ.Μ.: Διαδικασία οίκοθεν απόδοσης 

Με έγγραφο της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την οίκοθεν απόδοση Α.Φ.Μ. σε φυσικά 
πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, κατοίκους εξωτερικού, με σκοπό τη βεβαίωση οφειλών σε 
βάρος τους. Ειδικότερα, η φορολογική διοίκηση οφείλει να αποδώσει Α.Φ.Μ. οίκοθεν στην περίπτωση 
κατά την οποία πρέπει να βεβαιωθούν φόροι, πρόστιμα, καταλογιστικές πράξεις και δικαστικά έξοδα και 
υπόχρεοι στην καταβολή των ανωτέρω οφειλών είναι αλλοδαποί ή Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ 

Όροι και διαδικασία μετουσίωσης και παραλαβής βιοαιθανόλης 

Με την με αριθμό Ε.2112/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιείται απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 
σχετικά με την υποχρέωση ανάμιξης της βενζίνης με βιοαιθανόλη ή με βιοαιθέρες που παράγονται 
από αλκοόλες βιολογικής προέλευσης και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα κίνησης από 
1.1.2019.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ 

Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων 

Με την με αριθμό Ε.2126/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της φυσικής 
απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, μεταξύ άλλων, της βενζίνης, του πετρελαίου εσωτερικής και 
εξωτερικής καύσης και του υγραερίου κατά το στάδιο της αποθήκευσης σε φορολογική αποθήκη.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΣτΕ 2570/2018: Το τεκμήριο φορολογητέου εισοδήματος λόγω δαπάνης για την αγορά ακινήτου 
εφαρμόζεται μόνον σε πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους ή πηγές εισοδημάτων στην Ελλάδα 

Με την με αριθμό 2570/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι το τεκμήριο 
φορολογητέου εισοδήματος λόγω δαπάνης για την αγορά ακινήτου (ν. 2238.1994) εφαρμόζεται μόνο στις 
περιπτώσεις προσώπων που αποτελούν υποκείμενα του φόρου λόγω της συνδρομής των σχετικών 
προϋποθέσεων, δηλαδή (α) στα πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και (β) στα πρόσωπο 
που έχουν πηγή εισοδήματος στην Ελλάδα. Αντιθέτως, στην περίπτωση προσώπου για το οποίο δεν έχει 
συντρέξει καμία από τις προϋποθέσεις που θα το καθιστούσε υποκείμενο φόρου εισοδήματος, μόνο το 
γεγονός ότι έχει προβεί σε δαπάνη για την αγορά ακινήτου στην Ελλάδα δεν αρκεί για να 
εφαρμοσθεί επ’ αυτού το τεκμήριο, εφ’ όσον αυτό θα ήταν αντίθετο τόσο προς το γράμμα των πιο 
πάνω διατάξεων, όσο και προς τη λογική κατάστρωση του συγκεκριμένου τεκμηρίου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/e2116_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-07/1098815pro2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/e2112_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-07/E.2126.pdf
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ΣτΕ 1529/2018: Δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ σε περίπτωση που ο εκδότης του τιμολογίου παρέλειψε 
αρχικά να προβεί στη χρέωση του ΦΠΑ 

Με την με αριθμό 1529/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι για την άσκηση 
από υποκείμενο στον φόρο προστιθεμένης αξίας εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος του 
δικαιώματος επιστροφής του φόρου εισροών με τον οποίο επιβαρύνθηκαν αγαθά που 
παραδόθηκαν ή υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν στην Ελλάδα, απαιτείται η κατοχή από αυτόν 
του οικείου νόμιμου τιμολογίου ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου, από 
το οποίο να αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται κατά τον 
νόμο για τη θεμελίωση του αιτήματός του περί επιστροφής του φόρου. Σε περίπτωση κατά την οποία 
εκείνος που παρέδωσε τα αγαθά ή παρέσχε τις υπηρεσίες εκδίδοντας σχετικό τιμολόγιο παρέλειψε αρχικά 
να προβεί στη χρέωση του ΦΠΑ και προέβη ακολούθως στην έκδοση του οικείου τιμολογίου (με χρέωση 
του ΦΠΑ), σε διαχειριστική περίοδο μεταγενέστερη εκείνης κατά την οποία ο φόρος κατέστη απαιτητός, 
μόνη η σχετική παράβαση, εφόσον δεν καταλογίζεται στον λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών και υποκείμενο 
στον φόρο, δεν μπορεί να αντιταχθεί νομίμως στο δικαίωμά του περί επιστροφής του φόρου. Και τούτο, 
διότι τυχόν αποκλεισμός του δικαιώματος επιστροφής του φόρου αποκλειστικώς και μόνον λόγω των 
προαναφερθεισών παραλείψεων του εκδότη του τιμολογίου, χωρίς την επίκληση (και απόδειξη) από τη 
φορολογική αρχή καταχρηστικής πρακτικής ή συμπαιγνίας με σκοπό την απάτη, θα υπερέβαινε το μέτρο 
που είναι αναγκαίο προς τον σκοπό της επιβολής του ΦΠΑ και του ελέγχου της επιβολής αυτής από τη 
φορολογική αρχή και, ως εκ τούτου, θα ήταν ασυμβίβαστος με το κοινοτικό καθεστώς ΦΠΑ 
(Οδηγία 2006/112/ΕΚ). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 2219/2018: Ανάκτηση ενισχύσεων του ν. 3220/2014 

Με την με αριθμό 2219/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι οι χορηγηθείσες 
βάσει του ν. 3220/2004 ενισχύσεις για επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του 
ν. 2601/1998 και πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση του έτους 2003, εξαιρούνται από την υποχρέωση 
ανάκτησης, η οποία θεσπίζεται με τα άρθρα 47 του ν. 3614/2007 και 169 του ν. 4099/2012. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1527/2018: Δεν αφαιρείται ο φόρος αλλοδαπής σε περίπτωση πιστωτικού υπολοίπου μετά την 
εκκαθάριση φόρου 

Με την με αριθμό 1527/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι, σε περίπτωση 
που, κατά την εκκαθάριση του οφειλόμενου φόρου δεν απομένει χρεωστικό υπόλοιπο, δεν 
λαμβάνει χώρα αφαίρεση από αυτούς του συνόλου ή μέρους του φόρου αλλοδαπής. Και τούτο, διότι 
η αποφυγή της διπλής φορολόγησης του εισοδήματος της αλλοδαπής δια της μεθόδου της συνήθους 
πίστωσης του φόρου αλλοδαπής δεν επιτάσσει την κατά προτεραιότητα αφαίρεση του φόρου αλλοδαπής, 
πριν δηλαδή από την αφαίρεση των λοιπών εκπεστέων κατά τις προβλέψεις των περ. α και β της 
παραγράφου 4 φόρων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα προέκυπτε η δημιουργία πιστωτικού υπολοίπου ίσου, 
στην πραγματικότητα, προς τον φόρο αλλοδαπής πλην διαμορφωθέντος, τεχνηέντως, από ποσά 
εκπεστέων, προκαταβληθέντος και παρακρατηθέντων φόρων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 
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03. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

 
 

 
 
 
 
Κατερίνα Δασκαλάκη 
Senior Advisor Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας 
ΣΕΒ 
https://www.linkedin.com/in/katerina-daskalaki-0163221/?originalSubdomain=gr 

«Η εγκύκλιος για τις τριετίες στον κατώτατο μισθό προκαλεί αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας»  
 
Ως γνωστόν, ο νέος νομοθετημένος κατώτατος μισθός ορίστηκε με υπουργική απόφαση από 1η Φεβρουαρίου 2019 στα 
650€ για τους υπαλλήλους και 29,04 το κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες, χωρίς ηλικιακή διάκριση, και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013.   
 
Η υπουργική απόφαση εκδόθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία ορίζει ότι «ο νομοθετημένος 
κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο, νοείται ως «μία μοναδική αξία (ποσό) 
αναφοράς». Η τελευταία φράση προστέθηκε με το Ν.4254/2014, η οποία τροποποιεί τον Ν. 4172/2013, όπως ισχύει 
σήμερα. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από την Εισηγητική Έκθεση του Ν. 4254/2014  και από την σχετική Έκθεση της 
Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων.  
 
Είναι, επομένως, σαφές ότι οι τριετίες έχουν καταργηθεί όσον αφορά τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό και το κατώτατο 
ημερομίσθιο, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Ίσχυαν, δε, με αναστολή, για όσους τις δικαιούνταν μέχρι τις 14.2.2012 
(έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί κάτω από 10%). Ίσχυαν επίσης με αναστολή έως ότου τεθεί σε εφαρμογή το άρθρο 
103 του ν.4172/2013, όπως είχε τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
Όμως, η Εγκύκλιος της Υπουργού Εργασίας της 18ης Φεβρουαρίου που ακολούθησε, και η οποία θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστικό σκοπό την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού, ως οφείλει μία 
Εγκύκλιος, προσθέτει τριετίες στον νομοθετημένο κατώτατο μισθό / ημερομίσθιο. Με την εν λόγω  εγκύκλιο, η οποία 
από ερμηνευτικό εργαλείο αποκτά κανονιστικό χαρακτήρα,  έχουμε ουσιαστικά την εισαγωγή νέας ρύθμισης, η 
οποία είναι αντίθετη προς τα οριζόμενα στο νόμο. 
 
Αποτέλεσμα είναι να προκαλείται οικονομική βλάβη στις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους που αμείβονται με 
τον κατώτατο μισθό / ημερομίσθιο, ο οποίος έχει οριστεί αποκλειστικά από την κυβέρνηση, αγνοώντας όμως τις θέσεις 
των κοινωνικών εταίρων και των επιστημονικών φορέων, αντίθετα με όσα ορίζονται στην νομοθεσία, και τους δείκτες της 
παραγωγικότητας, της ανεργίας, της αδήλωτης εργασίας και συνολικά της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.  
 
Για τους λόγους αυτούς, ο ΣΕΒ από κοινού με 6 περιφερειακούς συνδέσμους (ΣΒΑΠ, ΣΒΘΚΕ, ΣΒΣΕ, ΣΕΒΙΠΕ&ΔΕ, 
ΣΘΕΒ, ΠΑ.ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ.) άσκησαν το νόμιμο και εύλογο δικαίωμά τους απέναντι σε ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο 
κακοδιοίκησης και στρέβλωσης της ισχύουσας νομοθεσίας μέσω εγκυκλίων, καταθέτοντας στις 17 Απριλίου 2019 
αίτηση ακύρωσης κατά της από 18/2/2019 Εγκυκλίου της Υπουργείου Εργασίας ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας.  
 
Πάγια θέση του ΣΕΒ είναι ότι οι αυξήσεις των μισθών που δεν λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως το μη 
μισθολογικό κόστος, την ικανότητα μετασχηματισμού της παραγωγής, το ρυθμιστικό και διοικητικό 
περιβάλλον, το κόστος χρηματοδότησης, τη μακροοικονομική αβεβαιότητα και τη λειτουργία «του κράτους 
δικαίου», καθώς και  ορθολογικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οδηγούν σε επιδείνωση της  εσωτερικής και 
διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας,  αποθάρρυνση της  οικονομικής ανάπτυξης και, συνεπώς, σε 
απώλεια διεθνούς ανταγωνιστικότητας, απώλεια θέσεων εργασίας και μείωση εισοδημάτων για όλο και 
περισσότερα νοικοκυριά. 
 
Η δεκαετής κρίση που βιώσαμε κατέδειξε ότι η αύξηση των μισθών από μόνη της δεν αποτέλεσε το κύριο πρόβλημα, 
αλλά το γεγονός ότι η χώρα επιχείρησε να θεσμοθετήσει αποδοχές ανεπτυγμένης χώρας, χωρίς όμως να προσφέρει το 
πλαίσιο λειτουργίας αγορών, τη θεσμική ωριμότητα και τη δυνατότητα ανάπτυξης της ιδιωτικής οικονομίας και του τομέα 
«διεθνώς εμπορεύσιμων» που προσφέρουν οι ανεπτυγμένες χώρες.  
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/katerina-daskalaki-0163221/?originalSubdomain=gr
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
Υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό 
τομέα, καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης αυτών, μέσω λογαριασμού πληρωμών 

Δημοσιεύθηκε η απόφαση των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Οικονομικών, με την οποία καθορίστηκε ότι, από 1.7.2019 κι έπειτα, οι εργοδότες οφείλουν να 
καταβάλλουν τις αποδοχές των εργαζομένων τους και την αποζημίωση απόλυσής τους, 
αποκλειστικά σε λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων μισθωτών, αναφέροντας για κάθε 
καταβολή την αιτιολογία και το χρονικό διάστημα που αφορά. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικών 5 συλλογικών συμβάσεων εργασίας  

Με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
κηρύχτηκαν γενικώς υποχρεωτικές οι εξής συλλογικές συμβάσεις εργασίας: α) η από 13.2.2019 Συλλογική 
Σύμβαση Εργασία «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα 
τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας», β) η από 15.5.2019 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «για 
τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας», γ) η από 23.5.2019 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «για τους 
όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης», δ) η από 10.4.2019 Τοπική 
Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Ηρακλείου», ε) η από 29.3.2019 Συλλογική Σύμβαση Εργασία 
Καπνοβιομηχανίας όλης της χώρας».   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Τροποποιήσεις στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων 

Δημοσιεύθηκαν η  υπ’ αρ. 61654/10.06.2019 Κ.Υ.Α. και η  υπ’ αρ 33/2019 εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, βάσει των 
οποίων στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων δύνανται να ενταχθούν 
οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των άρθρων 2 και 3 του 
ν. 4469/2017, με συνολικές προς ρύθμιση οφειλές προς όλους τους πιστωτές (φορολογική διοίκηση, 
Κ.Ε.Α.Ο., πιστωτικά ιδρύματα, κ.λπ.) που ανέρχονται από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) και δεν 
ξεπερνούν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€). Επίσης, δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. Ε. 2117 
/25-06-2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, με την οποία κοινοποιείται η ως άνω Κ.Υ.Α.    

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Πρόστιμα ΣΕΠΕ 

Δημοσιεύθηκε η με αριθ. 29164/755/2019 απόφαση της Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 
και καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού των επιβαλλόμενων -από τους Επιθεωρητές Εργασίας του 
ΣΕΠΕ- προστίμων με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ 

Δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. οικ. 29147/Δ 1.10258/2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η με αριθ. πρωτ. 30294/Δ1.10558/2019 εγκύκλιος του Υπ. 
Εργασίας, βάσει των οποίων επανακαθορίζονται οι όροι ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  και εδώ  

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/78%CE%A3%CE%A0465%CE%981%CE%A9-%CE%A3%CE%94%CE%92
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8z1uCRhYSV333U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVlJW3pYM1Hzg9R7biGodKVJ_5L89vQjKHRm6y-b0r4n
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8CDdq5QSx9YLnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdfdUNP3KqCB-rLwUuiav4SuTQylmNijSOxYRGB3KZUv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8noyF6ARJ3CN_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta6ayxWyuAkXOS_uwqDhDaLRhOJaMOlF9hzj126vdCJ2
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2019-06/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%2033.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8_HmSec05-BofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYaCNJlvG4mZdYVXmwfKmPTPycBiI846W9MbxQ7xNtdZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8zuJvQ9lEFq5p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUxDJk9JV8ZyFYV8AC1UGeGqp61ww5zWcD1AJHjM8Y-h
https://www.ypakp.gr/uploads/files/14176.pdf
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Πρόγραμμα προεργασίας και ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας 

Δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. οικ. 29491/556 ΚΥΑ με την οποία προβλέπεται η κατάρτιση προγράμματος 
προεργασίας και ειδικού πρόγραμμα απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τα εν λόγω 
προγράμματα αποσκοπούν: α) στην προετοιμασία των νέων ανέργων για την ένταξη τους στην αγορά 
εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι συνεχίζουν να πλήττονται από την ανεργία, καθώς 
επίσης και την αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας των νέων στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε κρίσιμους τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη, σε συνδυασμό με 
τα υψηλά ποσοστά ανεργίας βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), β) στην αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής 
επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας, το οποίο 
προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και την ελληνική οικονομία γενικότερα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μαθητευόμενοι στο Πρόγραμμα Μαθητείας 

Δημοσιεύθηκε η με αριθ. 39/2019 εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, με την οποία διευκρινίζεται, ότι με τη με αριθ. 
Κ1/85151/29-5-2019 Κ.Υ.Α. σε συνδυασμό με τη με αριθ. οικ.4241/127/30-1-2019 απόφαση της Υπ. 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης το ποσοστό αποζημίωσης των 
μαθητευόμενων του «Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» καθορίστηκε στο 75% επί του νόμιμου, 
νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 21,78 ευρώ ή όπως 
αυτό εφεξής θα διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο και χωρίς ηλικιακή διάκριση. Το ποσό της 
επιδότησης από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθορίστηκε στα 16,54 ευρώ για κάθε ημέρα του «Προγράμματος Μαθητείας 
στο χώρο εργασίας» ή όπως αυτό εφεξής θα διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο. Επιπλέον, οι 
εισφορές στον ΕΦΚΑ και στους λοιπούς οργανισμούς, για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει 
τις εισφορές τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου, υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών 
αποδοχών και καταβάλλονται μέσα στις κατά νόμο προθεσμίες. Ως εκ τούτου το ποσό υπολογισμού των 
ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται σε 10,89 ευρώ ημερησίως. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή από 1/2/2019. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 
 
 
ΑΠ 116/2019 Ομαδικές απολύσεις. Κρίσιμο χρονικό σημείο, βάσει του οποίου καθορίζεται το όριο 
καθ’ υπέρβαση του οποίου οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές  

Κρίσιμο χρονικό σημείο, βάσει του οποίου καθορίζονται τα όρια, καθ' υπέρβαση των οποίων οι απολύσεις 
των επί σχέση εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου εργαζομένων, τις οποίες επιχειρεί ο εργοδότης στα 
πλαίσια οικονομοτεχνικών μεταβολών κατά την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητος, 
θεωρούνται ομαδικές, είναι η αρχή του μηνός, κατά τον οποίον ο εργοδότης εξωτερικεύει την 
πρόθεσή του να προβεί σε απολύσεις και όχι του μηνός, κατά τον οποίον θα υλοποιηθούν τελικώς 
οι απολύσεις και θα λυθούν οι καταγγελθείσες συμβάσεις εργασίας. Η εξωτερίκευση της βουλήσεως 
του εργοδότη γίνεται είτε όταν προέλθει σε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων 
σχετικώς με τις σχεδιαζόμενες απολύσεις, είτε, εάν δεν προέλθει προηγουμένως σε 
διαπραγματεύσεις, όταν περιέλθουν στους εργαζομένους τα καταγγελτήρια των συμβάσεών τους 
εργασίας, τούτο δε ισχύει και εάν οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας γίνονται υπό 
προειδοποίηση.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8SB_VM1y34AT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQCeInw0NPvc-KeILy8e__rMP7UknKXJ_gOpXMQ69-4O
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2019-07/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3%2039-%CE%91%CE%94%CE%91.pdf
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 04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ  
 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 

Μόνιμος Αντιπρόσωπος ΣΕΒ 

«Νέο πλαίσιο για τη επίλυση φορολογικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών» 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2017 υπήρχαν 900 διασυνοριακές διαφορές διπλής 

φορολογίας εντός της ΕΕ, συνολικής αξίας € 10,5 δις. Το μέχρι πρόσφατα νομικό πλαίσιο για την επίλυση 

διασυνοριακών διαφορών ήταν ελλιπές με αποτέλεσμα τα εμπλεκόμενα μέρη να αντιμετωπίζουν σημαντικές 

δυσκολίες, ενδεικτικά:  

- Δεν υπήρχε πρόβλεψη συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων για την επίλυση των διαφορών 

- Σε περίπτωση μη εφαρμογής της προβλεπόμενης διαδικασίας, δεν υπήρχε η δυνατότητα προσφυγής 

- Το εύρος του μηχανισμού περιοριζόταν μόνο σε θέματα που αφορούν ενδοομιλικές συναλλαγές  (transfer 

pricing) και μόνιμες εγκαταστάσεις (permanent establishments) 

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό 

φορολογικό ενωσιακό σύστημα, τα κράτη μέλη, στις 10 Οκτωβρίου 2017, συμφώνησαν για ένα 

αναθεωρημένο πλαίσιο επίλυσης διαφορών διπλής φορολόγησης.  Οι νέοι κανόνες, οι οποίο τίθενται σε 

εφαρμογή από 1 Ιουλίου 2019, θα εξασφαλίζουν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των φορολογικών 

διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και τα άτομα που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα διπλής φορολόγησης και θα τους παρέχουν πολύ μεγαλύτερη φορολογική ασφάλεια. Πιο 

συγκεκριμένα με το σχετικό πλαίσιο εισάγονται οι ακόλουθες σημαντικές τομές: 

- Ορίζεται πλέον χρονοδιάγραμμα για την επίλυση διαφορών. Επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν θέμα 

διπλής φορολογίας μπορούν να κινήσουν διαδικασία φιλικού διακανονισμού η οποία πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί εντός δύο ετών.   

- Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης λύσης, η παραπάνω επιχείρηση θα έχει πλέον το δικαίωμα 

να ζητήσει τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία οφείλει να εκδώσει εντός 6 μηνών μία 

νομικά δεσμευτική  γνωμοδότηση εντός 6 μηνών. Αν τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη αρνηθούν τη 

σύσταση της εν λόγω συμβουλευτικής επιτροπής, δύναται το δικαίωμα στην επιχείρηση να προσφύγει σε 

εθνικό δικαστήριο για να αναγκάσει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση. Στην περίπτωση που οι εθνικές 

αρνηθούν να συμμορφωθούν με τη τελική γνωμοδότηση, η επιχείρηση θα μπορεί ως ύστατη λύση να 

επιδιώξει την εφαρμογή της ενώπιον εθνικών δικαστηρίων. 

- Τo εύρος μηχανισμού διευρύνεται και  πλέον αφορά όλες τις φορολογικές διαφορές μεταξύ 

κρατών μελών που απορρέουν από φορολογικές συμβάσεις και άλλες διεθνείς συμφωνίες που 

προβλέπουν την εξάλειψη της διπλής φορολογίας για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. 

- Τα κράτη μέλη, για λόγους διαφάνειας, πλέον θα είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν τους 

φορολογούμενους και να δημοσιεύουν την οριστική απόφαση, πλήρη ή σε περίληψη. 

Η νέα Οδηγία εφαρμόζεται σε ενστάσεις που υποβάλλονται από την 1η Ιουλίου 2019 και εφεξής, σε 

αμφισβητούμενα ζητήματα που αφορούν το εισόδημα ή το κεφάλαιο που αποκτήθηκαν σε φορολογικό 

έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018 ή αργότερα. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης να συμφωνήσουν 

να εφαρμόσουν την οδηγία σε οποιαδήποτε ένσταση έχει υποβληθεί πριν από αυτή την ημερομηνία ή σε 

προηγούμενα φορολογικά έτη. 

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου της Επιτροπής 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3377_en.htm
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«Νέοι κανόνες που ενισχύουν την εποπτεία της ενιαίας αγοράς» 

 
Με πάνω από 500 εκατ. πολίτες, ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος είναι η μεγαλύτερη ενιαία οικονομική αγορά 
παγκοσμίως που αποτελείται από 28 κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και την Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν. Η 
ενιαία αγορά «παράγει»  το 25 % του ΑΕΠ της ΕΕ και αντιπροσωπεύει το 75% των αγαθών που διακινούνται 
μεταξύ των κρατών μελών. 
  
Σε μία αγορά που συμπεριλαμβάνει 31 χώρες, η αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς σε εθνικό επίπεδο 
είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός επί ίσους όρους και να τηρούνται τα υψηλά 
πρότυπα ασφαλείας της ΕΕ. Δυστυχώς, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 32% των 
παιχνιδιών, 58% των ηλεκτρονικών ειδών, 47% των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και το 40% 
των ατομικών εξοπλισμών που ελέγχονται δεν πληρούν τις απαιτήσεις για την ασφάλεια ή την ενημέρωση των 
καταναλωτών που προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ.  
 
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, στις 20 Ιουνίου 2019 τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες με στόχο να 
εκσυγχρονίσουν το θεσμικό πλαίσιο εποπτείας της αγοράς ώστε να υπάρξει καλύτερη συμμόρφωση των 
αγαθών με τα πρότυπα της ενιαίας αγοράς και να προστατευτούν πιο αποτελεσματικά οι καταναλωτές 
εντός της ΕΕ.  
 
Πρώτον, για προϊόντα που εισάγονται εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, προβλέπεται πλέον η υποχρέωση να υπάρχει ένας 
«οικονομικός φορέας» εγκαταστημένος εντός της ενιαίας αφοράς (άρθρο 4) που θα είναι υπεύθυνος για τη 
συμμόρφωση των εν λόγω προϊόντων με την ενωσιακές τεχνικές προδιαγραφές.  Ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
θα είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές εποπτείας σε περίπτωση ελέγχου και να τις 
ενημερώνει αν θεωρεί ότι ένα προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο. 
 
Δεύτερον, θεσπίζεται η αρχή της άμεση αναγνώρισης αποφάσεων των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς στα 
υπόλοιπα κράτη μέλη ώστε, σε περίπτωση που μία εθνική αρχή εποπτείας κρίνει ότι ένα προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τις ενωσιακές προδιαγραφές, η εν λόγω απόφαση θα ισχύει καταρχήν  και για τις άλλες χώρες 
εκτός αν η αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους έχει καταλήξει στο αντίθετο συμπέρασμα βάσει δικής της έρευνας 
συνεκτιμώντας τα στοιχεία που ενδεχομένως παρασχέθηκαν από οικονομικό φορέα.   
 
Τρίτον, προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός της εποπτείας της αγοράς μεταξύ των κρατών μελών και να 
καταστεί πιο αποτελεσματική θεσπίζεται ένα Ενωσιακό Δίκτυο Συμμόρφωσης των Προϊόντων. Το Δίκτυο θα 
αποτελείται από εκπροσώπους και προαιρετικά έναν εθνικό εμπειρογνώμονα κάθε κράτους μέλους, τους 
προέδρους των ομάδων ADCO (Administrative Cooperation), και εκπροσώπους της Επιτροπής ενώ θα δίνεται και 
η δυνατότητα να συμμετέχουν και εκπρόσωποι του της επιχειρηματικότητας όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Με 
δεδομένο ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πάνω από 500 αρχές εποπτείας της αγοράς, η θέσπιση 
του εν λόγω δικτύου αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην ΕΕ   

 
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R1020
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Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 
Ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 την 
αξιολόγηση των εργαλείων για την εποπτεία των φορολογικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Σκοπός είναι η διαπίστωση της καταλληλότητας και της ισορροπίας κόστους των σχετικών εργαλείων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της αλιείας  

Στα πλαίσια της κεφαλαιώδους σημασίας της θαλάσσιας πολιτικής και της αλιείας,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 την αξιολόγηση των ενωσιακών 
κανόνων που αφορούν τις εξαιρέσεις από την νομοθεσία των κρατικών ενισχύσεων ειδικά σε ότι 
αφορά τον τομέα της αλιείας, καθώς και τις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, 
προκειμένου να διαμορφωθεί η αντίστοιχη πολιτική μετά το 2021.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ  

Υποδομές πετρελαίου  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 την λίστα 
των υποψηφίων έργων κοινού ενδιαφέροντος, ειδικά σε ότι αφορά τις υποδομές πετρελαίου που 
πρόκειται να αναπτυχθούν στα κράτη-μέλη της Ένωσης τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του Κανονισμού 347/2013.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 
Φορολογική νομοθεσία 

 
 
ΔΕΕ C-607/17: Οριστικός χαρακτήρας ζημιών εγκατεστημένης στην αλλοδαπή θυγατρικής εταιρείας 

Προκειμένου να εκτιμηθεί ο οριστικός χαρακτήρας των ζημιών εγκατεστημένης στην αλλοδαπή θυγατρικής 
εταιρείας, δεν είναι αποφασιστικής σημασίας το γεγονός ότι το κράτος μέλος εγκαταστάσεως της 
θυγατρικής δεν επιτρέπει τη μεταφορά των ζημιών από μια εταιρία σε άλλον υποκείμενο στον 
φόρο σε περίπτωση συγχωνεύσεως, ενώ η μεταφορά αυτή προβλέπεται από το κράτος μέλος 
εγκαταστάσεως της μητρικής εταιρίας σε περίπτωση συγχωνεύσεως μεταξύ εγκατεστημένων στην ημεδαπή 
εταιριών. Το γεγονός αυτό είναι αποφασιστικής σημασίας, μόνο στην περίπτωση που η μητρική εταιρία 
αποδείξει ότι αδυνατεί να αξιοποιήσει τις ζημίες αυτές επιτυγχάνοντας, ιδίως μέσω μεταβιβάσεως, τον 
φορολογικό συνυπολογισμό των ζημιών τους από τρίτον στο πλαίσιο μελλοντικών χρήσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C-608/17: Οριστικός χαρακτήρας ζημιών εγκατεστημένης στην αλλοδαπή θυγατρικής εταιρείας 

Η έννοια των οριστικών ζημιών εγκατεστημένης στην αλλοδαπή θυγατρικής δεν εφαρμόζεται σε 
υποθυγατρική, εκτός και εάν όλες οι ενδιάμεσες εταιρίες μεταξύ της μητρικής εταιρίας που υποβάλλει 
αίτηση για φορολογική ελάφρυνση ομίλου και της υποθυγατρικής που εμφανίζει ζημίες δυνάμενες να 
θεωρηθούν οριστικές, καθώς και η εν λόγω υποθυγατρική είναι εγκατεστημένες στο ίδιο κράτος μέλος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2254869_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2936476_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2932425_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-oil-infrastructure_el
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=215216&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=6329219
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=215215&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=6329391
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ΔΕΕ C-597/17: Μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. σε φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος Φ.Π.Α (Οδηγία 2006/112/ΕΚ), είναι συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο 
εθνική κανονιστική ρύθμιση, η οποία εισάγει διαφορετική μεταχείριση μεταξύ, αφενός, των 
φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων που παρέχονται στο πλαίσιο θεραπευτικής 
επεμβάσεως ή αγωγής και, αφετέρου, των φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων που 
παρέχονται στο πλαίσιο αμιγώς αισθητικής επέμβασης ή θεραπείας, αποκλείοντας τα τελευταία από το 
πλεονέκτημα του μειωμένου συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που εφαρμόζεται στα πρώτα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C-242/18: Φ.Π.Α. σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης 

Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας (Οδηγία 2006/112/ΕΚ), είναι επιτρεπτή 
μείωση της βάσης επιβολής Φ.Π.Α., ο οποίος υπολογίστηκε κατ’ αποκοπήν με διορθωτική πράξη 
επί του συνόλου των μισθωμάτων που οφείλονταν για ολόκληρη τη συμφωνημένη διάρκεια ισχύος 
της συμβάσεως, σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, μολονότι η 
διορθωτική αυτή πράξη τέθηκε σε ισχύ και συνιστά, ως εκ τούτου, «οριστική διοικητική πράξη» που 
βεβαιώνει φορολογική οφειλή κατ’ εφαρμογήν του εθνικού δικαίου. Παράλληλα, η μη καταβολή μέρους των 
οφειλόμενων δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης μισθωμάτων για το χρονικό διάστημα από την 
παύση των καταβολών έως τη μη αναδρομική λύση της σύμβασης λόγω καταγγελίας, αφενός, και η μη 
καταβολή αποζημίωσης προβλεφθείσας για την περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης λόγω 
καταγγελίας και αντιστοιχούσας στο άθροισμα όλων των μισθωμάτων που δεν καταβλήθηκαν έως τη 
συμφωνημένη ημερομηνία λήξεως της ισχύος της σύμβασης, αφετέρου, συνιστούν περίπτωση μη 
καταβολής δυνάμενη να εμπίπτει στην παρέκκλιση από την υποχρέωση μείωσης της βάσης επιβολής 
Φ.Π.Α., εκτός αν ο υποκείμενος στον φόρο ευλόγως πιθανολογεί ότι η οφειλή δεν θα εξοφληθεί. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C-316/18: Έξοδα διαχείρισης ταμείου δωρεών που πραγματοποιεί επενδύσεις με σκοπό την 
κάλυψη του κόστους του συνόλου των πράξεων εκροών  

Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος Φ.Π.Α (Οδηγία 2006/112/ΕΚ), υποκείμενος στον φόρο ασκών 
τόσο δραστηριότητες υποκείμενες όσο και δραστηριότητες απαλλασσόμενες από τον εν λόγω 
φόρο, ο οποίος επενδύει τις δωρεές και τις χορηγίες που λαμβάνει τοποθετώντας τες σε ταμείο και 
χρησιμοποιεί τα έσοδα που παράγονται από το εν λόγω ταμείο για την κάλυψη του κόστους του συνόλου 
των δραστηριοτήτων αυτών, δεν έχει δικαίωμα να εκπέσει, ως γενικά έξοδα, τον καταβληθέντα Φ.Π.Α. 
εισροών που βαρύνει τα έξοδα που αφορούν την εν λόγω τοποθέτηση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
 

Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία  
 
 

ΔΕΕ C-404/18: Οδηγία 2006/54/ΕΚ – Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών – Πρόσβαση στην 
απασχόληση και όροι εργασίας  

Το άρθρο 24 της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 
2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης, αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση, όπως η επίμαχη στην υπόθεση της 
κύριας δίκης, κατά την οποία, σε περίπτωση που ένα πρόσωπο το οποίο εκτιμά ότι υπέστη διάκριση 
λόγω φύλου έχει υποβάλει καταγγελία, εργαζόμενος ο οποίος του παρέσχε υποστήριξη στο 
πλαίσιο αυτό προστατεύεται από τα αντίποινα του εργοδότη, μόνον εφόσον έχει παρέμβει ως 
μάρτυρας κατά την εξέταση της καταγγελίας αυτής και εφόσον η μαρτυρία του πληροί τις τυπικές 
απαιτήσεις που προβλέπει η εν λόγω ρύθμιση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=215548&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1322941
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=215762&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1323053
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=215765&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1323137
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215248&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7021988
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ΔΕΕ C-317/18: Οδηγία 2001/23/ΕΚ – Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων – Διατήρηση των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων  

Η οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων 
επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, και ιδίως το άρθρο της 2, 
παράγραφος 1, στοιχείο δʹ, έχει την έννοια ότι ένα πρόσωπο που έχει συνάψει με τον μεταβιβάζοντα 
σύμβαση για την κάλυψη θέσεως εμπιστοσύνης, κατά την έννοια της επίμαχης στην κύρια δίκη εθνικής 
κανονιστικής ρυθμίσεως (θέσεις μέλους της διοικήσεως ή αντίστοιχες θέσεις, διευθυντικές ή επιτελικές 
θέσεις υπαγόμενες άμεσα στο όργανο διοικήσεως ή στον γενικό διευθυντή ή αντίστοιχες θέσεις), μπορεί 
να θεωρηθεί «εργαζόμενος» και να τύχει της προστασίας που παρέχει η οδηγία αυτή υπό την 
προϋπόθεση εντούτοις ότι προστατεύεται ως εργαζόμενος από την κανονιστική αυτή ρύθμιση και 
ότι, κατά τον χρόνο της μεταβιβάσεως, έχει σύμβαση εργασίας, όπερ εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να 
εξακριβώσει. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214945&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7071614
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ                
 

 

 

 
*      21.075 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2017 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP 
**     σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων 
***   % επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΕΦKA 
****  % επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 

Όραμα  

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.       

 

 

 

 

 

 

 

Αποστολή  

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

 


