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Εταιρική Διακυβέρνηση  
Με το νέο νόμο του Υπουργείου Οικονομικών για την εταιρική διακυβέρνηση 
των εισηγμένων εταιρειών τροποποιείται εξ ολοκλήρου το πλαίσιο εταιρικής 
διακυβέρνησης μέσα από αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών 
συμβουλίων, των επιτροπών τους και του εσωτερικού ελέγχου. Ο ΣΕΒ 
επεσήμανε τις αναγκαίες βελτιώσεις που απαιτούνται σε επίσημο υπόμνημα και 
κατά την ακρόαση φορέων στη Βουλή.  
 
Περισσότερα στη σελ. 04 
 
Εποπτεία της αγοράς, Παράνομο εμπόριο, Αναπτυξιακός νόμος  
Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στο οποίο 
προβλέπεται και η παροχή φορολογικών κινήτρων σε επενδυτικούς αγγέλους. 
Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαδικασία ακρόασης φορέων στη Βουλή, ενώ υπέβαλλε 
και αναλυτικό υπόμνημα θέσεων στους αρμόδιους φορείς. 
 
Περισσότερα στη σελ.04 
 
Εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών, Μείωση προκαταβολής 
φόρου εισοδήματος 

Κατατέθηκε στη Βουλή φορολογικό νομοσχέδιο με το οποίο προβλέπεται η 

παροχή στοχευμένων φορολογικών απαλλαγών, η δυνατότητα εξώδικης 

επίλυσης εκκρεμών φορολογικών διαφορών, η μείωση προκαταβολής φόρου 

εισοδήματος νομικών προσώπων για το έτος 2019 και η ενσωμάτωση στο 

εθνικό φορολογικό δίκαιο πρακτικών που εφαρμόζουν τα περισσότερα κράτη 

μέλη της ΕΕ ενάντια στη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Ο ΣΕΒ συμμετείχε 

στη διαδικασία ακρόασης φορέων στη Βουλή ενώ υπέβαλε και αναλυτικό 

υπόμνημα θέσεων στους αρμόδιους φορείς. 

 
Περισσότερα στη σελ. 09 

 

  

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 
 

 

 
 
 
 
Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
 
Μόνιμο αντιπρόσωπο ΣΕΒ 

Γραφείο Βρυξελλών 

Linkedin 

 

«Υπόθεση Volkswagen: σημαντική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με το δίκαιο 
προστασίας καταναλωτή» 
 
Η καταναλωτική απάτη της αυτοβιομηχανίας Volkswagen, το λεγόμενο Dieselgate,  παραμένει ένα από 
τα μεγαλύτερα καταναλωτικά σκάνδαλα σε επίπεδο ΕΕ και πιθανώς παγκοσμίως. Το 2016, η εταιρία 
παραδέχθηκε ότι είχε εγκαταστήσει ένα λογισμικό χειραγώγησης των εκπομπών καυσαερίων σε ορισμένα 
μοντέλα αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα οι πραγματικές εκπομπές να είναι πολλαπλάσιες των δηλωμένων.  Στον 
απόηχο του σκανδάλου, πολλές ενδιαφερόμενες καταναλωτικές οργανώσεις άσκησαν αγωγές κατά της 
εταιρίας αξιώνοντας αποζημιώσεις.   
 
Στις 9 Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της ΕΕ εξέδωσε μια απόφαση που αναμένεται να επηρεάσει 
σημαντικά την ερμηνεία των αντιπροσωπευτικών αγωγών εντός της ενιαίας αγοράς. Στη συγκεκριμένη 
υπόθεση, η αυστριακή οργάνωση προστασίας των καταναλωτών, Verein für Konsumenteninformation (VKI), είχε 
προσφύγει στο πρωτοδικείο του Klagenfurt εκ μέρους 574 πολιτών αξιώνοντας συνολικές αποζημιώσεις € 3,6 
εκατ., πλέον τόκων, εξόδων και λοιπών δαπανών, και ζητώντας να αναγνωριστεί ότι η εταιρία  ευθύνεται για 
δυνητικές μελλοντικές ζημιές που δεν μπορούν να προσδιοριστούν στην παρούσα φάση. Το σκεπτικό της VKI 
είναι ότι αν οι εν λόγω πολίτες γνώριζαν για το επίμαχο λογισμικό χειραγώγησης, δεν θα είχαν εξαρχής προβεί 
στην αγορά του συγκεκριμένου οχήματος ή εναλλακτικά, θα έπρεπε να το είχαν αγοράσει με έκπτωση 
τουλάχιστον 30%.   
 
Από πλευράς της, η Volkswagen αμφισβήτησε την δικαιοδοσία του δικαστηρίου να επιληφθεί της υπόθεσης, με 
το επιχείρημα ότι βάσει του Κανονισμού 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση 
αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, δικαιοδοσία έχουν καταρχήν τα δικαστήρια του κράτους 
μέλους στο έδαφος του οποίου ο εναγόμενος έχει την κατοικία του. Με δεδομένο ότι η εταιρεία εδρεύει στην 
Γερμανία και η αγωγή κατατέθηκε σε αυστριακό δικαστήριο, η Volkswagen ισχυριζόταν ότι αρμόδια για τις 
συγκεκριμένες αγωγές είναι τα γερμανικά δικαστήρια. Στο πλαίσιο αυτό, το πρωτοδικείο του Klagenfurt υπέβαλε 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προδικαστικό ερώτημα για την ερμηνεία του κανονισμού 1215/2012 για τη διεθνή 
δικαιοδοσία.    
 
Στην απόφαση του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι το αυστριακό δικαστήριο  είναι όντως αρμόδιο για να 
εξετάσει την αγωγή. Πιο συγκεκριμένα έκρινε ότι, παρόλο που ο τόπος όπου έγινε η παράνομη 
εγκατάσταση του λογισμικού ήταν η Γερμανία, τόπος έλευσης της ζημιάς είναι η χώρα στην οποία 
πραγματοποιήθηκε η αγορά των εν λόγω οχημάτων. Κατά συνέπεια, σημείωσε ότι όταν μία εταιρία 
προβαίνει σε παράνομες χειραγωγήσεις σε ένα κράτος μέλος και στη συνέχεια διαθέτει τα προϊόντα της 
σε άλλα κράτη μέλη, μπορεί ευλόγως να αναμένει ότι μπορεί να εναχθεί ενώπιον των δικαστηρίων 
αυτών των κρατών. 
 
Η εν λόγω απόφαση ανοίγει εμμέσως το δρόμο για την άσκηση συλλογικών αγωγών σε διευρωπαϊκό επίπεδο, 
προσελκύοντας το ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο θα επηρεάσει το καινούργιο ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
τις αντιπροσωπευτικές αγωγές που αναμένεται να εγκριθεί επίσημα τους προσεχείς μήνες.   
 
 
 

 

https://www.linkedin.com/in/konstantinos-diamantouros-a84a3828/?originalSubdomain=be
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200087el.pdf
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

 
Αγορά ηλεκτροκίνησης  

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί του σχεδίου 
νόμου που ρυθμίζει τη λειτουργία της αγοράς, τις υποδομές και τα μέτρα προώθησης της 
Ηλεκτροκίνησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ) 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με το Εθνικό 
Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης επί του σχεδίου νόμου 
για τον Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για τη ρύθμιση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και 
ορισμένων πτυχών του τερματικού εξοπλισμού.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ενέργεια 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του 
Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για τα έτη 2020-2029. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 το Σχέδιο Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς 
Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης προμήθειας αγαθών της Πράξης «Σύστημα Εποπτείας 
Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 τον τρόπο και τη διαδικασία παροχής εγγυήσεων των 
Προμηθευτών και αυτοπρομηθευόμενων Πελατών προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 και 2 του ν. 4643/2019. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τη Μεθοδολογία 
επιμερισμού του κόστους των έργων επέκτασης Συστήματος σε περίπτωση σύνδεσης Παραγωγών ή 
Πελατών ή του Δικτύου στο Σύστημα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 τις διαδικασίες μεταβίβασης (shipping arrangements incl. transit). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τηλεπικοινωνίες 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ: 

α) για τον προσδιορισμό των εφάπαξ τελών των «αδρανών γραμμών» (idle lines), στο πλαίσιο της 
εισαγωγής σχετικού μηχανισμού στην προσφορά αναφοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης ΟΤΕ 2018. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.opengov.gr/minenv/?p=10460
http://www.opengov.gr/minenv/?p=10539
http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=1702
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/2020/230620_1.csp
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1244.html
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1407.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1407_4.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/150720.csp
../../../Users/fay.karkantzou/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/fay.karkantzou/AppData/Local/Microsoft/Windows/Users/fay.karkantzou/Desktop/PCCostServicesModelIDLELines%20(2).zip
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β) για την τροποποίηση του Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής 
ευρυεκπομπής της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Η ΕΕΤΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020, το Τεύχος Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz και για τη Χορήγηση 
Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη δικτύων 5G. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ  

β) έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020, το Πρόγραμμα Εργασίας του ERGP για το έτος 2021, την 
έκθεση για τον προσδιορισμό των εννοιών που αφορούν τον ταχυδρομικό τομέα και την έκθεση για 
καίρια θέματα καταναλωτών ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 
Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου 

Με το νέο ν.4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών α) εμπλουτίζονται τα 
κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας των μελών ΔΣ, β) προβλέπεται η υποχρέωση 
συγκρότησης επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων, γ) επανακαθορίζεται η λειτουργία του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου και δ) προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις για τις εταιρείες, τα 
μέλη ΔΣ και τους εξωτερικούς ελεγκτές. Με υπόμνημα και παρέμβασή του στη Βουλή, ο ΣΕΒ επεσήμανε 
τις αναγκαίες βελτιώσεις ενώ δεσμεύεται να καταγράφει συστηματικά τα ζητήματα που ανακύπτουν 
από την εφαρμογή των νέων προβλέψεων και να προωθεί τις αναγκαίες βελτιώσεις προς τις αρμόδιες 
αρχές.  

Για το νέο νόμο 4706/2020 πιέστε εδώ 

Εποπτεία της αγοράς, Παράνομο εμπόριο, Ρυθμίσεις για τον Αναπτυξιακό Νόμο 

Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Διυπηρεσιακή 
Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου 
εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση 
θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την 
έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» για τη: α) σύσταση 
Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, β) ρύθμιση ζητημάτων ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ-ΕΣΥΔ, γ) αντιμετώπιση του 
παράνομου εμπορίου, δ) λειτουργία των κέντρων αποθήκευσης/ διανομής, ε) σύσταση ΙΚΕ 
αποκλειστικά μέσω e-ΥΜΣ, στ) παροχή δυνατότητας συνεδριάσεων των επιτροπών εμπειρογνωμόνων 
μέσω τηλεδιάσκεψης, ζ) προσαύξηση σε 100% της φορολογικής έκπτωσης των δαπανών 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, η) παροχή φορολογικών κινήτρων σε επενδυτικούς 
αγγέλους. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαδικασία ακρόασης φορέων στη Βουλή, ενώ υπέβαλλε και αναλυτικό 
υπόμνημα θέσεων αναγνωρίζοντας το θετικό πρόσημο της καθιέρωσης ενός αποτελεσματικού συστήματος 
εποπτείας της αγοράς, παροχής φορολογικών κινήτρων του αναπτυξιακού ν.4399/2016, διευκόλυνσης της 
ηλεκτρονικής διεξαγωγής συνεδριάσεων εταιρικών οργάνων, επίλυσης χρόνιων οικονομικών και λογιστικών 
εκκρεμοτήτων που προκαλούσαν προβλήματα στο ΕΣΥΠ και το ΕΣΥΔ, θέσπισης ψηφιακού μητρώου 
ανελκυστήρων, βελτιώσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα, απλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων, 
κινητροδότησης της έρευνας και των επενδυτικών αγγέλων και σύστασης μητρώου νεοφυών επιχειρήσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1256.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1265.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1266.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1259.html
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8euOdSIwklWN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQRbm0BDGCvGZ03os5Wenh5f35zzEtu2HbRxTOVPXxvM
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=32b7c57d-29ed-4b12-8272-abf701866ac3
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COVID-19 

α) Δημοσιεύθηκε η 3η Τροποποίηση της απόφασης «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων 
Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Τροποποιήθηκε η απόφαση «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό 
μέτρο ενίσχυσης με την μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο 
και Μάιο 2020». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Τροποποιήθηκε η απόφαση «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων 
λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-
19». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) Παρατάθηκε η ισχύς της απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και 
τροφίμων” (Β’ 1481)».  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

Θεσπίστηκε ο περιορισμός του Αριθμού Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων και η διαδικασία 
Χορήγησης για την Παροχή Δημοσίων Δικτύων ή/και Διαθέσιμων στο κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών στην ζώνη 3400-3800 MHz. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Οπτικοακουστικά Έργα  

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4704/2020 για την απλοποίηση της ενίσχυσης της παραγωγής οπτικοακουστικών 
έργων στην Ελλάδα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιχειρηματικότητα 

α) Ορίστηκε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ως Ενδιάμεσος Φορέας του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Τροποποιήθηκε η απόφαση «Κατανομή στους αρμοδίους φορείς των ποσών των ενισχύσεων των 
επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» του 
αναπτυξιακού ν. 4399/2016 του έτους 2017». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ηλεκτρική Ενέργεια  

Καθορίστηκε η διαδικασία επιλογής παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο 
επιμερισμός των Πελατών και οι όροι και προϋποθέσεις παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Έλεγχος Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

Καθορίστηκαν τα προτυποποιημένα έντυπα Ελέγχου Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Wtv5OKWZcpEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR1qSgBV5Rp_wKaPXuFJ3DqIAhDMYvMpIpcSKyUJrpjp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Wtv5OKWZcpHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSHrfS5I1cpXglgbn4XTZjtfy3qJ1IH5X0sJiY__mVIR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Qdqk9vjPWlXuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcJbzPrJUc_8-ZuOU8Ow_khG-dcTLi9D0Sex3Q5EMnm3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XZoNjnH3CZjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW3m6c-rY7AjMdfDFsAe6rV6PFQyMir932AFLH89ABBb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oeKAuTKOuiUfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtds8FoPgfTei2KU06dn4k1yfWFR28OGrDqyDRQhKquEW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NXGWS3cU8Kt5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubsLAsbe09ZaGeJL7u765l7MzZ6aAJplIUVr9oZrG2Y3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CDdq5QSx9YLNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQMCX7BHmI1dV59uA5kfsqXAVDrtRrHOQBV_g1U74OZ5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WEzaAz7B3iEfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVt3f5BzLlF2ZJvTe9kHH5yA3M219B5VVu5sUxdaE-kI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL847AG_mgQA5rNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcCPAKumryAabWheGARFbPo3l30qLnCkMZyJeJwdlads
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zBUObvzOFsjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWRtV6Yk1Tm-WOtSl46xHH4QoIvPoY2qJJf58-Q3zF8g
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Δημόσιες συμβάσεις  

Θεσπίστηκε α) ολοκληρωμένο πλαίσιο άσκησης προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
β) η ηλεκτρονική τιμολόγηση και γ) το Εθνικό Μορφότυπο Ηλεκτρονικού Τιμολογίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ  

Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού 

Τροποποιήθηκε η απόφαση «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων 
λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 
ποταμών», που αφορά παραχώρηση για απλές χρήσεις (ενδεικτικά, ομπρέλες, αναψυχή κλπ). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Στόχοι Ενεργειακής Απόδοσης 

Εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση Επίτευξης Εθνικών Στόχων Ενεργειακής Απόδοσης του έτους 2020 (έτος 
αναφοράς 2018), σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 4342/2015. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 

Παρατάθηκε η αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 
Δικαιούχων» του άρθρου 20 του ν. 4557/2018, για διάστημα τριών μηνών από την 1η Ιουλίου 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Προμήθειες Υπηρεσιών Υγείας 

Τροποποιήθηκε η απόφαση «Παράταση των Προγραμμάτων Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων 
Υγείας (Π.Π.ΥΦ.Υ.)» των ετών 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης 
των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που εκκρεμούν, η οποία παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Χύδην Φορτία 

Εγκρίθηκε και έγιναν αποδεκτές οι τροποποιήσεις του Διεθνούς Κώδικα Στερεών Χύδην Φορτίων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαμεσολάβηση 

Καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά αδειοδότησης φορέων καταρτίσεων για την διαμεσολάβηση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 

ΡΑΕ 

Με απόφαση της ΡΑΕ: 

α) Θεσπίστηκε Μεθοδολογία Εφαρμογής Κανόνων Αποδοχής Εντολών Αγοράς/Πώλησης με 
αλληλένδετη τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yPxsy1JNzN15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUOaKUYirpxG1n5LhuPdG5gcQPKRQE_HD0qBMXMbU14e
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FjnGp5F0IbMliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcKaWltKRMN2dQ_GFWHuyudyzkq5UDcdMhbcYUNk9LjF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8z54vFKpqYS_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdOzLXongK4DON8lGRrZKGoEUocFmFWsCmeRgdSQxjLl
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8q6KUEZFb2m7uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWP0yCT5fOBRZ9uzRrwL9PQlLflORSaTVe5cKHYNdUzW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WV61VT5q8qIliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdnjmLwYBiD-Pu3SOMqK74D1FbEtzjGzSRhyAvcoJUAT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WV61VT5q8qLnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYM-lKbig21P-sm5EwIaKhDWL_4PC7hgko4dKVz4LaU2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_q7ut2PVjhpp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTNv7WNU8vXBhaKkQt-_luldNaQDW-cDUoN2fHES4VXS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zuJvQ9lEFq7NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQgLs9JfKWlYS0A8Tp1VgTe_ZZhkTilbmG6rdl6cX1Km
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89_56gLvJ6W1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdPScJcUvTFIPpJywbyxUkcn1-SMHbVUD83KrQ5GX3Co
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β) Καθορίστηκαν τα Ανώτατα και Κατώτατα Κατώφλια της Τιμής Εκκίνησης της Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας, για τα οποία εξετάζει το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. την δυνατότητα διενέργειας 
Δεύτερης Δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποενοτήτων 4.5.1 και 4.5.2 του Κανονισμού 
Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 
4425/2016. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Καθορίστηκε η Μεθοδολογία Υπολογισμού Τελών και Χρεώσεων για την λειτουργία της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) Καθορίστηκαν τα τέλη και οι χρεώσεις για την λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της 
Ενδοημερήσιας Αγοράς για τα έτη 2020-2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ε) Καθορίστηκαν οι Ρυθμιστικές Παράμετροι Υπολογισμού Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης για μη νόμιμη 
υποβολή Εντολών Πώλησης σχετικά με την Διαθέσιμη Ισχύ για το έτος 2020 κατά τις διατάξεις της 
υποενότητας 4.4.2.1. του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας 
Αγοράς και του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

στ) Θεσπίστηκε η Νέα Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για την κάλυψη 
δαπανών παροχής του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου ως υπηρεσία κοινής ωφέλειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ζ) Εγκρίθηκε η εκτελεστική απόφαση αναφορικά με τις «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα 
Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4425/2016 και το 
Κεφάλαιο 2 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας 
Αγοράς.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

η) Τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης (Β΄ 5910/31.12.2018 και Β΄ 468/18.2.2019), 
σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4425/2016 (Α΄ 185), όπως ισχύει. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89_56gLvJ6W0liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdOH-RIj2gIELW5ZzxOpxcpxaSvSyVkGYDYllZ6P7fr2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8goX2c34K7tItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXa739TxC4l0Je9_mWP3lO64joaQt1RY5RC3wl2jHVo5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8goX2c34K7tLnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbNTURDzNQ3Sx3vQ7JW78oAak-s9YUv6x8qhj0N0ZzEN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77HNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbgxjlRpd03Um08IBFJ3aihY30ZU8yzhe1v4BVBpaGS9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77EfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUiKzZ5XUH2lo_2YvwoCT_L3qRFkNhyoLmjzR0yninvU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_q7ut2PVjhp_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUgbTG9GKOn7ZyAFZgnSWy9PDItrF0-8HKzUSKNUbngk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8PBriuq63Sun3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTVTmRIe8ZsMjtAOvQ-2tUMEYP864mdrZmkBb03AcYQO
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

«Επιτάχυνση επιστροφής ΦΠΑ σε περίπτωση πτώχευσης πελάτη» 
 
Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν όλο και συχνότερα το πρόβλημα των ανείσπρακτων 
απαιτήσεων. Ενώ για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος προβλέπεται η υπό προϋποθέσεις διαγραφή 
απαιτήσεων και η έκπτωση της αντίστοιχης ζημίας που δημιουργείται, ο Κώδικας ΦΠΑ (Ν.2859/2000), 
όπως ισχύει σήμερα, δεν επιτρέπει την επιστροφή του ΦΠΑ επί ανείσπρακτων απαιτήσεων.  
 
Αντιθέτως, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία ΦΠΑ (άρθρο 90 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ) προβλέπει την 
επιστροφή του ΦΠΑ σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταβολής του τιμήματος, επιτρέποντας όμως 
στα κράτη μέλη να εισάγουν σχετικές προϋποθέσεις. Αντιστοίχως και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχει ρητά κρίνει (βλ. μεταξύ άλλων υπόθεση C-246/16) ότι ο ΦΠΑ πρέπει να επιστρέφεται όχι 
μόνο όταν έχει καταστεί οριστικώς αδύνατη η είσπραξη της απαίτησης αλλά και όταν ευλόγως μπορεί να 
γίνει δεκτό ότι κατά πάσα πιθανότητα το χρέος δεν θα εξοφληθεί.   
 
Την ασυμβατότητα της εσωτερικής νομοθεσίας ΦΠΑ με την προαναφερθείσα Ευρωπαϊκή Οδηγία κάλυψε 
το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση υπ’ αριθ. 355/2019, σχετικά με την επιστροφή του ΦΠΑ 
στην περίπτωση της εξυγίανσης του ομίλου Μαρινόπουλου. Και ναι μεν το ΣτΕ έκρινε ότι υπάρχει 
δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ όταν υπάρχει συμφωνία εξυγίανσης που έχει επικυρωθεί από το 
πτωχευτικό δικαστήριο, ωστόσο ανέφερε ότι παρόμοιο δικαίωμα επιστροφής υπάρχει και σε 
περίπτωση πτώχευσης ή ειδικής διαχείρισης του αντισυμβαλλόμενου, χωρίς όμως να επεκταθεί 
περαιτέρω.  
 
Για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης του ΣτΕ, η ΑΑΔΕ εξέδωσε οδηγίες με το έγγραφο Ο ΔΕΕΦ Α 
1165616 ΕΞ 2019, το οποίο όμως προέβλεψε τη διαδικασία επιστροφής του ανείσπρακτου ΦΠΑ 
μόνο για τους προμηθευτές του ομίλου Μαρινόπουλου που καλύπτονταν από την απόφαση του 
πτωχευτικού δικαστηρίου που επικύρωσε τη συγκεκριμένη συμφωνία εξυγίανσης.  
 
Επομένως, σε περίπτωση που μία επιχείρηση δεν έχει εισπράξει ΦΠΑ λόγω πτώχευσης του πελάτη 
της, αναγκαστικά θα πρέπει να προσφύγει για να διεκδικήσει την επιστροφή του.  
 
Ωστόσο πρόσφατα η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών εξέδωσε απόφαση (υπ’ αριθ.1233/2020) με την 
οποία δικαίωσε επιχείρηση που είχε ζητήσει την επιστροφή ΦΠΑ που δεν είχε εισπράξει λόγω 
κήρυξης πελάτη της σε πτώχευση, στην οποία η επιχείρηση είχε αναγγελθεί ως πτωχευτικός πιστωτής.  
 
Η απόφαση αυτή είναι σημαντική, καθώς, εφόσον παγιωθεί η θέση της ΔΕΔ, θα συντομεύσει 
σημαντικά η διαδικασία και ο χρόνος επιστροφής του ΦΠΑ στις περιπτώσεις πτωχεύσεων, 
δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις δεν θα απαιτείται πλέον να προσφεύγουν στα δικαστήρια για να 
ζητήσουν την επιστροφή καθώς θα δικαιώνονται από τη ΔΕΔ. Με ενδιαφέρον όμως αναμένεται αν θα 
υπάρξει αντίδραση και από την ΑΑΔΕ στην απόφαση αυτή και αν θα τροποποιήσει τις υπάρχουσες οδηγίες 
ώστε να καλύπτουν και την επιστροφή του ΦΠΑ σε περιπτώσεις πτωχεύσεων, όπως άλλωστε είναι το 
ορθό.  
 
  

 

 
Καρόπουλος Αλέξανδρος  
 
Εταίρος 
Δικηγορική Εταιρεία «Ζέππος –Γιαννόπουλος» 
Linkedin  

 

https://www.linkedin.com/in/alex-karopoulos-13381b2/
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 

Φορολογικό νομοσχέδιο 

Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Φορολογικές παρεμβάσεις για 
την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της  ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852,(ΕΕ) 2018/822,(ΕΕ) 2020/876,(ΕΕ)2016/1164,(ΕΕ) 2018/1910 και 
(ΕΕ)  2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των 
δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» με το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπεται: α) 
εξορθολογισμός της φορολόγησης της δωρεάν διάθεσης μετοχών από τις επιχειρήσεις στους 
εργαζομένους, μέσω της φορολόγησης ως εισόδημα με σταθερό συντελεστή 15%, της υπεραξίας που θα 
αποκομίσει ο εργαζόμενος από την πώληση των μετοχών αυτών β) σύσταση επιτροπής εξώδικης 
επίλυσης εκκρεμών φορολογικών διαφορών για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του ΣτΕ και των 
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως και την 30.10.2020  και ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης 
Διαφορών έως και την 31.12.2020 γ) μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών 
προσώπων ανάλογα με το εύρος της ποσοστιαίας μείωσης του κύκλου εργασιών Φ.Π.Α. του πρώτου 
εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2019 δ) ενσωμάτωση στο εθνικό φορολογικό 
δίκαιο Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ε) 
συνεισφορά του Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων φυσικών και νομικών προσώπων με 
εμπράγματες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την πανδημία στ) 
ρυθμίσεις για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς όργανα και οργανισμούς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η Ελλάδα να συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ο ΣΕΒ υπέβαλλε τεκμηριωμένο υπόμνημα θέσεων αναγνωρίζοντας 
τη θετική κατεύθυνση των νέων διατάξεων ενώ συμμετείχε και στη διαδικασία ακρόασης φορέων στη Βουλή 
αναγνωρίζοντας ως με ιδιαίτερα θετικό πρόσημο διάταξη τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος 
για το φορολογικό έτος 2019, επισημαίνοντας ότι η εν λόγω ρύθμιση πρόκειται να συμβάλει 
ικανοποιητικά  στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Απονομή δικαιοσύνης 

Δημοσιεύτηκε ο ν.4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης» στο άρθρο 362 του οποίου 
ρυθμίζεται η εκδίκαση υποθέσεων μεταβολής φορολογικής κατοικίας. Ειδικότερα, στην αρμοδιότητα 
του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου υπάγονται οι ακυρωτικές διαφορές που γεννώνται από την 
προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν την απόρριψη αιτήματος περί μεταβολής 
φορολογικής κατοικίας από τη Φορολογική Αρχή. Για την εκδίκαση των ως άνω διαφορών αρμόδιο κατά 
τόπο είναι το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η Φορολογική 
Αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς 
ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, δηλαδή οι υποθέσεις των οποίων η πρώτη συζήτηση δεν έχει 
λάβει χώρα, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. Ο ΣΕΒ υπέβαλλε τεκμηριωμένο υπόμνημα 
θέσεων στους αρμόδιους φορείς επισημαίνοντας ότι με τις εισηγούμενες ρυθμίσεις προάγεται κατ’ αρχήν η 
σημαντική πρόοδος που έχει ήδη καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της Δικαιοσύνης μέσω της 
προώθησης καίριων διαρθρωτικών αλλαγών. 

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ν.4700/2020 πιέστε εδώ  

Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 
των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μέχρι την 29η Ιουλίου 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=6aaa0c68-294a-4390-963b-abfc000ba5b3
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=a71bbc41-2f4b-4ea8-a381-abdd0140b497
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yPxsy1JNzN15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUOaKUYirpxG1n5LhuPdG5gcQPKRQE_HD0qBMXMbU14e
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-07/a1156_2020.pdf
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Καθορίζεται η διαδικασία διαχείρισης απαιτήσεων κατά της Φορολογικής Διοίκησης που προκύπτουν 
μετά από πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού κατά περίπτωση, του φόρου εισοδήματος 
φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου 
πολυτελούς διαβίωσης, με την οποία συνιστάται και βεβαιώνεται η απαίτηση του υπόχρεου και του 
συζύγου/ΜΣΣ καθώς και του τρόπου πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων προσώπων 
της απαίτησης. Κατά την επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στους δικαιούχους, 
τυγχάνουν εφαρμογής μεταξύ άλλων, οι διατάξεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού του 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και το άρθ. 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), 
όπως ισχύουν, αντίστοιχα, κατά περίπτωση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά πιέστε εδώ 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil reporting)  

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil reporting) από 
τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα προς την ΑΑΔΕ κατά το τρέχον έτος, στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) έως την 18.09.2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολογία κεφαλαίου 

Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων 
προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου είναι 
υποχρεωτική και αφορά όλες τις δηλώσεις/αιτήσεις κ.λπ., για τις οποίες δεν προβλέπεται υποβολή και 
έκδοση αυτών μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής. Στην περίπτωση που υποβάλλονται ταυτόχρονα 
δήλωση φόρου και αίτηση πιστοποιητικού, η ως άνω προθεσμία έκδοσης του πιστοποιητικού δεν αρχίζει 
πριν την καταβολή του οικείου φόρου ή - εφόσον ζητείται η έκδοσή του με τον όρο της παρακράτησης του 
οφειλόμενου φόρου - πριν την ανάρτηση της πράξης προσδιορισμού φόρου, κατά περίπτωση.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 35 και 46 του ν. 4701/2020 (ΦΕΚ Α΄ 128) με τίτλο: «Πλαίσιο 
χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» για θέματα 
φορολογίας κεφαλαίου με τις οποίες τροποποιείται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη χορήγηση 
μειώσεων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων για το έτος 2020 και παρατείνεται μέχρι τις 31-12-
2020 η αναστολή εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 που αφορούν 
θέματα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, 
μεταβίβασης ακινήτων και στοιχείων ακινήτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προβλέπεται ο ανακαθορισμός του χρόνου επικαιροποίησης των δημοσιοποιούμενων 
καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών για το έτος 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δηλώσεις φόρου χρηματικών δωρεών γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια δύνανται να 
υποβάλλονται μόνο από τον υπόχρεο σε φόρο, εφόσον αποδεικνύεται η σύσταση της δωρεάς αλλά 
δεν είναι γνωστά σε αυτόν τα πλήρη στοιχεία του δωρητή ή αυτός είναι αλλοδαπός και δεν διαθέτει ΑΦΜ 
στην Ελλάδα, εφόσον δεν συνυπολογίζονται στην ετήσια δαπάνη του δωρητή φορολογουμένου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της περίπτωσης ε’ του άρθρου 32 ΚΦΕ, ως ισχύει. Με τον ίδιο τρόπο υποβάλλονται οι 
αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013, καθώς και οι αιτήσεις για 
τη χορήγηση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, 
δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/a1137_2020ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/A_1155_fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-07/%CE%95.%202107.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-07/e2106_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-07/a_1158_fek.pdf
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/32
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/a1137_2020ada.pdf
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Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος σε περίπτωση μετασχηματισμού πιστωτικών ιδρυμάτων 

Παρέχεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού στο επόμενο φορολογικό έτος από 
εκείνο του ισολογισμού μετασχηματισμού, σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης πιστωτικών 
ιδρυμάτων ή μερικής διάσπασης ή απόσχισης κλάδου πιστωτικού ιδρύματος με σύσταση νέου πιστωτικού 
ιδρύματος του οποίου η ολοκλήρωση λαμβάνει χώρα στο επόμενο φορολογικό έτος από εκείνο του 
ισολογισμού μετασχηματισμού. Το νέο νομικό πρόσωπο (πιστωτικό ίδρυμα) θα υποβάλει κατ' ανάγκη 
φορολογική δήλωση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του 
φορολογικού έτους μέσα στο οποίο έχει ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός, στην οποία θα 
περιλαμβάνει τα εισοδήματα των συγχωνευομένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή του διασπώμενου πιστωτικού 
ιδρύματος, ή, στην περίπτωση της μερικής διάσπασης ή απόσχισης κλάδου, του κλάδου που εισφέρεται, 
για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι την 
ολοκλήρωση του μετασχηματισμού.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολογική Απαλλαγή σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 

Προβλέπεται ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής που παρέχεται στους επενδυτικούς φορείς για 
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα του ν. 3908/2011, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή 
από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, αφαιρουμένου, 
στις περιπτώσεις των νομικών προσώπων, του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που 
αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Περαιτέρω, προβλέπεται ο 
χρόνος θεμελίωσης του δικαιώματος της φορολογικής απαλλαγής, το περιεχόμενο και ο τρόπος 
υποβολής της Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής και ο καθορισμός των δικαιολογητικών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Covid -19 

Προστίθεται στις πληττόμενες επιχειρήσεις για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του 
συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020 ο ΚΑΔ 49.31 «Αστικές και προαστιακές χερσαίες 
μεταφορές επιβατών». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις 
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής 
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01.06.2020 έως και την 30.06.2020 (α) των 
μισθωτών στις πληττόμενες επιχειρήσεις, (β) των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν 
κύρια κατοικία τουλάχιστον σε έναν από τους μισθωτούς των πληττόμενων επιχειρήσεων (γ) των 
φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητο για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνων 
εξαρτώμενων μελών, τα οποία φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης 
κατοικίας τους, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας υπάγεται στους μισθωτούς της προηγούμενης 
περίπτωσης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις 
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των πληττόμενων επιχειρήσεων, που λήγουν ή έληξαν από 
01.06.2020 έως και 30.06.2020 και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Αναστέλλεται μέχρι και την 31.10.2020 η είσπραξη των 
βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01.06.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. Στην 
περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας 
τους και ο εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του 
μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή 
παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας 
βεβαίωσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/e2085.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8eXsj_nay5EEtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbXzKhtdUN6hXPUZaH0qrr8tEH4-dfeEeRbk6pRdiJSw
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/A1146_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/a1148_2020fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/A1146_FEK.pdf
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Παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01.06.2020 έως και 30.06.2020 των φυσικών προσώπων 
που εκμισθώνουν ακίνητα στις πληττόμενες επιχειρήσεις.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δεν θεωρούνται παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας και ως εκ τούτου 
απαλλάσσονται του ΦΠΑ της αυτοπαράδοσης αγαθών και της ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, 
αντίστοιχα, οι άνευ ανταλλάγματος παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται 
από υποκειμένους στον ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει για τον περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 
40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών 

Τροποποιείται η απόφαση «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση 
πληροφοριών», όπως ισχύει. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για το ημερολογιακό έτος 2019, η υποβολή των 
καταστάσεων των ως άνω περιπτώσεων θεωρείται εμπρόθεσμη μέχρι και την 06.07.2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος 

Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου του άρθρου 
5Α του ν. 4172/2013 περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή 
φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης- απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις  

Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (Α' 104) σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η 
δωρεάν διάθεση προς το Υπουργείο Υγείας, αιθυλικής αλκοόλης, η οποία απαλλάσσεται από 
τυχόν οφειλόμενες φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις, από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
την κατέχει νομίμως, με σκοπό την χρήση αυτής, ως έχει, από δημόσια νοσοκομεία, θεραπευτήρια, 
κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Απόδοση των τελών χαρτοσήμου  

Τα τέλη χαρτοσήμου που γεννώνται μετά την 1.7.2020 αποδίδονται στο Δημόσιο από τους υπόχρεους 
σε παρακράτηση κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο που αποδίδεται και ο παρακρατούμενος φόρος 
εισοδήματος, ανεξάρτητα από το ποιον βαρύνει η δαπάνη του τέλους χαρτοσήμου. Σε όλες τις 
σχετικές υπόλοιπες περιπτώσεις, τα τέλη χαρτοσήμου εξακολουθούν να αποδίδονται στο Δημόσιο κατά τον 
ίδιο τρόπο και χρόνο που αποδίδονταν και πριν την ισχύ της εν λόγω απόφασης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υποβολή αίτησης κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή 
στο καθεστώς αναστολής του φόρου για άδειες εκδοθείσες μέχρι και 30.6.2020, μέχρι την 31.12.2020, 
ενώ η προθεσμία της αίτησης αναστολής για άδειες που εκδίδονται από 1.7.2020 και εφεξής είναι έξι (6) 
μήνες από την έκδοση της εκάστοτε άδειας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/a1148_2020fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/%CE%B11143_0.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-07/a1164.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-07/a1159.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/%CE%B11130_2020.pdf
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4690/year/2020/article/17
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1003
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/e2087_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/A1125_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-07/E.2103_2020_pro.pdf
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ΚΦΔ, ΕΝΦΙΑ και Ηλεκτρονικά τιμολόγια  

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4701/2020 με τον οποίο προβλέπονται, μεταξύ άλλων,  ρυθμίσεις για την ακύρωση ή 
τροποποίηση άμεσου προσδιορισμού φόρου, πράξης προσδιορισμού φόρου και πράξης επιβολής 
προστίμου στον ΚΦΔ(άρ. 30), διατάξεις σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής της 
αίτησης για τη λήψη μέτρων και για την αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα (άρ.31), η 
μείωση του ΕΝΦΙΑ (άρ. 35), καθώς και η επέκταση του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού 25% σε 
εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών μηνός Ιουνίου 2020 (άρ. 36). Επιπλέον, 
προβλέπονται φορολογικά κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (άρ. 48), 
διατάξεις σχετικά με την  παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή 
οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου (άρ. 49), καθώς και διατάξεις 
σχετικά με τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά 
την εισαγωγή αγαθών (άρ.52). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για κατασκευαστικές εργασίες σε ξενοδοχειακά καταλύματα 

Η διαδικασία καταβολής του ΦΠΑ για κατασκευαστικές εργασίες σε ξενοδοχειακά καταλύματα 
εφαρμόζεται κατ’ αναλογία και για τις δαπάνες κατασκευής για κτήρια, κτίσματα και 
κατασκευαστικές εργασίες εν γένει επί κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που 
πραγματοποιούνται από υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις, εφόσον εξυπηρετούν τις ανάγκες 
της επιχείρησης, συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παροχή των υπηρεσιών της και ο φόρος που 
αναλογεί στις εργασίες αυτές είναι τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αυτοδίκαιη περάτωση πτώχευσης 

Η αυτοδίκαιη περάτωση της πτώχευσης μπορεί να επέλθει, διαζευκτικά, μετά την παρέλευση 10 
ετών από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών ή την παρέλευση 15 ετών από την κήρυξη της 
πτώχευσης ενώ παρέχεται κατ' εξαίρεση η δυνατότητα περαιτέρω παράτασης της πτωχευτικής 
διαδικασίας πέραν της συμπλήρωσης της μακρότερης των σχετικών προθεσμιών με απόφαση του 
πτωχευτικού δικαστηρίου κατόπιν σχετικής αίτησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 

ΣτΕ 811/2019: Κρίση περί εικονικότητας στοιχείων και συναλλαγής 

Για να κριθεί η εικονικότητα μιας συγκεκριμένης συναλλαγής, απαιτείται να σχηματίζεται δέσμη 
ενδείξεων που συγκλίνουν στην απόδειξη της εικονικότητας, καθώς και εκτίμηση των στοιχείων κατά 
τους κανόνες της λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας, όχι μεμονωμένα και ασύνδετα αλλά στο 
σύνολο και σε συνδυασμό μεταξύ τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85NiJq5bJdVR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubg90vbmCzCiRWPJcRuUfXJ8CJK1iVm64mz8Zzq_9BPO
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-07/%CE%B11150_2020.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-07/e2094.pdf
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03. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 

 «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

Με το αρ. 16 του ν. 4693/2020 προβλέφθηκε ότι για το διάστημα από 15.6.2020 μέχρι 31.7.2020, οι 
εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν 
απασχολούνται, επειδή έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, καταβάλλονται από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 60%. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Με τη με αρ. 26400/605/30.6.2020 εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας παρέχονται διευκρινίσεις, μεταξύ άλλων, 
για τις καταγγελίες συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενους που εντάσσονται στον Μηχανισμό και 
για το χρονικό διάστημα που έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό και για το χρόνο εργασίας των εργαζομένων 
που εντάσσονται στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας 

Με τη με αρ. 26308/768/30.6.2020 υπουργική απόφαση παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020 η 
δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον 
εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται 
με το σύστημα της εξ' αποστάσεως εργασίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Covid-19 

Με τη με αρ. 26696/791/1.7.2020 εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας παρέχονται διευκρινίσεις, για την υπό 
προϋποθέσεις παράταση της άδειας ειδικού σκοπού για τους δικαιούχους γονείς παιδιών 
εγγεγραμμένων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά τον μήνα Ιούλιο 2020, και για την λήξη αυτής 
προκειμένου για γονείς παιδιών που παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους και μέσης 
εκπαίδευσης, καθώς και για τη δυνατότητα χρήσης μειωμένου ωραρίου εργασίας γονέων, σύμφωνα με το 
άρθρο 35 του ν.4690/2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Με τη με αρ. 29056/938/15.7.2020 εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας διευκρινίζεται μεταξύ άλλων, ότι στην 
περίπτωση που η έναρξη της άδειας φροντίδας παιδιού εμπίπτει μέσα στο διάστημα της αναστολής της 
σύμβασης εργασίας, τότε, αυτή μεταφέρεται κατά την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύμβασης εργασίας, 
μετά το πέρας της αναστολής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μείωση από 1.6.2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου για τους 
απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση 

Με τη με αρ. 31/2020 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του αρ. 48 του ν. 
4670/2020 και τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου συνολικά κατά 0,90 
ποσοστιαίες μονάδες (πμ), που αφορούν απασχολούμενους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης από 
1.6.2020 και έπειτα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuV9YGu36dZRIwwBbpyK31b6c7c6rGBdbEU6eSdBo0B3Z
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A5%CE%99%CE%9746%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-6%CE%939?inline=true
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_HmSec05-Bp_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte4Lv7VxoWzTp5xwq06-_eRNRAwECVRNuq9-AnnEc6Wg
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%9E%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%94%CE%A90?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%94746%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A41%CE%A4?inline=true
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-07/egk_31_%202020.pdf
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Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες 

Παρατείνεται για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, η προθεσμία καταβολής των 
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης Μαΐου 2020, μέχρι 31.10.2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, 
Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών 

Παρέχονται οδηγίες για το νέο εισφοροδοτικό σύστημα που ισχύει από 01.01.2020, μετά τις τροποποιήσεις 
του ν. 4670/2020. Με τις νέες διατάξεις αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 97 και της παρ. 2 
του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, που ρυθμίζουν τη βάση υπολογισμού εισφορών για την Επικουρική 
ασφάλιση και Εφάπαξ παροχή των προαναφερόμενων ασφαλισμένων και εισάγεται σύστημα ασφαλιστικών 
κατηγοριών με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από τους ασφαλισμένους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση μέχρι 10/07/2020 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων 
(Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 05/2020 

Κοινοποιείται η απόφαση περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων 
(Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 5/2020, μέχρι την Παρασκευή 10.7.2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας για εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και 
τουριστικών καταλυμάτων και  εργοδότες-επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, εποχικής 
λειτουργίας 

Με τη με αρ. 25480/755/24.6.2020 εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας παρέχονται διευκρινίσεις ως προς την 
εφαρμογή του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12.6.2020, που αφορά στα μέτρα στήριξης 
εργαζομένων εποχικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων. Η ως εγκύκλιος συμπληρώθηκε 
με τη με αρ. 27963/853/8.7.2020 εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας. Επίσης, με τη με αρ. 26399/604/30.6.2020 
υπουργική απόφαση καθορίστηκε το σχετικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης για τους εργαζόμενοι - 
δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που εντάσσονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της υπ' 
αρ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (Β' 2268) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που υποβάλλεται στην ειδική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των 
εργαζομένων (supportemployees. services.gov.gr). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, εδώ και εδώ 

Διευκρινιστικές οδηγίες του ΕΦΚΑ ως προς την υποβολή Α.Π.Δ. και την καταβολή των τρεχουσών 
ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020  

Με τα με αρ. 131644/24.6.2020 και 134900/26.6.2020 γενικά έγγραφα του ΕΦΚΑ παρέχονται οδηγίες για 
την υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών 
για το δώρο Πάσχα 2020 από τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Επιπλέον, με τη με αρ.27759/Γ1.9161/8.7.2020 
απόφαση του Υπ. Εργασίας καθορίστηκε το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για 
το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός».  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ , εδώ και εδώ 

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών επί των αμοιβών Δ.Σ. 

Με το με αρ. 131641/24.6.2020 Γενικό Έγγραφο του ΕΦΚΑ παρέχονται οδηγίες για τη διαχείριση των 
υποβληθεισών αιτήσεων επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών από πολλαπλώς 
απασχολούμενους ασφαλισμένους που απασχολήθηκαν εντός της αυτής ημέρας σε 
περισσότερους εργοδότες και καταβλήθηκαν γι΄ αυτούς ασφαλιστικές εισφορές, των οποίων το 
σύνολο υπερβαίνει την εισφορά της ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσεως. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8acpNRWcE-Slp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUmuf8GMXFdEc43N0WRj1sB6ABQRzF6Jp9rJ4xgO3imO
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-07/egk_30_%202020.pdf
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-07/%CE%93%CE%95%CE%9D.%20%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1.%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%A0%CE%94%2005_2020%20%28%CE%A8%CE%A05%CE%A5465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%A8%CE%95%CE%A4%29.pdf
https://www.taxheaven.gr/circulars/33457/oik-23102-477-12-6-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/33457/oik-23102-477-12-6-2020
http://www.elinyae.gr/sites/default/files/2020-06/25480_2020.pdf
https://diavgeia.gov.gr/doc/93%CE%9A746%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-3%CE%9E%CE%92?inline=true
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_HmSec05-BoliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteG4Es6gdLT4724OCLge8PWZXts2szwsG3Xhne-5KNao
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-06/DORO_PASXA_2020.PDF
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-06/%CE%93.%CE%95.%20%CE%94%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%94%CE%A9%CE%A1%CE%9F%20%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A7%CE%91%202020%20%28%CE%A1%CE%A9%CE
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%941%CE%9E46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-0%CE%A43?inline=true
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-06/%CE%93.%CE%95.%20%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%99%CE%92%CE%95%CE%A3%20%CE%94%CE%A3_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%97%20%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A9%CE%9D%20%28%CE%A82%CE%A6%CE%25A
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04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 

 
 

 

 
 
 
Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
 
Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ 

 
« Νέοι κανόνες για τους οδικές μεταφορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο» 
 
Οι εμπορευματικές οδικές μεταφορές αποτελούν παραδοσιακά ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα εντός 
της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του επαγγέλματος, η μεγάλη πλειονότητα των 
δρομολογίων και υπηρεσιών που προσφέρονται εκτελούνται σε άλλος κράτος μέλος από αυτό που η 
εταιρία έχει τη νομική της βάση. Ταυτοχρόνως, οι εμπορευματικές οδικές μεταφορές είχαν εξαιρεθεί από 
ευρωπαϊκούς κανόνες για τους αποσπασμένους εργαζόμενους καθώς είχε θεωρηθεί ότι η εφαρμογή τους θα ήταν 
ιδιαίτερα πολύπλοκη, με δεδομένο ότι ένα φορτηγό διασχίζει πολλαπλές χώρες όταν εκτελεί δρομολόγια.   
 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να έχουν σχηματιστεί παραδοσιακά δύο αντίπαλα στρατόπεδα εντός της ΕΕ: από τη 
μία, οι χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης οι οποίες, λόγω υψηλού εργατικού κόστους, ήταν υπέρμαχοι 
σημαντικών περιορισμών στη δυνατότητα εταιριών να εκτελούν δρομολόγια εντός της ενιαίας αγοράς και από την 
άλλη, οι χώρες ανατολικής και νότιας Ευρώπης που επιθυμούσαν οι εμπορευματικές οδικές μεταφορές να μην 
υπάγονται σε ειδικό καθεστώς καθώς θεωρούν ότι αποτελεί προστατευτισμό εντός της ενιαίας αγοράς. 
   
Στις 9 Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο καθεστώς που θα διέπει τις εμπορευματικές οδικές 
μεταφορές και επικαιροποίησε τους υφιστάμενους κανόνες, οι οποίοι είχαν υιοθετηθεί το 2009. Οι νέοι κανόνες 
έχουν στόχο να εξασφαλίσουν ισορροπία μεταξύ της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας για τους οδηγούς και της 
ελευθερίας των μεταφορέων να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες, καθώς και να συμβάλουν στην οδική 
ασφάλεια.  
 
Οι κύριοι άξονες είναι οι εξής:   
 

 Οι κανόνες για την απόσπαση των οδηγών θα ισχύουν ανά περίπτωση. Για να μην εφαρμόζεται το 
καθεστώς περί απόσπασης, κατά τη μετάβαση στη χώρα προορισμού αλλά και κατά την επιστροφή θα 
επιτρέπεται μία μόνο επιπλέον δραστηριότητα φόρτωσης/ εκφόρτωσης εμπορευμάτων προς τις δύο 
κατευθύνσεις ή καμία δραστηριότητα κατά τη μετάβαση και έως δύο δραστηριότητες κατά την επιστροφή. 
Αποκλείεται επίσης η διαμετακόμιση. Για όλους τους άλλους τύπους μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων 
των ενδομεταφορών, θα εφαρμόζεται πλήρως το καθεστώς απόσπασης από την πρώτη μέρα της 
μεταφοράς 

 Για την καταπολέμηση του φαινομένου των εικονικών εταιριών, η μεταρρύθμιση καθιστά αυστηρότερη τη 
σύνδεση μεταξύ του τόπου εγκατάστασης του μεταφορέα και των δραστηριοτήτων του. Για να 
εξασφαλιστεί ότι η σύνδεση είναι πραγματική, τα φορτηγά στις διεθνείς μεταφορές θα πρέπει να 
επιστρέφουν στο επιχειρησιακό κέντρο της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά ανά οκτώ εβδομάδες.  

 Εξασφαλίζονται καλύτερες εργασιακές συνθήκες για τους οδηγούς οι οποίοι θα μπορούν να 
περνούν περισσότερο χρόνο στον τόπο κατοικίας τους. Οι εταιρείες θα πρέπει να οργανώνουν τα 
χρονοδιαγράμματά τους με τρόπο ώστε οι οδηγοί στις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές να μπορούν να 
επιστρέφουν σπίτι σε τακτά χρονικά διαστήματα - κάθε τρεις ή τέσσερις εβδομάδες, ανάλογα με το 
πρόγραμμα εργασίας. Επίσης, ορίζεται ότι η υποχρεωτική εβδομαδιαία ανάπαυση δεν μπορεί να 
πραγματοποιείται στην καμπίνα του φορτηγού. Αν αυτή η περίοδος ανάπαυσης πραγματοποιείται μακριά 
από τον τόπο κατοικίας, οι εταιρείες πρέπει να καταβάλουν τα σχετικά έξοδα διαμονής. 

 
Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
 

https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20200706IPR82714/uperpsifistikan-simantikes-metarruthmiseis-ston-tomea-ton-odikon-metaforon


TEYXΟΣ 42 | Ιουλίου 2020  | σελ. 17 

 

  
 
 
  

  
 
    

 
 

Επιχειρηματικό Περιβάλλον 
 

 
Σε διαβούλευση τίθενται από την Ευρωπαική Επιτροπή: 
 
Πολιτική Καταναλωτών  

Η νέα πολιτική σχετικά με τους τομείς της πληροφόρησης των καταναλωτών, των καταναλωτικών δανείων 
και της ασφάλειας των προϊόντων, μέχρι την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Φαρμακευτική βιομηχανία  

Η αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής σε θέματα φαρμακευτικής βιομηχανίας και ανάπτυξης 
νέων και οικονομικών φαρμάκων ώστε με αφορμή την τρέχουσα πανδημία να καλυφθούν κενά και να 
βελτιστοποιηθεί η διαδικασία παραγωγής νέων φαρμάκων, έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Δίκαιο ανταγωνισμού-ορισμός αγοράς 

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής για τον ορισμό της σχετικής γεωγραφικής και προϊοντικής αγοράς, ο 
οποίος αποτελεί θεμελιώδη παράμετρο κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης με το ενωσιακό δίκαιο του 
ανταγωνισμού, μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.    

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης 

Οι κανόνες για την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης με σκοπό να 
διασφαλιστεί η επάρκεια κεφαλαίων των ασφαλιστικών εταιρειών σε περίπτωση κρίσης, μέχρι την Τετάρτη 
21 Οκτωβρίου 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 
Φορολογική νομοθεσία 

 
 
ΔΕΕ C-511/10: Κριτήριο υπολογισμού της αναλογίας εκπτώσεως του ΦΠΑ 

Επιτρέπεται στα κ-μ να προκρίνουν, για σκοπούς υπολογισμού της αναλογίας εκπτώσεως του ΦΠΑ 
επί των εισροών για συγκεκριμένη πράξη, όπως η ανέγερση κτιρίου μικτής χρήσεως, κλείδα 
κατανομής διαφορετική από την κλείδα που βασίζεται στον κύκλο εργασιών και προβλέπεται στο 
άρθρο 19 της οδηγίας περί ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η μέθοδος εγγυάται ακριβέστερο καθορισμό της 
εν λόγω αναλογίας εκπτώσεως. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C-146/19: Μη αναγγελθείσες απαιτήσεις κατά την πτωχευτική διαδικασία 

Αντίθετη με το ενωσιακό δίκαιο κρίθηκε ρύθμιση, δυνάμει της οποίας δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα 
μείωσης του καταβληθέντος Φ.Π.Α που αφορά σε απαίτηση αδύνατον να εισπραχθεί, εφόσον δεν 
αναγγέλθηκε η απαίτηση στο πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας που κινήθηκε κατά του οφειλέτη, 
μολονότι ο υποκείμενος στον φόρο αποδεικνύει ότι η απαίτηση δεν θα είχε εισπραχθεί αν είχε αναγγελθεί. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12464-A-New-Consumer-Agenda
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12421-Pharmaceutical-Strategy-Timely-patient-access-to-affordable-medicines
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12325-Evaluation-of-the-Commission-Notice-on-market-definition-in-EU-competition-law
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12461-Review-of-measures-on-taking-up-and-pursuit-of-the-insurance-and-reinsurance-business-Solvency-II-
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=129470&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=7221326
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=227301&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=8562662
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ΔΕΕ C-749/18: Φορολογική νομοθεσία επί κάθετης και οριζόντιας φορολογικής ενοποίησης 

Είναι αντίθετη με το ενωσιακό δίκαιο εθνική νομοθεσία, η οποία επιτρέπει μεν την κάθετη 
φορολογική ενοποίηση μεταξύ ημεδαπής μητρικής εταιρίας ή μόνιμης εγκατάστασης στο κράτος 
μέλος αλλοδαπής μητρικής εταιρίας και των ημεδαπών θυγατρικών της, αλλά δεν επιτρέπει την 
οριζόντια φορολογική ενοποίηση μεταξύ των ημεδαπών θυγατρικών αλλοδαπής μητρικής εταιρίας. 
Επίσης, είναι αντίθετη με το ενωσιακό δίκαιο εθνική νομοθεσία, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να 
υποχρεώνεται μια μητρική εταιρία που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος να λύσει την κάθετη 
φορολογική ενοποίηση που υφίσταται μεταξύ μιας από τις θυγατρικές της και ορισμένων 
ημεδαπών υποθυγατρικών της, προκειμένου η θυγατρική αυτή να έχει τη δυνατότητα να προβεί σε 
οριζόντια φορολογική ενοποίηση με άλλες ημεδαπές θυγατρικές της εν λόγω μητρικής εταιρίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C-13/18 και C-126/18: Επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ 

Στο πλαίσιο των αρχών της αποτελεσματικότητας και της φορολογικής ουδετερότητας, κρίθηκε αντίθετη με 
το ενωσιακό δίκαιο εθνική πρακτική κράτους μέλους η οποία συνίσταται στον υπολογισμό των 
τόκων επί του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ που παρακρατήθηκε από το εν λόγω κράτος μέλος 
πέραν μιας εύλογης προθεσμίας, με επιτόκιο που αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο της εθνικής 
κεντρικής τράπεζας, σε περίπτωση που (α) το επιτόκιο αυτό είναι χαμηλότερο από εκείνο το οποίο θα 
έπρεπε να καταβάλει ο υποκείμενος στον φόρο, που δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα, για να δανειστεί ποσό ίσο 
με το εν λόγω ποσό και (β) οι τόκοι επί των συγκεκριμένων πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ τρέχουν σε 
δεδομένη περίοδο υποβολής δήλωσης, χωρίς να επιβάλλεται τόκος προκειμένου να αποζημιωθεί ο 
υποκείμενος στον φόρο για τη νομισματική υποτίμηση που επήλθε κατά το διάστημα που μεσολάβησε από 
το πέρας της εν λόγω περιόδου υποβολής δήλωσης μέχρι την πραγματική καταβολή των τόκων αυτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C-835/18: Μηχανισμός αντιστροφής της επιβαρύνσεως του ΦΠΑ 

Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος Φ.Π.Α κρίθηκε αντίθετη με το ενωσιακό δίκαιο εθνική ρύθμιση ή 
πρακτική, η οποία δεν επιτρέπει σε υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος πραγματοποίησε πράξεις που 
μεταγενέστερα αποδείχθηκε ότι υπάγονταν στον μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης του 
ΦΠΑ, να διορθώσει τα σχετικά τιμολόγια και να τα χρησιμοποιήσει για διόρθωση προηγούμενης 
φορολογικής δήλωσης ή κατάθεση νέας φορολογικής δήλωσης λαμβάνουσας υπόψη την 
διόρθωση για επιστροφή του εκ παραδρομής χρεωθέντος ΦΠΑ. Τούτη η ρύθμιση ή πρακτική δε 
μπορεί να γίνει δεκτή με την αιτιολογία ότι η περίοδος κατά την οποία έγιναν οι εν λόγω πράξεις είχε ήδη 
αποτελέσει αντικείμενο φορολογικού ελέγχου μετά το πέρας του οποίου η αρμόδια φορολογική αρχή 
εξέδωσε πράξη καταλογισμού φόρου η οποία, εφόσον δεν αμφισβητήθηκε από τον ως άνω υποκείμενο 
στον φόρο, κατέστη απρόσβλητη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C-374/19: Μεταβολή του δικαιώματος έκπτωσης 

Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος Φ.Π.Α, σε περίπτωση που υποκείμενος στον φόρο έχει αποκτήσει 
δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ που αναλογεί στη δαπάνη για την κατασκευή καφετέριας την οποία 
ανήγειρε ως παράρτημα του οίκου ευγηρίας που αυτός εκμεταλλεύεται με σκοπό τη διενέργεια 
πράξεων απαλλασσόμενων από τον ΦΠΑ και η οποία προορίζεται να χρησιμοποιείται τόσο για 
φορολογούμενες όσο και για απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ πράξεις δεν είναι αντίθετη με το 
ενωσιακό δίκαιο εθνική ρύθμιση, η οποία τον υποχρεώνει να διενεργήσει διακανονισμό της αρχικής 
έκπτωσης του ΦΠΑ, όταν αυτός έχει παύσει κάθε φορολογούμενη πράξη στον χώρο της εν λόγω 
καφετέριας και εξακολουθεί να πραγματοποιεί πράξεις απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ στον χώρο αυτό, με 
αποτέλεσμα να τον χρησιμοποιεί πλέον μόνο για τις τελευταίες αυτές πράξεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=226484&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=7221525
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=225527&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=7221523
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=228046&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=8562698
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Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία  

 
 
ΔΕΕ C-762/18, C-37/19: Ο εργαζόμενος δικαιούται, για το χρονικό διάστημα μεταξύ της παράνομης 
απόλυσης και της επαναπρόσληψής του, ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών και, κατά τη λύση της 
σχέσης εργασίας, αποζημίωση αντί της μη ληφθείσας αδείας 

Κατά την οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, 
το χρονικό διάστημα μεταξύ της παράνομης απόλυσης και της επαναπρόσληψης του εργαζομένου πρέπει 
να εξομοιωθεί με περίοδο πραγματικής εργασίας για τον καθορισμό της ετήσιας άδειας μετ’ 
αποδοχών. Κατά συνέπεια, εργαζόμενος που απολύθηκε παρανόμως και στη συνέχεια 
επαναπροσλήφθηκε σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, κατόπιν της ακυρώσεως της απόλυσης με δικαστική 
απόφαση, δικαιούται την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών που απέκτησε κατά το χρονικό διάστημα αυτό. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

https://www.taxheaven.gr/circulars/19955/odhgia-2003-88-ek
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=FB7E52BF4C855AA6E1AFDB6F67F2A2AB?text=&docid=227727&pageIndex=0&doclang=el&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7353586
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ                

 
*      19.910  δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2018 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

 


