
 
 
 
 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΕΒ 

 

Μιχάλης Μητσόπουλος, Διευθυντής Τομέα 

Ε: mmitsopoulos@sev.org.gr 

Τ: +30 211 500 6157     

Αθηνά Βουνάτσου, Senior Advisor 

Ε: avounatsou@sev.org.gr  

T: +30 211 500 6109  

Αυγή Οικονομίδου, Senior Advisor 

E: aoikonomidou@sev.org.gr 

T: +30 211 500 6130 

Γιάννης Λαϊνάς, Senior Advisor 

E: ilainas@sev.org.gr 

T: +30 211 500 6114 

Νινέττα Μανούση, Advisor 

E:nmanousi @sev.org.gr  

T: +30 211 500 6150 

Σωτηρία Καλαντζή, Advisor 

E: skalantzi@sev.org.gr  

T: +30 211 500 6113 
 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

E: info@potamitisvekris.com  

T: +210 33 80 095, +30 210 33 80 000 

Ομήρου 11, 10672, Αθήνα 

 Οι παρεμβάσεις του μήνα    
  

  «Το SOLVIT στην υπηρεσία των επιχειρήσεων» 
 
 
Ευγενία Κοκόλια 
Στέλεχος  
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής αγοράς, βιομηχανίας, 
επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 

σελ. 2 

  

  «Ο νέος τρόπο φορολόγησης των stock options 
και των δωρεάν μετοχών» 
 
Τζένη Πάνου 
Partner l Head of Tax 
ASnetwork   
 
 

σελ. 8 

  
 

 «Επαγγελματική κατάρτιση – προϋπόθεση για 
την υλοποίηση επενδύσεων» 

Νίκος Γαβαλάκης 

Senior Advisor Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς 
Εργασίας 
ΣΕΒ 

σελ. 19 

  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   Τα σημαντικά του μήνα  
01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον  

…..................…………………………..  σελ. 2 

02. Φορολογική νομοθεσία 

…..................…………………………… σελ. 8 

03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία 

…..................…………………………… σελ. 19 

04. Τα νέα από την ΕΕ  

…..................…………………….……... σελ. 23 

05. Προσεχώς 

…..................…………………….……...  

 
 
Άσκηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων 
 
Σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων για επέκταση του απλοποιημένου συστήματος αδειοδότησης 
(γνωστοποίηση/έγκριση για την εγκατάσταση/λειτουργία) σε επιμέρους -ειδικές- 
δραστηριότητες εκπαίδευσης, μεταφορών και αναψυχής. 
 
Περισσότερα στη σελ.3 
 
 
Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης  
 
Σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την 1η Προγραμματική Περίοδο 
του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ). 
 
Περισσότερα στη σελ.3 
 
Δικαίωμα προαίρεσης μετοχών και δωρεάν διάθεση μετοχών 
 
Εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με την οποία αποσαφηνίζεται η 
αφετηρία του χρόνου διακράτησης και η φορολογική μεταχείριση του 
εισοδήματος που προκύπτει α) από τη χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης 
απόκτησης μετοχών β) από τη δωρεάν διάθεση μετοχών σε εργαζόμενο, εταίρο 
ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. 

 
Περισσότερα στη σελ.9 
 

 

  
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 
 

 

  
 
 
Ευγενία Κοκόλια 

 
Στέλεχος  
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής αγοράς, βιομηχανίας, επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Linkedin 

 
«Το SOLVIT στην υπηρεσία των επιχειρήσεων» 
 
Από το 1993, η ενιαία αγορά έχει συμβάλει στην ανάπτυξη και έχει μειώσει πολλούς εμπορικούς φραγμούς. Τι συμβαίνει 
όμως όταν τα δικαιώματα, όπως απορρέουν από τη νομοθεσία για την ενιαία αγορά, δεν γίνονται σεβαστά από τις δημόσιες 
διοικήσεις; Το SOLVIT εισήχθη το 2002 ως ένας ταχύς, δωρεάν, εναλλακτικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών για 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες, σχετικά με τα δικαιώματά τους που απορρέουν από 
ενωσιακή νομοθεσία ή αρχές δικαίου, με τις δημόσιες διοικήσεις όταν μετακινούνται ή δραστηριοποιούνται 
διασυνοριακά. Η νομική του βάση είναι η σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις αρχές που διέπουν το SOLVIT C(2013) 

5869 τελικό). 
 
Το SOLVIT είναι ένα δίκτυο κέντρων που αποτελούν μέρος της εθνικής διοίκησης σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ), καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Βασίζεται σε μια διαφανή διαδικασία επίλυσης 
προβλημάτων μέσω μιας διαδικτυακής βάσης δεδομένων. Περιλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ του κέντρου της χώρας 
διαμονής, εγκατάστασης κ.λπ. και του κέντρου της χώρας όπου προέκυψε το πρόβλημα. Παρόλο που οι υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν συμμετέχουν στο χειρισμό των υποθέσεων, βρίσκονται σε στενή επαφή με τα κέντρα SOLVIT, 
προσφέροντας τακτική νομική κατάρτιση στο προσωπικό τους και, σε ορισμένες περίπλοκες περιπτώσεις, παρέχοντας 
άτυπες νομικές συμβουλές. Η προαναφερθείσα οργάνωση συμβάλλει στη συμμόρφωση των αποτελεσμάτων του SOLVIT 
με το δίκαιο της ΕΕ. Οι υποθέσεις υποβάλλονται μέσω μιας ηλεκτρονικής φόρμας. 
 
Μια σημαντική εξέλιξη στο ρόλο του SOLVIT αποτελεί η έναρξη εφαρμογής (19η Απριλίου 2020) του Κανονισμού 2019/515 
σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους. Ο 
Κανονισμός εκσυγχρονίζει το νομικό πλαίσιο και περιλαμβάνει μια εύχρηστη εναλλακτική διαδικασία που βασίζεται στο 
SOLVIT με την οποία οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσβάλλουν διοικητικές αποφάσεις που περιορίζουν ή αρνούνται 
την πρόσβαση στην αγορά. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι: 

 Εμπορεύματα ή πτυχές εμπορευμάτων που δεν υπόκεινται σε εναρμονισμένη νομοθεσία της ΕΕ. 

 Διοικητική απόφαση που έχει ληφθεί ή πρόκειται να ληφθεί από αρμόδια αρχή κράτους μέλους προορισμού σε σχέση 
με τα εν λόγω εμπορεύματα που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους. 

 Διοικητική απόφαση που βασίζεται σε εθνικό τεχνικό κανόνα που εφαρμόζεται στο κράτος μέλος προορισμού. 

 Άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της διοικητικής απόφασης είναι ο περιορισμός ή η άρνηση της πρόσβασης στην αγορά 
στο κράτος μέλος προορισμού. 

Η κύρια διαφορά που εισάγει ο Κανονισμός είναι ότι εάν η ανεπίσημη προσέγγιση του SOLVIT αποτύχει, τότε σε αυτή την 
περίπτωση τα εμπλεκόμενα κέντρα SOLVIT μπορούν να ζητήσουν τη γνωμοδότηση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ως προς τη συμβατότητα της διοικητικής απόφασης με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής έχουν στη διάθεσή τους 45 εργάσιμες ημέρες για την έκδοση της γνωμοδότησης, η οποία κοινοποιείται στον 
οικονομικό φορέα και στα εμπλεκόμενα κέντρα. Η γνωμοδότηση επίσης δημοσιεύεται μέσω του συστήματος πληροφόρησης 
και επικοινωνίας που προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 (δίκτυο ICSMS). 

Οι κοινές προσπάθειες των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ενισχύσουν το SOLVIT στο 
μοναδικό του ρόλο, δηλαδή τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των εθνικών αρχών με το δίκαιο της ΕΕ, 
παρέχοντας παράλληλα πρακτικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες. 
 
Σημ.: Το παρόν άρθρο αντιπροσωπεύει τις προσωπικές απόψεις του συγγραφέα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν 
επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 

 

https://www.linkedin.com/in/evgenia-kokolia-98214038?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BPkxy0Xe4SwmpNCKnOCDEPg%3D%3D
https://ec.europa.eu/solvit/_docs/2013/20130917_recommendation_solvit_el.pdf
https://ec.europa.eu/solvit/_docs/2013/20130917_recommendation_solvit_el.pdf
https://ec.europa.eu/solvit/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0515&qid=1604916060136&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0515&qid=1604916060136&from=FR
https://webgate.ec.europa.eu/icsms/?locale=el
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το Περιφερειακό Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης 2021-2025, το οποίο αποτυπώνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα σχεδιασμού, διαχείρισης, 
παρακολούθησης και ελέγχου των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων 

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 σχέδιο νόμου για την 
απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων. Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην 
υποστήριξη του επιχειρείν μέσα από την απλούστευση ή και την εξάλειψη γραφειοκρατικών εμποδίων κατά 
την άσκηση συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά: ψυχαγωγικές δραστηριότητες, 
κολλέγια, Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα δια βίου μάθησης, Φροντιστήρια και 
Κέντρα ξένων γλωσσών, Σχολές Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, Συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων κ.λπ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Τετάρτη 10 
Φεβρουαρίου 2021 το σχέδιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων για την 1η Προγραμματική Περίοδο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 118-141 του ν. 4635/2019. Καθορίζονται οι προτεραιότητες ανά 
άξονα στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, οι ειδικοί στόχοι και δράσεις, η κατανομή του 
προϋπολογισμού, οι όροι εφαρμογής και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται με την εφαρμογή του. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενέργεια 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με: 

α) τις εισηγήσεις/μεθοδολογίες της ΕΧΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας 
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) την σκοπιμότητα θέσπισης ορίων στην υποβολή προσφορών για ανοδική και καθοδική ενέργεια 
και ισχύ εξισορρόπησης για μεταβατικό χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και την τροποποίηση 
του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) την τροποποίηση του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς 
Εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://www.opengov.gr/pste/?p=7032
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11944
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11882
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1512.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1712_4.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1712_2.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2021/gen/0701.csp
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Τηλεπικοινωνίες 

Η ΕΕΤΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2021 το προτεινόμενο 
σχέδιο Κανονισμού Γενικών Αδειών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Η ΕΕΤΤ παρατείνει έως την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 την δημόσια διαβούλευση αναφορικά με το 
σχέδιο απόφασης της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Δεικτών 
Ποιότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 

Κρατικός Προϋπολογισμός 2021 

α) Με τον ν. 4762/2020 κυρώθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός έτους 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Με υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την οικονομική και 
διοικητική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τιμολόγηση/Ασφαλιστικές αποζημιώσεις/Προμήθειες Φαρμάκων 

α) Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με τις «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων», β) καθορίστηκε ο 
τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γ) τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση με 
θέμα «Παράταση των Προγραμμάτων Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) 
των ετών 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015» ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων που εκκρεμούν, με παράταση αυτής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, εδώ και εδώ 

Clawback φαρμακευτικής δαπάνης 

α) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τον «Μηχανισμό αυτόματων επιστροφών 
(clawback) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018» και β) καθορίστηκε η διαδικασία, οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με 
ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων 
ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής και καθορίστηκε το ανώτατο ποσό για 
τις δαπάνες του έτους 2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Καθορίστηκε η εγκατεστημένη ισχύς, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., δημοπρατούμενη μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας 
υποβολής προσφορών και ελάχιστου αριθμού ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για το 
2020, με βάση τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/Consultations/telecoms/PCGENAUTHTELCO.pdf
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1368.html
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8O_j9lGUdzi95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWJXmLOuPZOLP7MhUTs7dRjvrMFsBz9j_8DweIYK80EV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8exm8YpxeCNkliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtemHUL2OD5-r7-0KUbh6slwNx1FPunvg6mGp1vKBu-0e
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k_BQxIw3ScgtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVB0NnpBssdsX3Qeeas7zn99BoQp7dw-o_We6PSHprRe
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uvNXmHMYzvV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZTBCGAcrjt6eqe83Rs-JcckT-wRMe-cLTkmqMHhTXjH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8HD1UmmOvtK7uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc9b-1Pyn5Jxu7ydQVUj2nB8jjgfkN44QRl6CxSyuM8o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k_BQxIw3ScgtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVB0NnpBssdsX3Qeeas7zn99BoQp7dw-o_We6PSHprRe
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8o2wn0XoQrra4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQhTIFWXg496OatJBus4FIEGuC4YUSFLWnysUJntFrdO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8lwIfcVniA0W4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta98ghJMfAGjQopPcB4FUmIY87kQ_yuf-YR7AcoqCyOV
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Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τον «Καθορισμό ειδικού πλαισίου προτεραιότητας 
στην χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον 
Διαχειριστή του Δικτύου». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φυσικό Αέριο 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού 
Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (ΤΑΠ) στην Περιφερειακή 
Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» ως προς την αποτύπωση της 
ακριβούς θέσης τοποθέτησης του αγωγού, σύμφωνα με τα σχέδια «ως κατασκευάσθη», καθώς και την 
σύσταση δουλείας για την τοποθέτηση καλωδίου οπτικών ινών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ηλεκτροκίνηση 

Καθορίστηκε ο εφοδιασμός δικαιούχων με το ειδικό σήμα του άρθρου 3 του ν. 4710/2020 για την 
εφαρμογή του κινήτρου της δωρεάν στάθμευσης για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πρατήρια Υγρών Καυσίμων 

Καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών 
καυσίμων για την εξυπηρέτηση των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων 
μεταφορικών εταιρειών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς Τίτλων 

Ανανεώθηκε η ιδιότητα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς 
Τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου από την 01.01.2021 για περίοδο ενός ημερολογιακού έτους.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιχειρησιακά Προγράμματα 

α) Τροποποιήθηκαν τα ποσοστά δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής 
Μακεδονίας 2014-2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Τροποποιήθηκε ο ορισμός του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας 
και Επιχειρηματικότητας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 
2014-2020» και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και 
προώθησης στην απασχόληση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Τροποποιήθηκαν τα ποσοστά δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση 
Δημοσίου Τομέα 2014-2020». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) Τροποποιήθηκαν τα ποσοστά δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
2014-2020». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8czeH8q7BFga4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbSFWbHj-qbBqBztB65leP9XZKf6rWZRfUcdXWUMNSU3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81rbuVI1Ll9LnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSka6mJVsqrtVtQwEcjIhq2rNVlKFkggYVobM9rBeyYN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qq0Cf1NS3GLNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQixSS_S2k-WC1HQi8OlJXO2l_45HPzLClA7OSxcCfTI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MGsKAGO14Tm4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVV6kVkJFECphm6YaUdBcJmbATvZtwCz3wuOgeHfVZO5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TQTUYMlVGjstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteY7FBRkFxzzfw7Rf8Eid1zpKsaOAtzqub0V9M0tz119
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CNbq5LBBEfrnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaIB83FWItGzFH67_sqEag6cGLw588FKDhhXOxJHxx-p
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8mmq6eFp8ifMliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTUmCc0Mqbe3WCSyTgYjPWgzXImLbEdBgPVBqWvufehw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uvNXmHMYzvUfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbVWxdwjl4zjxtgX4kkgHqdZ0A43B2uCrny9yQuugp22
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL877iirSVeD8zuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWIkdtpCDnWq6ng8Nx7PHi8DNX7yrmre_CiFzHe7axnc
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Επιχειρηματικότητα 

Τροποποιήθηκε η απόφαση με θέμα «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα 
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 
«Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του έτους 2018. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 

Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με την «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και την 
διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 
του ν. 4557/2018». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Μεταφορικό Ισοδύναμο  

α) Θεσπίστηκε η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου Μεταφορικού Ισοδύναμου στην μεταφορά καυσίμων 
στα νησιά για το 2020 και β) καθορίστηκε το ποσό που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού 
Ισοδύναμου για το 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου 

Τροποποιήθηκε η απόφαση «Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου, τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων 
Διακοπτόμενου Φορτίου και καθορισμός συντελεστών διαφοροποίησης ανά κατηγορία Μονάδων 
Παραγωγής». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 

Τροποποιήθηκε η απόφαση «Σύσταση στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων-Προϋποθέσεις εγγραφής και 
κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων στο ως άνω Μητρώο».  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 

Ενέργεια 

Με απόφαση της ΡΑΕ: 

α) Ορίστηκε η έναρξη συζευγμένης λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας Ελλάδας-Ιταλίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Εγκρίθηκαν οι μεθοδολογίες και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στις επιχειρησιακές 
συμφωνίες της ελληνικής ενότητας ΕΦΣ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Καθορίστηκε η επαναφορά για την περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gpHlUnvgClHtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBo3_Ht6YtxzU0IjrEZvnvDvn7IqW7S53jIPTFEc6mZD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8czeH8q7BFgZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbPY68bZpgzUiX64vNtfK-9iV9v9Q_WBgElI0tz9kunU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8exm8YpxeCNkfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf3VFfkHIxMtg3s6eXtiN0PbVqCVcBC7v-JIMjakjSQd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8HD1UmmOvtK7NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtavfRmZWvYWsVKELCNCUMNXE3wRftjgkUZHmwvqAuki8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8bj7LkO215wYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta1kXg-StRpG5ewyqwkTh3J1xlQdVs4oPAY2cxkERwHO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8bj7LkO215wbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQXvvodXGLW0dr8Czmz2jGLQTqZQAmRnrmkiv9hz4EIl
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MGsKAGO14Tn3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSg_jIoDRrOnizC7ImFnQ_6QB0vN5QhxvRbgdCB-xG12
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8E1ZFa3xtYTwliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTJ3yQC3CozzE_XPDRwdzd05EBgnBxrrWrrnlWWLgzG0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8DJv3Ti0kv3u4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQS7NhbI81r3H7imG4gPsO3FSj2jt_Bf2mCmP3laBaWa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8lwIfcVniA0XnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTwzn-8abfJkJba4DbGLhVkVZAB4kLYP6dWnhEKbaHil
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δ) Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Αττικής για την περίοδο 2021-2025. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ε) Εγκρίθηκε το Μοναδιαίο Κόστος Απωλειών για το έτος 2021 στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
Μηχανισμού Αντιστάθμισης μεταξύ των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

στ) Αποφασίστηκε η διενέργεια Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για 
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ζ) Εγκρίθηκε η Μελέτη Αντιστάθμισης Λειτουργικών Αναγκών Εγκατάστασης ΥΦΑ για το έτος 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

η) Θεσπίστηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τον Καθορισμό της Χρέωσης Βάσης για το ημερολογιακό 
έτος 2021.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

θ) Θεσπίστηκαν οι κανόνες για την αναστολή και την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τηλεπικοινωνίες 

Με απόφαση της ΕΕΤΤ: 

α) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τον «Καθορισμό Παρόχων Καθολικής 
Υπηρεσίας» 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Y4Fac45yt5V_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTQa-mm-Em9qv-TTOFaf7dK9HmJfwTkFZ0mwOYXudALN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Y4Fac45yt5XuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdZcrfxTPx9t3AXPPXFeqYCFrFmhJ4leJScSY7Q8FNMy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8bj7LkO215wbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVIryTu98RyEuTfOdb7PeerJqRU9-zPTX8TCRDgEgU4X
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8mmq6eFp8ifN_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUdUx8a1FMhGmVwtMomjoq82ETabbVXJUIeJfnKjzdk2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL87LR75Hj0ozvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXJb5vVNkZqQOzS9sjFjaFLJeaelURM-dLGlLrNOjzuZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8E87KtlIG1BV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta3ZJMYHbuX2MCTAOJZQ4ERYkQ2pPmcAxWaa_B1No9Zn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8E87KtlIG1BW4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdb6yN0ho5dLwl6kvEgdDvq90yr3W2DjkVWXXx4ebcLa
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
«Ο νέος τρόπο φορολόγησης των stock options και των δωρεάν μετοχών» 
 
Πολλές εταιρείες παρέχουν στους εργαζομένους τους ως κίνητρο και στα πλαίσια επίτευξης στόχων είτε δωρεάν μετοχές 
είτε δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options), δηλ. το δικαίωμα να αγοράσουν σε προνομιακή τιμή 
μετοχές δικές τους ή της μητρικής (συνήθως) εταιρείας του ομίλου. Μετά τις πρόσφατες φορολογικές ρυθμίσεις, το 
σχετικό εισόδημα μπορεί υπό προϋποθέσεις να φορολογείται ευνοϊκά με συντελεστή 15% και όχι με την 
κλίμακα των μισθωτών. Με την Ε. 2208/2020 παρέχονται σημαντικές διευκρινίσεις αναφορικά με την φορολογική 
μεταχείριση των παροχών αυτών από εργοδότη σε εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο. 
 
Stock Options: Τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης εισηγμένων και μη εισηγμένων μετοχών που ασκούνται μετά 
την 1/1/2020 (και ανεξαρτήτως του πότε χορηγήθηκαν), φορολογούνται ως εισόδημα από υπεραξία (άρθρο 42A του 
ΚΦΕ) με συντελεστή 15%, υπό την προϋπόθεση της διακράτησης των μετοχών για τουλάχιστον 24 μήνες από την 
απόκτηση (χρονικό σημείο γνωστό ως «grant») των δικαιωμάτων και έως την μεταβίβασή τους. Ειδικά, για τις start ups, 
ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε 5%, εφόσον   οι  μετοχές  μεταβιβαστούν  μετά  από  τη  συμπλήρωση  36 μηνών 
από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης. Σε περίπτωση διακράτησης για μικρότερο χρονικό διάστημα η παροχή 
φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. 

Σε κάθε περίπτωση χρόνος απόκτησης του εισοδήματος είναι ο χρόνος μεταβίβασης (πώλησης, δωρεάς, κλπ) 
των μετοχών, και όχι ο χρόνος άσκησης του δικαιώματος. Ως φορολογητέα υπεραξία  για τις μετοχές των 
εισηγμένων εταιρειών ορίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά τον χρόνο 
άσκησης του δικαιώματος και της τιμής διάθεσης του δικαιώματος, δηλ. της προνομιακής τιμής απόκτησης των μετοχών 
από τον εργαζόμενο, κλπ. Για τις μη εισηγμένες μετοχές, ως υπεραξία ορίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής της μετοχής 
με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας  κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος (exercise) και της τιμής 
διάθεσης του δικαιώματος (προνομιακή τιμή απόκτησης μετοχών).Το ανωτέρω εισόδημα υπόκειται και σε Ειδική 
Εισφορά Αλληλεγγύης (EEA). Επιπρόσθετα, εάν κατά την πώληση των μετοχών προκύψει επιπλέον κέρδος (διαφορά 
μεταξύ της τιμής πώλησης των μετοχών και της χρηματιστηριακής αξίας που είχαν κατά τον χρόνο άσκησης του 
δικαιώματος), το υπερβάλλον αυτό κέρδος φορολογείται ως υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 42 του ΚΦΕ με συντελεστή 15% και υπόκειται σε ΕΕΑ.  Θυμίζουμε, ωστόσο, ότι βάσει του άρθρου 42 ΚΦΕ, 
απαλλάσσεται του φόρου 15% (αλλά όχι της ΕΕΑ) η πώληση εισηγμένων μετοχών, στην περίπτωση που ο δικαιούχος 
(πωλητής) συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μικρότερο του 0,5%. 

Δωρεάν μετοχές: Περαιτέρω, η παροχή με τη μορφή δωρεάν μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος, εταίρος ή 
μέτοχος από νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο προγραμμάτων, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, απαλλάσσεται του φόρου μισθωτών υπηρεσιών 
και φορολογείται με συντελεστή 15% ως εισόδημα από υπεραξία (άρθρο 42Α ΚΦΕ), εφόσον οι μετοχές 
μεταβιβαστούν οποτεδήποτε μετά την απόκτησή τους, από τον δικαιούχο του προγράμματος. Η φορολογητέα υπεραξία 
ισούται  με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η δωρεάν 
διάθεση των μετοχών, εφόσον η τιμή πώλησης των μετοχών είναι ίση ή μικρότερη αυτής. Σε περίπτωση που η τιμή 
πώλησης είναι μεγαλύτερη από την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα την οποία 
πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 42, ήτοι με συντελεστή 15% εάν ο δικαιούχος συμμετέχει στο κεφάλαιο της εισηγμένης 
εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5%.  
 
Ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών: Οι εταιρείες που χορηγούν δικαιώματα προαίρεσης ή δωρεάν μετοχές στους 
εργαζόμενους/εταίρους/μετόχους τους,  οφείλουν κατά το φορολογικό έτος άσκησης των δικαιωμάτων ή της 
χορήγησης των δωρεάν μέτοχων αντίστοιχα, να χορηγούν στους δικαιούχους διακριτή βεβαίωση αποδοχών 
με το σχετικό ποσό του εισοδήματος. Επιπλέον, οφείλουν να περιλαμβάνουν το ποσό αυτό στη μηνιαία 
ηλεκτρονική δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, χωρίς να προβαίνουν σε παρακράτηση και 
απόδοση φόρου.   

  
 
 
Τζένη Πάνου 
Partner l Head of Tax 
ASnetwork   
Linkedin 

https://www.linkedin.com/in/jenny-panou-849b1b54/
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  
 

 

Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών- Δωρεάν διάθεση μετοχών 

Με την Ε. 2208/24-12-2020 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζεται η αφετηρία του χρόνου 
διακράτησης και η φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προκύπτει για εργαζόμενο 
ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή α) 
δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών και β) μετοχών που του χορηγούνται στο πλαίσιο 
προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αιτήσεις εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών 

Με την 148348 ΕΞ 2020 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών παρατείνονται οι προθεσμίες εξέτασης 
αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) από τις 31 Δεκεμβρίου 2020, έως 
και τις 31 Μαρτίου 2021. Συγκεκριμένα, παρατείνονται: α) η προθεσμία ολοκλήρωσης της εξέτασης των 
αιτήσεων εξώδικης επίλυσης από τις 28 Μαΐου 2021 το αργότερο, έως τις 29 Οκτωβρίου 2021,β) η 
προθεσμία έκδοσης των πρακτικών εξώδικης επίλυσης από τις 31 Ιουλίου 2021, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2021, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Επιτροπών και 
των Γραμματέων γ) οι αιτήσεις που δεν θα εξεταστούν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2021, θεωρείται ότι 
απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας της Επιτροπής στο αρμόδιο 
Δικαστήριο, χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 

Με την Ε. 2204/24-12-2020 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι οδηγίες εφαρμογής των 
διατάξεων του άρθρου 298 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207) για την απαλλαγή των εισοδημάτων του άρθρου 
43Α  του ν. 4172/2013 από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς 

Με την Α. 1267/07-12-2020 Υπουργική Απόφαση καθορίζονται τα κράτη που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/ 2013 για το 
φορολογικό έτος 2019. Ως κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς καθορίζονται εκείνα στα 
οποία το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των 
εισοδημάτων ή του κεφαλαίου του οποίου συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το 60% του 
συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύμφωνα 
με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή 
διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος στην Ελλάδα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Απαλλαγή ΕΦΚ βιομηχανοποιημένων καπνών και ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού 

Με την Α. 1277/14-12-2020 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και 
διαδικασίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον ΕΦΚ και κάθε ειδική εισφορά υπέρ τρίτων των 
βιομηχανοποιημένων καπνών καθώς και της απαλλαγής από τον Φόρο Κατανάλωσης του 
ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2208-24-12-2020
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8l-f3KUVSgw4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfT8eKT1bTFDrlsX0jyRYtVxkGiLmCeLnkqpxM6SeepD
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2204-24-12-2019
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1267-07-12-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1277-14-12-2020
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Φορολογική μεταχείριση επισφαλών απαιτήσεων 

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τις περιπτώσεις: α) οριστικής διαγραφής απαιτήσεων μικρής αξίας 
και β) οριστικής διαγραφής απαιτήσεων στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού 
συμβιβασμού.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παροχές σε είδος 

Οποιεσδήποτε παροχές σε είδος λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικό 
πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, 
εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων ευρώ ανά 
φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον ποσό (άρθρο 13 παρ. 1). Ακόμη αντικαταστάθηκε η παρ. 
2 του άρθρου 13 του ΚΦΕ, αναφορικά με τον υπολογισμό της αξίας παραχώρησης οχήματος σε 
εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους με σκοπό τον εξορθολογισμό του 
τρόπου υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει από την παροχή σε είδος (άρθρο 13 
παρ. 2) καθώς και διάταξη αναφορικά με τις παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου προς εργαζόμενο 
ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα (άρθρο 13 παρ. 3). Τέλος, 
επήλθαν αλλαγές στο άρθρο 14 Ν. 4172/2013 σχετικά με τα δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για φόρτιση 
οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50γρ. CO2/km, σχετικά με την παραχώρηση οχήματος 
μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50g CO2/km και όσον αφορά στην άνευ χρηματικού 
ανταλλάγματος κόστος φόρτισης επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50g 
CO2/km στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολογικές Ρυθμίσεις του Ν. 4764/2020  

Προβλέπονται, η εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε εμβόλια και in vitro διαγνωστικά 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για την πρόληψη και τη διάγνωση της νόσου Covid-19 και σε συναφείς 
υπηρεσίες, η επέκταση της ρύθμισης περί μη επιβολής προστίμων σε εκπρόθεσμες 
τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) (άρθρο 76), η απόσυρση ταμειακών μηχανών 
Φ.Η.Μ. (άρθρο 77), καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (Μ.Υ.Φ.) 
(άρθρο 78) και φορολογία κερδών από τυχερά παίγνια (άρθρο 79). Ακόμη προβλέπονται ρυθμίσεις για 
τη δυνατότητα παράτασης υποβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και 
καταστάσεων των λογιστών φοροτεχνικών που ασθενούν από κορωνοϊό COVID-19 και των 
εντολέων πελατών τους (άρθρο 93), αναστολή διοικητικών διαδικασιών ως προς δικαστικές 
αποφάσεις (άρθρο 160). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολογικής απόσβεσης σε περιπτώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη διενέργεια αποσβέσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 
4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 14 και 78 του ν. 4646/2019 (Α΄ 
201) και του άρθρου 8 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142). Οι οδηγίες που παρέχονται στην εγκύκλιο αφορούν στις 
περιπτώσεις: α) Φορολογικής απόσβεσης σε περιπτώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων και πιο 
συγκεκριμένα συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων που συνάπτονται από την 1.1.2020 και 
έπειτα β) Συντελεστή απόσβεσης για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης γ) Προσαυξημένης 
απόσβεσης για εταιρικά επιβατικά αυτοκίνητα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διοικητική κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

α) κοινοποιείται η διοικητική κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, 
Μέρος Α’, (Α΄ 170), ενημερωμένη έως τον ν. 4764/2020 (A΄ 256/23.12.2020)» και β) κοινοποιείται 
παράρτημα με συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους – ενημερωμένο έως 31.12.2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2205-24-12-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2197-11-12-2020
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8f8yKr9Kv77F5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuamHx2VJX2kmGAF_JhtJ7mVHRSeaOHmgAVYbSP8WrUyu
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2206-24-12-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2211-30-12-2020
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Τεκμηριωμένη αδυναμία ανεύρεσης στοιχείων πραγματικών δικαιούχων 

Για τις εταιρείες που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή σε παρόμοιες 
διαδικασίες αφερεγγυότητας, εφόσον προκύπτει τεκμηριωμένη αδυναμία ανεύρεσης στοιχείων 
πραγματικών δικαιούχων λόγω παλαιότητας, καταχωρίζονται ως πραγματικοί δικαιούχοι το ή τα 
φυσικά πρόσωπα που είχαν τη νόμιμη εκπροσώπηση του νομικού προσώπου στο τελευταίο 
Διοικητικό Συμβούλιο πριν από τη θέση του νομικού προσώπου σε πτώχευση, εκκαθάριση, ειδική 
εκκαθάριση ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας. Στις εταιρείες που βρίσκονται σε ειδική διαχείριση ή 
διορισμένη διοίκηση από αρμόδιο Δικαστήριο, υπόχρεος καταχώρισης είναι ο ειδικός διαχειριστής ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του διορισμένου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολογικοί έλεγχοι που πρόκειται να διενεργηθούν κατά το έτος 2021 

α) Καθορίζεται ότι το 2021 θα διενεργηθούν είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) πλήρεις και μερικοί 
φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 
(Γ.Δ.Φ.Δ.). Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας 
πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ελέγχων του 
προηγούμενου εδαφίου, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες 
έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Πέραν του αριθμού των 
φορολογικών ελέγχων που ορίζονται στην παράγραφο 1 της παρούσας, το έτος 2021 θα διενεργηθούν από 
τις ως άνω ελεγκτικές υπηρεσίες δύο χιλιάδες πεντακόσιοι (2.500) έλεγχοι για τη διαπίστωση της 
ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Καθορίζεται ότι το 2021 θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων 
Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) τουλάχιστον οκτακόσιοι (800) έλεγχοι - έρευνες, δέκα χιλιάδες επτακόσιοι 
είκοσι (10.720) στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι και έξι χιλιάδες (6.000) εμφανείς μερικοί 
επιτόπιοι έλεγχοι. Η κατανομή των ως άνω ελέγχων και ερευνών ανά Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. θα οριστεί με το Σχέδιο 
Δράσης του έτους 2021 που θα εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων 
και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση προθεσμίας αναβάθμισης των ενεργών ΦΗΜ 

Παρατείνεται έως την 31/03/2021 η προθεσμία αναβάθμισης των ενεργών ΦΗΜ, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1024/2020 «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές 
πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό 
σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 317), όπως ισχύει.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πράσινο τέλος πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) 

Καθιερώθηκε πράσινο τέλος το οποίο επιβαρύνει το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) της παρ. 
1 του αρ. 73 του ν. 2960/2001 (Α' 265), εξαιρουμένου αυτού που χρησιμοποιείται ως καύσιμο 
θέρμανσης, ύψους τριάντα (30) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Το πράσινο τέλος βεβαιώνεται και εισπράττεται 
κατά την ίδια χρονική στιγμή με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του προϊόντος αυτού.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υπολογισμός τελών κυκλοφορίας από 1-1-2021 

Με την Ε. 2213/31-12-2020 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται τα άρθρα 38 και 66 του ν. 
4758/2020 (Α΄242) που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας από 1-1-2021 
βάσει της παγκόσμιας μεθόδου μέτρησης εκπομπών ρύπων CO2 και στην ηλεκτρονική δήλωση 
ακινησίας.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8czeH8q7BFgZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbPY68bZpgzUiX64vNtfK-9iV9v9Q_WBgElI0tz9kunU
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1288-24-12-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/dipaee-1145278-ex-2020-23-12-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1282-21-12-2020
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/517
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/o-defkf-1147173-ex-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2213-31-12-2020
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Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

Τροποποιείται η απόφαση «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε 
άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 
(Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470), ως ακολούθως: Στην παρ. 6 του άρθρου 4 προστίθεται η περ. ε’ ως εξής:«ε) της 
Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου 
της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που εκδίδουν παραστατικά και διενεργούν συναλλαγές 
χονδρικής (έσοδα τιμολόγησης και έξοδα αυτοτιμολόγησης) και για τις οντότητες που διενεργούν 
συναλλαγές λιανικής και δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ.». Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 5 
αντικαθίσταται ως εξής:«α) Σε πραγματικό χρόνο, εφόσον τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα 
με τις περιπτώσεις α’ και ε’ της παρ. 6 του άρθρου 4.». Η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται 
ως εξής:«γ) για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που καθορίζεται στην 
περίπτωση γ’ της παρ. 6 του άρθρου 4, μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του 
οποίου εκδόθηκαν». Οι υποπερ. γα’ και γβ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 διαγράφονται. Το τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, 
οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π οι 
λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 
συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η 
Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, 
οριζόμενο χρόνο, ανά περίπτωση». Η παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:«2. Τα δεδομένα των 
λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από λιανικές συναλλαγές, διαβιβάζονται στο χρόνο που 
ορίζεται, ανά περίπτωση, στην παρ. του παρόντος άρθρου. Για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση 
απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε., τα υπόψη δεδομένα διαβιβάζονται στον χρόνο που 
ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Οι  οντότητες  που  δεν  έχουν  υποχρέωση  χρήσης  Φ.Η.Μ. και εκδίδουν 
στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/λογιστικό, ERP) τα οποία είναι 
συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα εντός πέντε (5) ημερών 
από την έκδοση αυτών. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και για τα έσοδα από 
λιανικές συναλλαγές».   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρατάσεις υποβολής δηλώσεων 

Παρατείνεται έως 29.01.2021 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων 
μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, 
όπως ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παρατείνεται έως την 26.02. 2021 η προθεσμία υποβολής των κάτωθι, μεταξύ άλλων, δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής 
είναι η 31η Δεκεμβρίου 2020: α) Δηλώσεις φορολογικού έτους 2019 σε περίπτωση θανάτου του 
φορολογούμενου για τις οποίες υπόχρεοι σε υποβολή είναι οι κληρονόμοι του β) Δηλώσεις 
φορολογούμενων των οποίων έγινε δεκτό το αίτημα μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας στην 
αλλοδαπή εντός του 2020 ή δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους λόγω του γεγονότος ότι τα 
δικαιολογητικά που προσκόμισαν εμπρόθεσμα δεν κρίθηκαν επαρκή και ακριβή (σχετ. ΠΟΛ. 
1201/2017 άρθρο 5). γ) Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω 
υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή 
τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, από τον 
εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, και οι οποίες θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον η 
βεβαίωση από τον φορέα εκδόθηκε ή τροποποιήθηκε εντός του 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 

Καταληκτική ημερομηνία για την καταχώριση όλων των υπόχρεων προσώπων ορίζεται η 1.2.2021.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1300-29-12-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1301-31-12-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1302-31-12-2020
https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon
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Οφειλές προς το Δημόσιο 

Οφειλές προς το Δημόσιο, από οποιαδήποτε αιτία, οι οποίες, κατ’ εξαίρεση, εξακολουθούν να 
εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, καταβάλλονται 
υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση καρτών πληρωμών. Σε εξαιρετικές και απολύτως 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία είσπραξης με 
επιταγές ή με τη χρήση καρτών πληρωμών καθώς και στις περιπτώσεις ύπαρξης επείγουσας ανάγκης, 
επιτρέπεται η είσπραξη με μετρητά για ποσό καταβολής που δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, 
κατόπιν έγγραφης έγκρισης του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου επί του σώματος του 
αποδεικτικού είσπραξης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Απόσυρση από τη χρήση Φ.Η.Μ. 

Τροποποιείται η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α. 1011/16.1.2020 (85Β΄) «Απόσυρση από την χρήση 
μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις 
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362Β΄) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (1592Β΄), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και 
των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων», όπως ισχύει. Ειδικότερα ορίζεται πως η απόσυρση από τη χρήση των 
ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31-3-2021. Οι κάτοχοι των ανωτέρω 
τύπων Φ.Η.Μ., υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-3-2021, την παύση αυτών ενώ από την 1-4-2021 
και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. των υπόψη κατηγοριών, 
συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν. 4174/2013. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος 

Ορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, ο χρόνος διατήρησής τους στην Ελλάδα, η 
διαδικασία απόδειξης της επένδυσης και η παρακολούθηση της διατήρησης της, επένδυσης για 
την εφαρμογή των διατάξεων 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. Με την εν λόγω απόφαση καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την 
απαίτηση υλοποίησης επένδυσης, προκειμένου φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους 
κατοικία στην Ελλάδα, να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 για την εναλλακτική 
φορολόγηση εισοδήματός τους που προκύπτει στην αλλοδαπή 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας 

Αναπροσαρμόστηκαν οι συντελεστές Ε.Φ.Κ ηλεκτρικής ενέργειας επιχειρηματικής χρήσης για 
καταναλωτές μέσης και υψηλής τάσης, βάσει κλίμακας κατανάλωσης ανά έτος. Συγκεκριμένα, 
αναπροσαρμόστηκαν οι συντελεστές Ε.Φ.Κ.  επιχειρηματικής χρήσης για κατανάλωση από 0 έως και 
10.000 MWh σε 5€/ MWh και για τις μεγαλύτερες καταναλώσεις σε 2€/ MWh. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση χρόνου υποβολής δήλωσης τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων 

Ο χρόνος υποβολής δήλωσης τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με 
παιγνιόχαρτα με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2020, παρατείνεται μέχρι και την 26.2.2021 με 
χειρόγραφη δήλωση στη Δ.Ο.Υ.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μηδενικός συντελεστής Φ.Π.Α. σε εμβόλια και invitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 

Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 4764/2020 (Α΄256) αναφορικά με την 
εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. στα εμβόλια και στα invitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα για τη νόσο COVID-19 καθώς και στις υπηρεσίες που συνδέονται στενά με τα εν λόγω αγαθά. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1289-22-12-2020
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1287-23-12-2020
https://www.taxheaven.gr/membersonlyΑ
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80AF-4h3ms_Vp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdzrvAkV3fBLc7eZVCu0UkA0XDd3Y6eGMf13kVSdNBu5
http://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2003-29-12-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1303-31-12-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2002-30-12-2020
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Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

Τροποποιείται η ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) απόφαση «Διαδικασία και δικαιολογητικά απόδοσης 
Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής 
Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», ως προς τις διοικητικές διαδικασίες αναφορικά με την αλλαγή 
στοιχείων ταυτότητας του φορολογούμενου (περίπτωση θανάτου συγγενικού προσώπου κλπ.) και 
παρέχονται πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες υποβολής δηλώσεων από φυσικά και νομικά 
πρόσωπα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κανόνας περιορισμού των τόκων 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με 
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4607/2019, αναφορικά με τον κανόνα περιορισμού των τόκων. Με τις 
εν λόγω διατάξεις εισήχθη ο κανόνας περιορισμού των τόκων (ενσωμάτωση του άρθρου 4 της Οδηγίας 
1164/2016/ΕΕ του Συμβουλίου της Ε.Ε. για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που 
έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς). Η εφαρμογή του άρθρου αυτού, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4607/2019, άρχεται για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις 
δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη από την 1.1.2019 και μετά.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υπολογισμός Ε.Φ.Κ., Φ.Π.Α. και λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου για το 2021 

Ορίζεται διαδικασία κατ’ εξαίρεση υπολογισμού του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του 
φυσικού αερίου της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, για το έτος 2021. Πεδίο 
εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας είναι ο κατ’ εξαίρεση και μόνο για το έτος 2021 υπολογισμός, του 
Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου της περ. ιη΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 73 του ν. 2960/2001 για τους καταναλωτές των οποίων η κατανάλωσή τους μειώθηκε κατά το έτος 
2020, τόσο ώστε να αντιστοιχεί σε υψηλότερο συντελεστή Ε.Φ.Κ. για το έτος 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μεταφορικό Ισοδύναμο στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2020 

Τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η διαδικτυακή υπηρεσία (web service) για την πιλοτική εφαρμογή του 
μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά, μέσω της οποίας η Γενική 
Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής θα χρησιμοποιεί τα διαβιβαζόμενα από την Α.Α.Δ.Ε. 
στοιχεία λιανικών αποδείξεων καυσίμων για τη χορήγηση, στους δικαιούχους κατοίκους νησιών, 
επιδότησης για καύσιμα που έχουν προμηθευτεί από πρατήρια καυσίμων των επιλέξιμων νησιών 
της δράσης του Μεταφορικού Ισοδύναμου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καταβολή ποσού λόγω μείωσης μισθωμάτων μηνός Νοεμβρίου και εφεξής 

Ορίζονται η διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των 
μισθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ’ επιταγή 
του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. Το καταβαλλόμενο 
ποσό δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, 
εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτου και δεν συμψηφίζεται με 
βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1002-31-12-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2004-11-01-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1286-23-12-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/dypided-st1002656-ex-2021-14-01-2021
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1003-11-01-2021
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Φορολογική μεταχείριση έκτακτου εσόδου λόγω έκπτωσης 25% ΦΠΑ και ρυθμισμένων οφειλών 

Το ευεργέτημα της έκπτωσης 25% επί της καταβληθήσης οφειλής ΦΠΑ που δόθηκε στις 
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της μετάδοσης του ιού Covid-19 δεν έχει τα 
εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, επομένως δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα για 
τις εν λόγω επιχειρήσεις. Για το υπόψη έκτακτο έσοδο, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, 
δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 Ν. 4172/2013, δεδομένου ότι δεν εμπίπτει στην 
έννοια του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Απαλλαγή καταβολής 40% μισθωμάτων για το Δεκέμβριο 2020 

Προσδιορίστηκαν οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την υποχρεωτική απαλλαγή από την καταβολή του 
40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020. Συγκεκριμένα οι μισθωτές 
επαγγελματικών μισθώσεων προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει 
υποκατάστημα στην Ελλάδα και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί 
αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους 
που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% 
του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί 
μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της 
από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68).    

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 

α) Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής υποβάλλεται εκδήλωση 
ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport» της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων οι οποίες 
έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 έως την 15η 
Ιανουαρίου 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Τροποποιείται η απόφαση «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο 
ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» 
(Β' 7). Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα 
«myBusinessSupport» τα απαιτούμενα στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020. 
Τα υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή 
τους, με εξαίρεση τα στοιχεία των μηνών Νοεμβρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2020 που δύναται να 
τροποποιούνται από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 7. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, 
επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν 
αυτές υποβληθούν. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην 
πλατφόρμα έως την 19η Ιανουαρίου 2021.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μείωση του κύκλου εργασιών 

Μεταβάλλεται το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του κύκλου εργασιών για την 
εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227) ώστε, ως πληγείσες 
επιχειρήσεις για την εφαρμογή των οριζόμενων στην περ. α΄ της παρ. 1 του 3 άρθρου 35 του ν.4753/2020 
να θεωρούνται, πέραν των επιχειρήσεων που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα 
Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2020, όπως αυτό ορίζεται στην Α.1259/25.11.2020, και οι επιχειρήσεις με 
μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό 
μεγαλύτερο του 50% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2207-24-12-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1274-14-12-2020
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8kY_IXd9bfk8pCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQOr3LAaXAMurmQAociS15hK_ASA4FdNbuDIs8Du4be5og..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHhOKZ6DyS8E_SenA536szzWNfiW1xyG-e6Api2Z97hw
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1268-10-12-2020
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Ρύθμιση οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού του ν.4469/2017 

Οφειλέτες του ν. 4469/2017, για τους οποίους έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση 
καταβολής δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID19, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 55), την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), την από 1.5.2020 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) και τον ν. 4690/2020, με βεβαιωμένες οφειλές στις Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του 
χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Νοεμβρίου 2020 τη ρύθμιση τμηματικής καταβολής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4469/2017 (Α΄62), δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς 
ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον 
εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε 
αυτή. Η επανένταξη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Δεκεμβρίου 
2020 μέχρι και την 31.12.2020. Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται 
κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.      

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία στον ν.4321/2015 και ν.4611/2019 

Οφειλέτες με βεβαιωμένες οφειλές στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και στα Ελεγκτικά Κέντρα 
και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και 
παράταση καταβολής τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19 οι οποίοι 
απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Νοεμβρίου 2020 ρύθμιση 
τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 και 98-109 του Ν. 
4611/2019, δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης 
κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτή. Η επανένταξη στη ρύθμιση συντελείται με την 
καταβολή της δόσης του μήνα Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και την 31.12.2020. Η αίτηση επανένταξης του 
οφειλέτη υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.      

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διευκρινίσεις ως προς το άρθρο 35 του ν.4753/18.11.2020 

Καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, ο τρόπος αποστολής ή διαβίβασης τους στη 
Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, οι εξαιρούμενοι ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 3α του άρθρου 35 
του ν.4753/18.11.2020, σχετικά με την παράταση καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων και την  
αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων των πληττόμενων επιχειρήσεων. 
Συγκεκριμένα, στην απόφαση περιλαμβάνονται άρθρα ως προς τους δικαιούχους και τις 
προϋποθέσεις υπαγωγής (άρθρο 2), τις εξαιρέσεις (άρθρο 3), τη διαδικασία υποβολής αίτησης και 
τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά – ευεργετήματα (άρθρο 4) καθώς και τον τρόπο αποστολής ή 
διαβίβασης πληροφοριών από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην ΑΑΔΕ για τον έλεγχο της πλήρωσης 
των προϋποθέσεων του άρθρου 2 (άρθρο 5).  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσης βεβαιωμένων οφειλών Δεκεμβρίου 2020  

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Δεκεμβρίου 2020 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν 
ενεργό ΚΑΔ στις 20-03-2020 από τους αναγραφόμενους στο σχετικό πίνακα ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού 
κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο σχετικό πίνακα 
όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, τα οποία 
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020 και η 
λειτουργία τους αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2209-24-12-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2198-11-12-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1269-10-12-2020
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/1280-17-12-2020
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 

Βάρος απόδειξης εικονικών στοιχείων 

Όταν αποδίδεται σε ορισμένο επιτηδευματία η παράβαση της λήψης εικονικού φορολογικού 
στοιχείου, υπό την έννοια ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή στην οποία αυτό αναφέρεται, 
ή όταν έχει μεν πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, όχι όμως όπως εμφανίζεται με τον φερόμενο ως εκδότη του 
στοιχείου, η φορολογική αρχή βαρύνεται, κατ' αρχήν, με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας. 
Παράλληλα κρίθηκε ότι το δικαστήριο της ουσίας στην περίπτωση κατά την οποία από τους ισχυρισμούς 
των διαδίκων και το ενώπιόν του αποδεικτικό υλικό σχηματίζεται δέσμη ενδείξεων που συγκλίνουν στην 
απόδειξη της επίδικης εικονικότητας, υποχρεούται να εκτιμήσει τα σχετικά στοιχεία κατά τους κανόνες της 
λογικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας, όχι μεμονωμένα και ασύνδετα, αλλά στο σύνολο και σε 
συνδυασμό μεταξύ τους, προκειμένου να κρίνει αν πράγματι συγκροτούν στη συγκεκριμένη περίπτωση το 
δικαστικό τεκμήριο στο οποίο κατατείνουν. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Μη επιβολή τελών χαρτοσήμου σε έντοκα χρηματικά δάνεια 

Με το άρθρο 57 παρ. 1 του ν. 1642/1986 καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 περ. α του 
Κ.Ν.Τ.Χ. κατά το μέρος που επιβάλλουν τέλος χαρτοσήμου επί συμβάσεων έντοκων χρηματικών 
δανείων χορηγούμενων, έστω ευκαιριακά, από ήδη υποκείμενο σε ΦΠΑ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Φορολογία εισοδήματος σε τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρίες 

Οι τραπεζικές, ασφαλιστικές και εισηγμένες στο Χ.Α.Α. ανώνυμες εταιρείες μπορούν να 
αναπροσαρμόζουν σε ετήσια βάση, στους ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 31.12.2003, την 
αναπόσβεστη αξία των κτιρίων και των εγκαταστάσεων κτιρίων τους, καθώς και την αξία των 
εδαφικών εκτάσεών τους, στην “εύλογη αξία” που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 
οπότε και απαλλάσσονται από την υποχρέωση αναπροσαρμογής κατ΄ εφαρμογήν των  άρθρων 20 
επ. του ν. 2065/1992. Η υπεραξία που προκύπτει με τον τρόπο αυτόν, η οποία λογιστικά σχηματίζει 
αποθεματικό, φορολογείται με συντελεστή 2%, μπορεί δε εν συνεχεία να “μεταφέρεται” εν όλω ή εν μέρει σε 
“ειδικό” αποθεματικό, χρησιμοποιούμενο αποκλειστικά για τον συμψηφισμό της ζημίας από την αποτίμηση 
μετοχών κ.λπ. στην κατ΄ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας τιμής (άρθρο 
43 παρ. 6 του κ.ν 2190/1920) οπότε και δεν προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών αυτών. 
Ωστόσο, αν της πιο πάνω μεταφοράς, οι υπόψη επιχειρήσεις επιλέξουν την κεφαλαιοποίησή της (εν όλω ή 
εν μέρει), τότε: (α) αν αυτή προέρχεται αποκλειστικά από την αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας 
κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίων, φορολογείται περαιτέρω, ενώ (β) αν προκύπτει αποκλειστικά από την 
αναπροσαρμογή της αξίας εδαφικών εκτάσεων, τότε δεν υπόκειται σε επιπλέον φορολόγηση και (γ) αν οι 
επιχειρήσεις επιλέξουν τη διανομή του ως άνω σχηματισθέντος αποθεματικού (αναπροσαρμογής), τότε 
αυτό, προστιθέμενο στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, φορολογείται κατά τα γενικώς ισχύοντα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Προσφυγή κατά πράξης φορολογικής αρχής 

Η πράξη φορολογικής αρχής, ακυρώνεται για παράβαση διάταξης που ρυθμίζει τον τύπο ή τη 
διαδικασία έκδοσης της πράξης, μόνον αν ο προσφεύγων επικαλείται και αποδεικνύει βλάβη, η 
οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνο με την ακύρωση της πράξης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 
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Δεδικασμένο για λόγους οι οποίοι δεν εξετάστηκαν κατά ρητό τρόπο 

Λόγος προσφυγής περί παραγραφής της εξουσίας της φορολογικής αρχής για έκδοση της επίδικης 
καταλογιστικής πράξης, που δεν εξετάστηκε από το δικαστήριο της προσφυγής, στο πλαίσιο της 
απόφασής του επί του ενδίκου βοηθήματος, με την οποία ακυρώθηκε ή τροποποιήθηκε η επίδικη 
πράξη, κατ’ αποδοχή λόγου αναφερόμενου στην ουσία της υπόθεσης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
απορρίφθηκε με σιωπηρή κρίση του διοικητικού δικαστηρίου και, περαιτέρω, ότι η τοιαύτη κρίση παρήγαγε 
δεδικασμένο ως προς το αντίστοιχο διοικητικής φύσεως ζήτημα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας 

Σε περίπτωση μεταβολής της επί μακρόν διατηρούμενης φορολογικής κατοικίας, το βάρος 
απόδειξης των θεμελιωτικών της αλλαγής αυτής περιστατικών φέρει ο φορολογούμενος. Ωστόσο, η 
Διοίκηση, απορρίπτοντας το εν λόγω αίτημα, έχει υποχρέωση παράθεσης ειδικής αιτιολογίας για τη 
θεμελίωση της σχετικής κρίσης της, η οποία πρέπει να διατυπώνεται κατόπιν συνεκτιμήσεως όλων των 
πρόσφορων στοιχείων που ο φορολογούμενος προσκομίζει για την απόδειξη της κατοικίας του. Πάντως σε 
κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να γίνει δεκτό αίτημα περί αναδρομικής μεταβολής φορολογικής κατοικίας, 
δηλαδή αίτημα που αφορά έτος προγενέστερο του προηγούμενου της υποβολής αυτού έτους, ακόμη και αν 
από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά αποδεικνύεται η, κατά τον χρόνο αυτό, συνδρομή των 
θεμελιούντων τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας πραγματικών περιστατικών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε επενδυτικά αγαθά 

Δικαίωμα εκπτώσεως του φόρου εισροών που επιβάρυνε επενδυτικό αγαθό (δικαίωμα το οποίο έχει ήδη 
γεννηθεί με την απόκτηση του αγαθού και μόνο η έκτασή του καθορίζεται από την σχεδιαζόμενη χρήση του) 
εξακολουθεί κατ’ αρχήν να υφίσταται ακόμη και αν τελικώς ο υποκείμενος στον φόρο δεν το χρησιμοποιεί 
λόγω περιστάσεων ανεξαρτήτων της βουλήσεώς του.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1492/2019: Επανέλεγχος περαιωμένης χρήσης 

Σε περίπτωση οριστικοποιήσεως της φορολογικής εγγραφής της φορολογίας εισοδήματος ορισμένης 
χρήσεως κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2198/1994 (περαίωση 
εκκρεμών υποθέσεων), η αρμόδια φορολογική αρχή έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει έλεγχο στα βιβλία 
και στοιχεία του επιτηδευματία για την ίδια χρήση και να εκδώσει συμπληρωματική σχετική πράξη. Και 
τούτο, μόνο σε περίπτωση κατά την οποία περιήλθαν σ’ αυτήν εκ των υστέρων συμπληρωματικά στοιχεία, 
από τα οποία εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του υπόχρεου είναι ανώτερο από αυτό που περιλήφθηκε στην 
αρχική πράξη. Στην περίπτωση αυτή η φορολογική αρχή δύναται να προσδιορίσει εξυπαρχής το συνολικό 
εισόδημα του υπόχρεου λαμβάνοντας υπόψη και συνεκτιμώντας τόσο τα παλαιά όσο και τα νέα στοιχεία.  

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

 

 
                                      Νίκος Γαβαλάκης  
 
                                      Senior Advisor 
                                      Τομέας Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας, ΣΕΒ 
                                       Linkedin 

«Επαγγελματική κατάρτιση – προϋπόθεση για την υλοποίηση επενδύσεων» 

Η πρόσφατη ψήφιση του Ν. 4763/2020 – «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης» επανάφερε στη δημόσια συζήτηση δύο σημαντικά θέματα για την ελληνική αγορά εργασίας: 

 Τις ποσοτικές ελλείψεις σε τεχνολογικές και τεχνικές ειδικότητες και επαγγέλματα που αντιμετωπίζουν 
οι επιχειρήσεις, 

 Την ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης και προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και των λοιπών 
παραγόντων που διαμορφώνουν την προσφορά επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε οι 
δεξιότητες που αποκτά το ανθρώπινο δυναμικό να αντιστοιχούν στις σημερινές τεχνολογικές απαιτήσεις και να 
εξυπηρετούν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

Ο νέος Νόμος προωθεί αλλαγές προς τη σωστή κατεύθυνση (σύσταση κλαδικών συμβουλίων δεξιοτήτων, 
ενισχυμένη συμμετοχή εκπροσώπων των επιχειρήσεων στα όργανα διακυβέρνησης του νέου Συστήματος, 
αναβάθμιση των ΙΕΚ κλπ.). Βεβαίως θα κριθεί στην πράξη, στο βαθμό που θα επιτευχθεί ουσιαστική εκπροσώπηση 
και συμμετοχή των φορέων της αγοράς εργασίας στα υπό σύσταση κεντρικά και περιφερειακά συμβούλια 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στα λοιπά όργανα που προβλέπονται. Επίσης, στο βαθμό που  θα 
επιτευχθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών και των παιδαγωγικών 
μεθόδων και τεχνικών, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών, η ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων, 
η προώθηση μεθόδων μάθησης με βάση την εργασία κλπ. 
Ειδικότερα, στο πεδίο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), ο Νόμος θα κριθεί από τις 
εξουσιοδοτικές διατάξεις που προβλέπεται να εκδοθούν και θα αφορούν στη ρύθμιση σημαντικών θεμάτων όπως 
αυτά της διασφάλισης ποιότητας τόσο στις εισροές (επαγγελματικά περιγράμματα, προγράμματα κατάρτισης, 
εκπαιδευτικές υποδομές και εκπαιδευτές) όσο και στις εκροές του συστήματος (πιστοποίηση προσόντων). Το πεδίο 
αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο καθώς η ΣΕΚ επικαιροποιεί υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες (αναβάθμιση 
δεξιοτήτων) και προσφέρει νέες (επανακατάρτιση). Διευκολύνεται δηλαδή, η προσαρμογή στις τεχνολογικές και 
ψηφιακές αλλαγές αλλά και η επανένταξη στην αγορά εργασίας μέσω ενός διαφορετικού επαγγέλματος. 
Επιπρόσθετα, τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας πρέπει να μεριμνήσουν για την επίλυση των θεμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης και αδειοδότησης των επαγγελματιών που ασκούν τα λεγόμενα ρυθμιζόμενα τεχνικά 
επαγγέλματα (ΡΤΕ). Σήμερα, οι επιχειρήσεις της μεταποίησης, της εξόρυξης, της ενέργειας, των κατασκευών κλπ., 
αντιμετωπίζουν τα ακόλουθα προβλήματα: 

 Είναι  εξαιρετικά χρονοβόρες οι διαδικασίες εξέτασης και αδειοδότησης των εργαζομένων σε ΡΤΕ με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις στην εξεύρεση κατάλληλα πιστοποιημένου και αδειοδοτημένου 
ανθρώπινου δυναμικού αλλά και να επιβάλλονται πρόστιμα από την Επιθεώρηση Εργασίας για μη κατοχή 
αδειών από τους εργαζομένους. 

 Είναι υψηλές οι απαιτήσεις προϋπηρεσίας που προβλέπονται ώστε να επιτρέπεται σε υποψήφιο να 
πάρει μέρος σε εξετάσεις αδειοδότησης. Επίσης, δεν υφίσταται σαφές και τεχνολογικά ενημερωμένο πλαίσιο 
θεωρητικής κατάρτισης που σε συνδυασμό με τη μείωση των απαιτούμενων ημερομισθίων προϋπηρεσίας θα 
διευκόλυνε την αδειοδότηση του ανθρώπινου δυναμικού που ήδη εργάζεται στις επιχειρήσεις. Σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, με αυστηρότατες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας, οι εργαζόμενοι αποκτούν όλες τις 
απαιτούμενες άδειες μετά από σχετική κατάρτιση και θετική αξιολόγηση, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται 
αποδοτικό job rotation και multitasking. 

 Δεν έχει ενεργοποιηθεί η υπάρχουσα διάταξη για διενέργεια εξετάσεων αδειοδότησης και από ιδιωτικούς φορείς. 
 

Οι εξελισσόμενες και αναμενόμενες επενδύσεις δημιουργούν πιεστικές ανάγκες για καταρτισμένο ανθρώπινο 
δυναμικό σε τεχνολογικές και τεχνικές ειδικότητες και επαγγέλματα. Η επαγγελματική εκπαίδευση, η επανακατάριση 
και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας είναι προϋπόθεση για την υλοποίησή τους. 
 
 

https://gr.linkedin.com/in/nicos-gavalakis-9990a317
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 

 

Ανεξόφλητες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΑΕΔ 

Με την 34341/5991/18.9.2020 Απόφαση του Υπουργού Οικονομιών & Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων ρυθμίζονται η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο 
τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, το είδος των συμψηφιζομένων και 
παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή 
του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A' 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (A' 177), αναφορικά με την 
διαδικασία πληρωμής των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015 έναντι του 
Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Για την υπαγωγή 
στις διατάξεις της παρούσας, όλοι οι δικαιούχοι, ανεξαρτήτως του εάν έχουν ασκήσει ένδικο βοήθημα ή 
μέσο από την ίδια αιτία, θα πρέπει να παραιτηθούν από το σχετικό δικαίωμα, καθώς και από την άσκηση 
ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχουν ασκήσει) για τις απορρέουσες αξιώσεις τους από την 
1η.1.2010 έως την 31η.12.2015, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και 
κάθε άλλη συναφή αξίωση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση στην εξ’ αποστάσεως εργασίας μέχρι 31.1.2021 

Παρατείνεται μέχρι και την 31.01.2021 η δυνατότητα του εργοδότη να επιβάλλει στο προσωπικό του 
(μονομερώς) την εξ’ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαδικασία και τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 

Καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του δώρου (επιδόματος) Χριστουγέννων από το 
Κράτος για τους εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη και για τους 
εργαζομένους που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας 

Προσδιορίζεται η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις - εργοδότες 
που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών 

Παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, οι 
οποίες είναι απαιτητές μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων 
μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης. Με τη με αρ. 2/2021 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ παρέχονται οδηγίες για την 
εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 

Παρέχονται διευκρινίσεις για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των 
Χριστουγέννων 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1009
https://www.taxheaven.gr/membersonly
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1021
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sO8e9QvE1N1_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWtFdl2kWXFFIihbw_C5NdHorInCJlDzwAHIXxzNmvey
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MGsKAGO14TkfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUAR9L0NiJSCn4FnI-EHzONvG13eRJx1Whv9ZU9kErDM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k_BQxIw3ScgliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTiFUf7yQvHOiaDlLtMIyteNXdolvBG2vjWpuetHypin
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k_BQxIw3ScgliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTiFUf7yQvHOiaDlLtMIyteNXdolvBG2vjWpuetHypin
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8xJKSjjboeVQpCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQOVDQYldGrUH3cCAu5va0uFrv0cfUaIhQKbSQdZH-rmdA..
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%982046%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%9F%CE%986?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%970%CE%A846%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9D4%CE%94?inline=true
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Ασφαλιστικές εισφορές τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας 

Με τη με αρ. Δ.15/Δ' /49300/1927/2020 ΚΥΑ θεσπίστηκαν πρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και 
εργοδοτών, που αφορούν πλήρη κάλυψη (100% επιδότηση) εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών 
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.12.2020, για 
επιχειρήσεις – εργοδότες δραστηριοποιούμενες στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης 
λειτουργίας. Με τη με αρ. 1/2021 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή της ανωτέρω 
ΚΥΑ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Μηχανισμός “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“ και καταβολή αναλογίας επιδόματος αδείας 

Καθορίστηκαν οι όροι υπολογισμού και η διαδικασία καταβολής της αναλογίας επιδόματος αδείας 
στους μισθωτούς που εντάσσονται στο μηχανισμό «Συν-Εργασία» επί της οικονομικής ενίσχυσης 
βραχυχρόνιας εργασίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας  

Με τη με αρ 25/1/2021 εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας διευκρινίζεται, για το έτος 2021, ο τρόπος και οι 
διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπόμενων στην Υπουργική Απόφαση 39278/1823/25.7.2018, αναφορικά 
με τα προγράμματα Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων 
τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ κατηγορίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης  

Με τη με αρ. 1490/33/13.1.2021 ΥΑ καθορίστηκαν τα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης, των 
εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α' 
ημερολογιακό εξάμηνο 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 

 

ΑΠ 630/2020: Καταγγελία σύμβασης εργασίας διευθυνόντων υπαλλήλων 

Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλων που έχουν την ιδιότητα 
των διευθυνόντων υπαλλήλων, ενόψει και του αναιτιώδους χαρακτήρα της, θα κριθεί από άποψη 
καταχρηστικότητας (άρθ. 281 του ΑΚ) στο ίδιο πλαίσιο και με τα ίδια κριτήρια με την καταγγελία της 
σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλων που δεν έχουν την ιδιότητα αυτή, 
πολλώ δε μάλλον εάν πρόκειται περί υπαλλήλων, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα διεύθυνσης ή 
εποπτείας σημαντικών τομέων ή του προσωπικού της επιχείρησης, που απαιτούν αυξημένη εμπιστοσύνη, 
χωρίς όμως οι υπάλληλοι αυτοί να συγκεντρώνουν παράλληλα τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που τους 
προσδίδουν και την ιδιότητα του διευθύνοντος υπαλλήλου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-sylZ9CJk4wliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSkHmnxkG8mpCIPW63Y5bPSaRUyD0-OCXVK4-6WLhM-X
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-01/EGK_1_2021.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MRUJrfq-sV3nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZE6VW5Jd91rvt34e3Z2W24RdqY-Ql-5US7l27px6GTx
https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%9E%CE%A446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9A%CE%92%CE%A9?inline=true
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHhOKZ6DyS8E_SenA536szzWNfiW1xyG-e6Api2Z97hw


TEYXΟΣ 48 | Ιανουαρίου 2021  | σελ. 22 

 

  
 
 
  

  
 
    
 
 

ΑΠ 143/2020: Καταγγελία σύμβασης εργασίας εξαιτίας οικονομοτεχνικών λόγων 

Επί καταγγελίας συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου από οικονομοτεχνικούς λόγους, οι επιχειρηματικές 
επιλογές του εργοδότη, όπως η εισαγωγή εκσυγχρονισμένης τεχνολογίας, η διακοπή της λειτουργίας της 
επιχειρήσεως ή τμημάτων αυτής, η ανάθεση της εκτελέσεως ορισμένων εργασιών σε τρίτη επιχείρηση 
κ.λπ., οι οποίες επάγονται μείωση των θέσεων εργασίας, δεν ελέγχονται μεν δικαστικώς ως προς την 
σκοπιμότητα, προσφορότητα και αναγκαιότητα αυτών, αφού τούτο θα έθιγε τον πυρήνα της 
επιχειρηματικής ελευθερίας του εργοδότη, κατά καταστρατήγηση βασικών αρχών λειτουργίας του 
συνταγματικώς κατοχυρωμένου (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος) αστικού καθεστώτος της ελευθερίας της 
οικονομίας - οικονομίας της αγοράς, εκτός εάν οι εν λόγω επιλογές γίνονται προφασιστικώς, χωρίς να 
εξυπηρετούν το καλώς νοούμενο συμφέρον του εργοδότη, με αποκλειστικό σκοπό την βλάβη του 
μισθωτού, εξελέγχεται όμως αφενός ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ των εν λόγω επιχειρηματικών 
αποφάσεων και της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας και αφετέρου η επιλογή από τον εργοδότη του 
απολυομένου μισθωτού, η οποία μεταξύ εργαζομένων της ιδίας κατηγορίας ή ειδικότητος και του 
αυτού επιπέδου ικανότητος, προσόντων και υπηρεσιακής αποδόσεως πρέπει να γίνεται βάσει 
κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, ώστε να απολύεται ο ολιγότερον πληττόμενος από την 
απώλεια της θέσεως εργασίας. Οι εργαζόμενοι όμως, οι οποίοι ευρίσκονται σε διαφορετική 
βαθμίδα, όπως ο προϊστάμενος λογιστηρίου έναντι των υφισταμένων αυτού, δεν είναι συγκρίσιμοι, 
διότι δεν ανήκουν στην αυτή κατηγορία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 
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04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 
 

 

 

 
 
 
Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
 
Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ 

 
 
«Νέοι κανόνες για τις ψηφιακές αγορές προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή» 
 
Οι επιγραμμικές πλατφόρμες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες και οι καταναλωτές έχουν 
πρόσβαση σε πληροφορίες, υπηρεσίες και αγαθά, προσφέροντας πρόσβαση σε πληθώρα επιλογών που δεν 
υπήρχαν παλαιότερα. Επιπλέον, έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην προώθηση του διασυνοριακού εμπορίου και 
στην παροχή σημαντικών ευκαιριών στις επιχειρήσεις.  
 
Ταυτοχρόνως ωστόσο, οι επιγραμμικές πλατφόρμες μπορεί να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για τη διάδοση 
παράνομων αγαθών και υπηρεσιών στο διαδίκτυο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, παράγοντες όπως το οικονομικό 
μέγεθος και η κυριαρχία στην αγορά μπορεί να επηρεάσουν καθοριστικά τη βαρύτητα του ρόλου που διαδραματίζει 
μια πλατφόρμα οδηγώντας μέχρι και στην άσκηση δημόσιου ρυθμιστικού ρόλου στο διαδικτυακό εμπόριο. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, και με δεδομένο ότι τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε αναβάθμιση των 
υφιστάμενων κανόνων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε στις 15 Δεκεμβρίου τις πρωτοβουλίες της 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες και αγορές που έχουν ως στόχο να ευθυγραμμίσουν το νομοθετικό πλαίσιο 
με την πραγματικότητα της αγοράς. Βάσει της νέας προτεινόμενης νομοθεσίας: 
 
1ον: Οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να γνωρίζουν τους  επιχειρηματικούς χρήστες τους και να 
προσδιορίζουν τον πωλητή ενός προϊόντος ή τον πάροχο μιας υπηρεσίας ώστε να καταστεί εφικτός ο εντοπισμός 
εμπόρων που ενεργούν με δόλο και η προστασία των διαδικτυακών αγοραστών από παράνομα προϊόντα, όπως 
προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και επικίνδυνα προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η δημιουργία 
προνομιακού διαύλου που θα επιτρέπει στις αξιόπιστες πηγές, δηλαδή τις οντότητες που έχουν αποδείξει την 
ιδιαίτερη εμπειρογνωσία και ικανότητά τους, να αναφέρουν παράνομο περιεχόμενο για το οποίο χρειάζεται κατά 
προτεραιότητα αντίδραση από τις πλατφόρμες. 
2ον: Προτείνεται η θέσπιση ειδικών κανόνων για τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες που διαδραματίζουν 
συστημικό ρόλο στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ειδικότερα, στην περίπτωση κατά την οποία οι μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες προτείνουν στους χρήστες κάποιο περιεχόμενο βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, οι τελευταίοι θα 
μπορούν να τροποποιούν τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια ώστε να μην λαμβάνουν εξατομικευμένες προτάσεις 
περιεχομένου.  
3ον: Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν σαφή ενημέρωση σχετικά με το κατά πόσο αποτελούν αντικείμενο 
εξατομικευμένης διαφήμισης καθώς και την ταυτότητα του διαφημιζόμενου, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν 
και να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις. Θα πρέπει επίσης να μπορούν να διακρίνουν ξεκάθαρα τις 
περιπτώσεις ανάρτησης επιχορηγούμενου περιεχομένου. 
 
Οι νέοι κανόνες αναμένεται να δημιουργήσουν ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις που διαφημίζουν τα προϊόντα τους σε μεγάλες πλατφόρμες. Οι μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
δεν θα μπορούν να συλλέγουν δεδομένα για εμπορικούς χρήστες ώστε να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικά 
προϊόντα και δε θα είναι σε θέση να προτεραιοποιούν τα προϊόντα τους στις μηχανές αναζήτησης.    
 
Δείτε εδώ περισσότερα σχετικά με τις ψηφιακές υπηρεσίες 
Δείτε εδώ περισσότερα σχετικά με τις ψηφιακές αγορές 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en
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Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 

Αφερεγγυότητα 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 21 Μαρτίου 2021 τον νόμο περί 
αφερεγγυότητας με σκοπό την μεγαλύτερη σύγκλιση των εθνικών νομοθεσιών για την ενθάρρυνση των 
διασυνοριακών επενδύσεων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Χρηματοοικονομική Διαφάνεια 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Ιανουαρίου 2021 τους κανόνες της Ε.Ε. 
σχετικά με την χρηματοοικονομική διαφάνεια με σκοπό την θέσπιση ενιαίου σημείου πρόσβασης της 
Ε.Ε. για εταιρικές πληροφορίες. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ανταγωνισμός 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 26 Μαρτίου 2021 τους κανόνες 
ανταγωνισμού της Ε.Ε. σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία 
κάθετων συμφωνιών και των κατευθυντήριων γραμμών για τους κάθετους περιορισμούς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ 

Ψηφιακές Υπηρεσίες 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 12 Φεβρουαρίου 2021 την νομοθετική 
πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες-εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς και αποσαφήνιση των 
αρμοδιοτήτων των ψηφιακών υπηρεσιών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενεργειακές Υποδομές 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 12 Φεβρουαρίου 2021 τους κανόνες της 
Ε.Ε. για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων 
γραμμών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Έρευνα και Καινοτομία 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 3 Φεβρουαρίου 2021 τους κανόνες της 
Ε.Ε. για τα ψηφιακά δεδομένα και τις υπηρεσίες υγείας – τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την 
υγεία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12592-Enhancing-the-convergence-of-insolvency-laws-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12592-Enhancing-the-convergence-of-insolvency-laws-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12636-Revision-of-the-Vertical-Block-Exemption-Regulation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12751-Revision-of-the-Vertical-Guidelines-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12417-Digital-Services-Act-deepening-the-Internal-Market-and-clarifying-responsibilities-for-digital-services
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12382-Revision-of-the-guidelines-for-trans-European-Energy-infrastructure
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-A-European-Health-Data-Space-
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Φορολογική νομοθεσία 

 

 
ΔΕΕ C-44/19: Φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας 

Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της 
ηλεκτρικής ενέργειας (οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003), το Δικαστήριο της 
Ένωσης έκρινε ότι, όταν μια εγκατάσταση παραγωγής ενεργειακών προϊόντων τα οποία 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα κινητήρων, καταναλώνει 
ενεργειακά προϊόντα τα οποία έχει η ίδια παραγάγει και, από τη διαδικασία αυτή, παράγονται 
επίσης, αναπόφευκτα, μη ενεργειακά προϊόντα τα οποία έχουν οικονομική αξία, τότε το τμήμα της 
κατανάλωσης που καταλήγει στην παραγωγή τέτοιων μη ενεργειακών προϊόντων δεν εμπίπτει 
στην προβλεπόμενη εξαίρεση από τη γενεσιουργό αιτία του φόρου επί των ενεργειακών 
προϊόντων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C-801/19: Διάθεση χρηματικών ποσών έναντι αμοιβής 

Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας (Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
28ης Νοεμβρίου 2006), το Δικαστήριο της Ένωσης έκρινε ότι η απαλλαγή από ΦΠΑ για τη χορήγηση 
πιστώσεων και για τις πράξεις οι οποίες αφορούν λοιπά αξιόγραφα, έχει εφαρμογή σε πράξη η 
οποία συγκεντρώνει τα εξής χαρακτηριστικά: (α) εκ μέρους του υποκειμένου στον φόρο διάθεση σε 
άλλον υποκείμενο στον φόρο χρηματικών ποσών, (β) έναντι αμοιβής, (γ) τα ανωτέρω χρηματικά ποσά τα 
έχει λάβει από εταιρία factoring κατόπιν της μεταβιβάσεως σε αυτήν ενός γραμματίου εις διαταγήν 
εκδοθέντος από τον δεύτερο υποκείμενο στον φόρο, και (δ) ο πρώτος υποκείμενος στον φόρο εγγυάται ότι 
το εν λόγω γραμμάτιο εις διαταγήν θα εξοφληθεί στην εταιρία factoring κατά τη λήξη του. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C-346/19: Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ 

Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας (Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
28ης Νοεμβρίου 2006), το Δικαστήριο της Ένωσης έκρινε ότι σε περίπτωση που αίτηση επιστροφής ΦΠΑ 
δεν περιέχει αλληλοδιάδοχο αριθμό του τιμολογίου, αλλά άλλον αριθμό ο οποίος καθιστά δυνατή την 
ταυτοποίηση του τιμολογίου και, επομένως, του οικείου αγαθού ή της οικείας υπηρεσίας, τότε η φορολογική 
αρχή του κράτους μέλους επιστροφής οφείλει να θεωρήσει ότι η αίτηση αυτή «έχει υποβληθεί» νόμιμα και 
να προβεί στην εξέτασή της. Στο πλαίσιο της εξετάσεως αυτής, και εξαιρουμένης της περιπτώσεως στην 
οποία το πρωτότυπο ή αντίγραφο του τιμολογίου βρίσκεται ήδη στη διάθεση της φορολογικής αρχής, η 
τελευταία μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να γνωστοποιήσει αλληλοδιάδοχο αριθμό ο οποίος 
χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο και, αν το αίτημα αυτό δεν ικανοποιηθεί εντός της προθεσμίας 
ενός μηνός, η εν λόγω αρχή δικαιούται να απορρίψει την αίτηση επιστροφής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=234924&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=19880144
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=235707&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=23001716
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=235702&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=23001774
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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

 

https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/

