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01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον

σελ. 2

Νέο Φορολογικό νομοσχέδιο
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών για το
νέο φορολογικό νομοσχέδιο με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με
αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο». Το νομοσχέδιο
περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων που προσβλέπουν στον εξορθολογισμό των
φορολογικών βαρών και στη βελτίωση πολλών πτυχών του φορολογικού
συστήματος. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη διαβούλευση με την υποβολή
ολοκληρωμένου υπομνήματος στους αρμόδιους φορείς, αναδεικνύοντας το
θετικό χαρακτήρα των διατάξεων.
Περισσότερα στη σελ. 8

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.

Αγορά Ενέργειας
Κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σχεδίου νόμου το οποίο ρυθμίζει θέματα απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας,
εκσυγχρονισμού της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ και στήριξης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Περισσότερα στη σελ. 5
Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
Κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχέδιο νόμου για τη
διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, αποσκοπώντας στον
εξορθολογισμό του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου και στην περαιτέρω
ενίσχυση του θεσμού μέσω της θέσπισης της υποχρεωτικής πρώτης
συνεδρίας.
Περισσότερα στη σελ. 4

01. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κουλούρη Ιωάννα
Δικηγόρος
πρώην Μέλος του Συμβουλίου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
https://www.linkedin.com/in/ioanna-koulouri-05947b16a
«Μειώνοντας τη γραφειοκρατία στις προμήθειες: η περίπτωση των βάσεων δεδομένων με eπιστοποιητικά»
Αφορμή για αυτό το κείμενο στάθηκαν οι ανακοινώσεις του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης για την αναζήτηση των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου κλπ. ηλεκτρονικά, χωρίς
την ανάγκη επίσκεψης στο ΚΕΠ ή σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Διαπιστώνουμε ότι αυτό που
δρομολογείται να γίνει κανόνας στην προσωπική κατάσταση και την καθημερινότητα των πολιτών, δηλαδή σε
ατομικό επίπεδο, δεν έχει ακόμα επιτευχθεί στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Και εξηγούμαστε: οι δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή η ανάθεση έργων, υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών του Δημοσίου
φτάνει στις χώρες της ΕΕ κατά μέσο όρο στο 14% του ΑΕΠ. Αν συνυπολογίσουμε τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή την
παροχή υπηρεσιών και αγαθών μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα αρκετά
μεγάλο κομμάτι της εθνικής οικονομίας. Επομένως, η απελευθέρωση δυναμικού με τη μείωση του διοικητικού
φόρτου στον τομέα αυτό αυτονόητα θα μπορούσε να κάνει διαφορά. Περαιτέρω, είναι ζητούμενο η αύξηση
της συμμετοχής στις διαγωνιστικές διαδικασίες για τις αναθέσεις. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας
παραδοσιακά ανήκε σε αυτούς που ήταν πιο εξοικειωμένοι με τις πρακτικές του Δημοσίου, τα διοικητικά βάρη κλπ.,
με αποτέλεσμα η αγορά να είναι μάλλον ασφυκτική.
Οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες για τη διαμόρφωση ενός διαφορετικού, πιο ανοιχτού, επενδυτικού
περιβάλλοντος για εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις, αφενός με τις δυνατότητες που δίνει το ευρωπαϊκό
πλαίσιο και αφετέρου με τη δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμού.
Από την πλευρά των αναθετουσών αρχών ήδη έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση της αποϋλοποίησης διαγωνισμοί μέσω ΕΣΗΔΗΣ και άλλων αναγνωρισμένων πλατφορμών διαγωνισμών, τυποποιημένα έντυπα
υπεύθυνης δήλωσης (ESPD – ΤΕΥΔ), πληροφορίες για πιστοποιητικά μέσω του e-certis, ηλεκτρονικά
πιστοποιητικά μέσω του ΕΡΜΗ.
Στην ίδια λογική, από την πλευρά των ενδιαφερομένων συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς και παρόχων, έχει
σημασία να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι ιδιώτες για να βοηθήσουν τους εαυτούς τους. Εκεί φαίνεται να υπάρχει
πεδίο για υπηρεσίες ανάπτυξης ιδιωτικών βάσεων δεδομένων, όπου θα αποθηκεύονται πιστοποιητικά και άλλα
αποδεικτικά έγγραφα για την καταλληλότητα των υποψηφίων (άδειες, επαγγελματικά δικαιώματα, βεβαιώσεις
πιστοληπτικής ικανότητας, πιστοποιητικά ποιότητας) και τους λόγους αποκλεισμού (φορολογική, ασφαλιστική
ενημερότητα κ.ά.), αλλά και υποδείγματα/δηλώσεις (πχ για καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης κ.ά.),
προκειμένου οι επιχειρήσεις να έχουν συγκεντρωμένη την πληροφορία που τους ενδιαφέρει.
Περαιτέρω εφαρμογές της βάσης θα μπορούσαν να είναι η ελεύθερη συμπλήρωση πεδίων για ευχέρεια στην
επεξεργασία και στη μεταφορά των δεδομένων, οι ειδοποιήσεις πχ για επικαιροποίηση των πιστοποιητικών, η
στατιστική ανάλυση και οι αναφορές. Οι πάροχοι αυτών των βάσεων δεδομένων εύκολα θα μπορούν να
αναπτύξουν συνέργειες με τις αναθέτουσες αρχές, αλλά και τους ιδιώτες, που επιθυμούν την νομική ασφάλεια ως
προς τους μελλοντικούς συνεργάτες τους και τη διευκόλυνση που προσφέρεται μέσω της αρχειοθέτησης και
διαρκούς επικαιροποίησης των πιστοποιητικών αυτών.
Τα οφέλη είναι προφανή: μείωση του διοικητικού κόστους, ταχύτερες διαδικασίες ανάθεσης, ευκολότερη
πρόσβαση των ΜμΕ στην αγορά και ενίσχυση του ανταγωνισμού. Απομένει το διαρκές ζητούμενο της
διαλειτουργικότητας των συστημάτων και της ασφάλειας των πληροφοριών, χωρίς όμως αυτό να θολώνει τη μεγάλη
εικόνα ενός ανοιχτού, φιλικού στις επιχειρήσεις περιβάλλοντος,
πιο κοντά στο στόχο του ψηφιακού
μετασχηματισμού
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις
Ενέργεια
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ:
α) επί της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) της περιφέρειας υπολογισμού
δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας σχετικά με την μεθοδολογία για την κατανομή διαζωνικής
δυναμικότητας για την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών με
βάση ανάλυση οικονομικής αποδοτικότητας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

β) επί της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) της περιφέρειας υπολογισμού
δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας σχετικά με την μεθοδολογία για διαδικασία, βασιζόμενη στην αγορά,
κατανομής διαζωνικής δυναμικότητας για την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης ή την
κοινή χρήση εφεδρειών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

γ) επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σχετικά με θέματα που αφορούν στο άρθρο 83 του Κώδικα
Διαχείρισης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β’ 788/2018), δηλαδή την Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ενέργεια: Δημόσια διαβούλευση ento-e
Η ΡΑΕ γνωστοποίησε ότι το ento-e θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019
το άρθρο 76 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 (περί συντονισμού της περιφερειακής επιχειρησιακής
ασφάλειας) για τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την λειτουργία του συστήματος
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (System Operation Guideline).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Τηλεπικοινωνίες
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί της τροποποίησης της Απόφασης της ΕΕΤΤ περί
του «Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφορικής».
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Η ΕΕΤΤ θέτει σε διαβούλευση:
α) έως την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 την τροποποίηση του Κανονισμού Όρων Χρήσης
Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

β) έως την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 τον ορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την παροχή της
υπηρεσίας καλούσας γραμμής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

γ) έως την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 την τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και
Εκχώρησης των αριθμοδοτικών πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

δ) το Σχέδιο Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 3: «Προμήθεια Συστημάτων Φορητών
Αναλυτών Φάσματος» της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας
Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)».
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Η ΕΕΤΤ παρατείνει:
α) έως την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 την προθεσμία υποβολής απαντήσεων στην δημόσια
διαβούλευση με αντικείμενο τον καθορισμό της μεθοδολογίας ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου των
οικονομικών προγραμμάτων της επιχείρησης με ΣΙΑ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Διευκόλυνση των επενδύσεων στην Ελλάδα
Ψηφίστηκε στη Βουλή ο ν. 4635/2019 με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». Ο νόμος
περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων, οι οποίες μεταξύ άλλων, αφορούν α) στις βελτιώσεις των όρων δόμησης
αλλά και των προϋποθέσεων ειδικής χωροθέτησης και αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στο υφιστάμενο
πλαίσιο Στρατηγικών Επενδύσεων (fast track) β) στη δυνατότητα αξιοποίησης ελεγκτικών εταιριών ως
εξωτερικούς ελεγκτές για την διενέργεια ελέγχων επενδυτικών σχεδίων ενταγμένων στους
Αναπτυξιακούς Νόμους γ) στην υιοθέτηση της γνωστοποίησης αντί της έγκρισης άδειας για τη
λειτουργία επιχειρήσεων εντός επιχειρηματικών πάρκων και για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε
περιοχές με χρήσεις γης βιομηχανίας-βιοτεχνίας δ) στην πρόβλεψη για δυνατότητα εγκατάστασης
εντός οργανωμένων υποδοχέων στην Αττική, δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ε) στη μερική απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης Αποφάσεων
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στ) στη βελτίωση του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου
κατασκευών κεραιών στην ξηρά ζ) στη δυνατότητα λειτουργίας κέντρων διανομής καταστημάτων και τις
Κυριακές στις οποίες λειτουργούν τα καταστήματα η) στη δυνατότητα διασύνδεσης του Γ.Ε.ΜΗ. και με τις
τράπεζες θ) στον προσδιορισμό πρόσθετων προϋποθέσεων για την επέκταση συλλογικών
συμβάσεων εργασίας ι) στη δυνατότητα εξαιρέσεων εφαρμογής κλαδικών και
ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας ια) στην επίλυση συλλογικών διαφορών με
διαιτησία ιβ) στις προβλέψεις για αύξηση της προσθετής εργασίας στην μερική απασχόληση ιγ) στις
κυρώσεις για την αδήλωτη εργασία. Ο ΣΕΒ, συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση καθώς και στη
διαδικασία ακρόασης φορέων στη Βουλή, υπέβαλε αναλυτικό υπόμνημα στους αρμόδιους φορείς ενώ
εξέδωσε και σχετικό flash report.
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ, για το Ν.4635/2019 πιέστε εδώ, για το Flash Report του ΣΕΒ πιέστε εδώ

Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
Κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχέδιο νόμου με τίτλο «Διαμεσολάβηση σε αστικές
και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008». Με το
σχέδιο επιδιώκεται ο εξορθολογισμός του ρυθμιστικού πλαισίου καθώς καταργείται η
υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης και θεσπίζεται η υποχρεωτική αρχική συνεδρία για
συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιωτικών διαφορών. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση του
σχεδίου υποβάλλοντας μέσω του ΟΠΕΜΕΔ, του οποίου αποτελεί ιδρυτικό φορέα, προτάσεις για περαιτέρω
βελτίωση της διαδικασίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Brexit
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου εξωτερικών επί του σχέδιο νόμου με τίτλο:
«Επείγουσες ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση»
για την προστασία του ξενοδοχειακού και του τραπεζικού κλάδου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Με υπουργική απόφαση τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες καταχώρισης των υπόχρεων στο Κεντρικό
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και παρατάθηκαν ως εξής: για την Ομάδα Α έως τις 25.11.2019, για την
Ομάδα Β έως τις 28.11.2019 και για την Ομάδα Γ έως τις 12.12.2019.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ενέργεια
Κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχέδιο νόμου με τίτλο
«Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας, Εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και
Στήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» για α) την οργάνωση και εποπτεία των αγορών ενέργειας
β) οργάνωση και λειτουργία της ΔΕΗ, γ) βελτίωση εισπραξιμότητας οφειλών, δ) ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ
και ε) την αγορά φυσικού αερίου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ψηφίστηκε στη Βουλή ο ν. 4638/2019 με τίτλο «Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα
ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από
30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις». Ο εν λόγω νόμος κύρωσε
προηγούμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και
ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως ρυθμίσεις για την αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας.
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ν.4638/2019 πιέστε εδώ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Τροποποιήθηκε η απόφαση σχετικά με την «Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς
τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
Υψηλής Απόδοσης, κριτήρια και περιορισμοί χορήγησης της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας
Συμμετοχής στην Αγορά και διαδικασία χορήγησής της, καθώς και διαδικασία απομείωσης της λειτουργικής
ενίσχυσης για τους σταθμούς που έχουν λάβει Επενδυτική Ενίσχυση κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6
του ν. 4414/2016».
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Προϊόντα Καπνού
Με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας διευκρινίστηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή ηλεκτρονικών
παραβόλων για την κοινοποίηση προϊόντων καπνού και ηλεκτρονικών τσιγάρων για κατασκευαστές
και εισαγωγείς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Μη επιλέξιμες δαπάνες
Με υπουργική απόφαση συμπληρώθηκαν οι κατηγορίες μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την
εθνική συμμετοχή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν.
4314/2014.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Οφειλές εγγυημένες από το Ελληνικό Δημόσιο
Με υπουργική απόφαση ρυθμίστηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών
δανείων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο. Οι αιτούντες την κατάπτωση φορείς υποβάλλουν
ηλεκτρονικό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων
Ενέργεια
Εγκρίθηκε το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου (ΣΑΔ) για την περίοδο 2019-2023 και η ένταξη έργων
επέκτασης του ΕΣΜΗΕ για σύνδεση του ΕΔΔΗΕ στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Ρυθμίστηκε α) η μεθοδολογία καθορισμού των ορίων ως προς την ποσότητα ανταλλαγής και
καταμερισμού των Εφεδρειών Διατήρησης Συχνότητας μεταξύ των συγχρονισμένων περιοχών και β) η
διαθεσιμότητα, αξιοπιστία και πλεονασματικότητα της τεχνικής υποδομής για τη λειτουργία του
συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ

Σύνδεση Εφεδρείας
Ρυθμίστηκαν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς σύνδεσης
και αποδεκτών εφεδρείας καθώς και των επηρεαζόμενων ΔΣΜ όσον αφορά την ανταλλαγή
Εφεδρειών Αποκατάστασης Συχνότητας («ΕΑΣ») και Εφεδρειών Αποκατάστασης («ΕΑ») σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1485.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Τροποποιήθηκαν διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2310/2018) ως
προς την εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων του ν. 4414/2016 για Μονάδες Α.Π.Ε.Ε και
ΣΗ.Θ.Υ.Α.Υ.Σ.-ΗΕΠ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Απόκλιση α) ηλεκτρικού χρόνου β) συχνότητας
Με απόφαση της ΡΑΕ ρυθμίστηκε η μεθοδολογία για την μείωση της απόκλισης ηλεκτρικού χρόνου
και η μείωση απόκλισης συχνότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1485.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ

Κώδικας Διαχειριστή ΑΠΕ
Με απόφαση της ΡΑΕ τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων
Προέλευσης (ΦΕΚ Β’ 2307/2018) σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 118Α του ν. 4001/2011.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Καλαντζή Σωτηρία
Advisor Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών
ΣΕΒ
https://www.linkedin.com/in/sotiria-kalantzi-87113699/?originalSubdomain=gr

«Η επιχειρούμενη φορολογική μεταρρύθμιση
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας;»

θα

πρωταγωνιστήσει

άραγε

στην

αναπτυξιακή

Η φορολογική μεταρρύθμιση όπως αποτυπώνεται μέσα από τις διατάξεις του μέχρι πρόσφατα υπό
διαβούλευση φορολογικού νομοσχεδίου, δημιουργεί ένα φιλικότερο προς τις επενδύσεις αναπτυξιακό
περιβάλλον και θεραπεύει πολλές παθογένειες οι οποίες αποτελούν εμπόδιο της ορθής λειτουργίας του
φορολογικού μας συστήματος.
Η μείωση της φορολογίας αποτελεί πλέον μέρος της αναπτυξιακής και επενδυτικής πολιτικής που σχεδιάζεται και
υλοποιείται. Ενδεικτικά, τα υπό ψήφιση μέτρα περιλαμβάνουν τη μείωση για το φορολογικό έτος 2019 του
εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 28% σε 24% και της φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5%.
Περιλαμβάνουν επίσης τη μείωση κατά μία ποσοστιαία μονάδα του φορολογικού συντελεστή εισοδήματος των
φυσικών προσώπων, για τα εισοδήματα από 20.000 και άνω, με τον εισαγωγικό συντελεστή να καθορίζεται στο
9% και τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή να καταλήγει στο 44%.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, αλλάζει η έως σήμερα ισχύουσα αντίληψη ότι υφίσταται ευθέως
ανάλογη σχέση μεταξύ της επιβολής υψηλών φορολογικών επιβαρύνσεων και της διασφάλισης υψηλών
δημοσίων εσόδων. Αντίληψη που στο παρελθόν αποδείχθηκε ότι επέφερε τα αντίθετα από τα επιθυμητά
αποτελέσματα, καθώς η υπερφορολόγηση δεν βοήθησε στην αύξηση των δημοσίων εσόδων.
Πέραν των ανωτέρω όπως και αρκετά άλλα μέτρα του φορολογικού νομοσχεδίου, αποτελούν ορισμένα από τα
πολλά και σημαντικά βήματα που πρέπει ακόμη γίνουν. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα, χρήζει περαιτέρω
βελτιώσεων, ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τα διεθνή φορολογικά συστήματα και να καταστεί φιλικό στις
εγχώριες και ξένες επενδύσεις και φυσικά, φιλικό απέναντι στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
Είναι απολύτως αναγκαία η κάλυψη του επενδυτικού κενού των ετών της κρίσης. Για τον λόγο αυτό
απαιτείται η θέσπιση φορολογικών κινήτρων πολύ μεγαλύτερης εμβέλειας. Ειδικότερα απαιτείται η
υλοποίηση μέτρων που άπτονται της δυνατότητας εφαρμογής πρόσθετων οριζόντιων επενδυτικών
κινήτρων, όπως ενδεικτικά η θέσπιση του μέτρου των υπέρ-αποσβέσεων.
Η διαμόρφωση εντός ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος προϋποθέτει, επίσης, σε επόμενη φάση
ουσιαστική φοροελάφρυνση των φυσικών προσώπων για τους εργαζόμενους όλων των εισοδηματικών
κατηγοριών.
Ωστόσο, λυδία λίθο στο οικοδόμημα του ανταγωνισμού των ελληνικών επιχειρήσεων θα αποτελέσει ο
συνολικός ψηφιακός μετασχηματισμός σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της
χώρας αλλά και η ενδυνάμωση της μεταποιητικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.
Η εδραίωση ενός σταθερού φορολογικού συστήματος που θα συμβαδίζει με τις εξελίξεις που διαμορφώνονται
σε διεθνές επίπεδο, όπως η φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας και κρίσιμων εισροών όπως της ενέργειας,
ξεπερνούν τον ορίζοντα και το περιεχόμενο ενός μόνο νόμου. Η διαμόρφωση ενός φορολογικού πλαισίου
προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας και εναρμονισμένου με
τις σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές πρέπει να αποτελεί συνεπώς μια «διαρκή και συνεχή» προσπάθεια.
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις
Νέο φορολογικό νομοσχέδιο
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο». Το νομοσχέδιο
περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων που προσβλέπουν στον εξορθολογισμό των φορολογικών βαρών φυσικών
και νομικών προσώπων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, με τις προτεινόμενες διατάξεις: α) μειώνεται ο
συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% για το 2019, β) μειώνεται ο
συντελεστής παρακράτησης των μερισμάτων από 10% σε 5%, γ) αναπροσαρμόζονται οι
συντελεστές του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων από μισθωτή εργασία και
συντάξεις και κυρίως μειώνεται ο εισαγωγικός συντελεστής στο 9%, δ) αυξάνεται το όριο του
συνυπολογιζόμενου στο φορολογητέο εισόδημα ποσού που λαμβάνει ένας εργαζόμενος από παροχή
σε είδος για την εξαίρεση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς από
12.000 σε 17.000, ε) καθορίζεται το ποσοστό δαπανών που οφείλουν να πραγματοποιούν με
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες
σε ποσό 30% του πραγματικού τους εισοδήματος, στ) προβλέπεται ρητά από την 1.1.2020 έκπτωση από
τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, ζ) απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης
οι τόκοι εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά, η) απαλλάσσονται, υπό
προϋποθέσεις, τα νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, από το φόρο
υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής, θ) καταργείται η 20ετής παραγραφή σε περίπτωση
φοροδιαφυγής και προβλέπεται 10ετής παραγραφή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ι) αναστέλλεται η
επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με οικοδομική άδεια από 1.1.2006 και για τα τρία επόμενα έτη και ια)
αναστέλλεται για τρία έτη η επιβολή φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων. Ο ΣΕΒ συμμετείχε
στη διαβούλευση με την υποβολή ολοκληρωμένων υπομνημάτων αναδεικνύοντας το θετικό χαρακτήρα των
διατάξεων και επισημαίνοντας κρίσιμα θέματα προς βελτίωση.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Προϋποθέσεις για την μη απώλεια του προγράμματος ρύθμισης οφειλών
Με την με αριθμό Ε.2188/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις
για τη μη απώλεια προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του ν.4446/2016
σύμφωνα με την οποία δεν επέρχεται αυτόματη απώλεια της ρύθμισης σε περίπτωση που
παραμένουν ανεξόφλητα ποσά μικρού ύψους, αντιθέτως η φορολογική αρχή οφείλει να
ειδοποιήσει τον φορολογούμενο προς τακτοποίηση της οφειλής του εντός διαστήματος το πολύ 10
ημερών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Μεταφορά φυσικού αερίου
Για το καθεστώς διαμετακόμισης, η μεταφορά εμπορευμάτων (φυσικού αερίου) μέσω σταθερών
εγκαταστάσεων μεταφοράς συγκαταλέγεται στις διαδικασίες που υπόκεινται σε απλουστεύσεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Χρόνος περάτωσης της πτώχευσης και παραγραφή των πτωχευτικών χρεών
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Η φορολογική αρχή από το χρονικό σημείο περάτωσης της πτώχευσης έχει τη δυνατότητα λήψης μέτρων
είσπραξης σε βάρος της συνολικής περιουσίας του πτωχεύσαντος οφειλέτη για το σύνολο των οφειλών του
ενώ δεν υφίσταται διάκριση μεταξύ πτωχευτικής περιουσίας που έχει απομείνει μετά την πτώχευση
και μεταπτωχευτικής περιουσίας και μεταξύ ανείσπρακτων πτωχευτικών και μεταπτωχευτικών
χρεών ούτε οι περιορισμοί που ισχύουν όσο εκκρεμεί η πτωχευτική διαδικασία.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων
Κοινοποιείται ο κατάλογος του ΕΟΦ για τα φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία αίρεται η
απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Επιστροφή Ε.Φ.Κ. πετρελαίου κίνησης
Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για την επιστροφή
ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης από βιομηχανικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και δημόσια ή ιδιωτικά
νοσηλευτικά ιδρύματα.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

Υποχρεωτική η αποδοχή από τις Δ.Ο.Υ ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή
Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση ή μη των Δ.Ο.Υ. να κάνουν αποδεκτά έγγραφα
πολιτών που φέρουν την ψηφιακή υπογραφή αυτών. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι για να γίνουν
αποδεκτά χειρόγραφα έγγραφα, όπως οι εξουσιοδοτήσεις, απαιτείται να φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή
και βεβαίωση του γνησίου αυτής από δημόσια αρχή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΣτΕ 175/2019: Κατάργηση της δίκης λόγω έλλειψης αντικειμένου
Η διαπίστωση έλλειψης φορολογικής διαφοράς λόγω προηγούμενης συμβιβαστικής επίλυσης της
διαφοράς μεταξύ των διαδίκων οδηγεί σε κατάργηση της δίκης, δίχως να εξετάζεται περαιτέρω το
εμπρόθεσμο και εν γένει παραδεκτό του ενδίκου μέσου/βοηθήματος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την συντακτική μας ομάδα

ΣτΕ 77/2019: Προθεσμία έκδοσης και κοινοποίησης νέας πράξης μετά από ακύρωση
Οι διατάξεις του προϊσχύσαντος ΚΦΕ (άρθρο 84 του Ν. 2238/1994), οι οποίες προέβλεπαν ενιαύσια
προθεσμία από την κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης με την οποία ακυρώνεται, για τυπικούς
λόγους, πράξη επιβολής προστίμου για παραβάσεις του ΚΒΣ, για την επανέκδοση και κοινοποίηση
νέας πράξης επιβολής προστίμου, ρυθμίζουν το σχετικό ζήτημα ειδικά και εξαντλητικά.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την συντακτική μας ομάδα

ΣτΕ 1537/2019: Το τέλος διαφήμισης συνιστά φόρο
Το τέλος διαφήμισης, το οποίο δύνανται να επιβάλουν οι δήμοι και οι κοινότητες σε χώρους εντός
των διοικητικών τους ορίων με κανονιστική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 15 του β.δ. της 24-9/20.10.1958, είναι οικονομικό βάρος που δε συνδέεται
με ειδική αντιπαροχή και, συνεπώς, αποτελεί φόρο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την συντακτική μας ομάδα

ΣτΕ 539/2019: Εξωλογιστικός προσδιορισμός των ακαθαρίστων εσόδων επιχείρησης
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Η Φορολογική Αρχή επιτρέπεται να καθορίσει εξωλογιστικώς τα ακαθάριστά έσοδα της
επιχείρησης, μόνον σε περίπτωση που καταστεί ανέφικτη η ανεύρεση των τηρηθέντων βιβλίων και
στοιχείων ή ο φορολογούμενος αρνηθεί την παράδοσή τους προς έλεγχο στην Φορολογική Αρχή ή
δεν γνωστοποιήσει στην τελευταία κάθε μεταβολή της διεύθυνσης της κατοικίας ή έδρας αυτού, με
αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η ανεύρεση του φορολογούμενου και ο έλεγχος των τηρηθέντων από
αυτόν βιβλίων και στοιχείων. Όμως, στην περίπτωση αυτή απαιτείται να βεβαιώνεται ότι η Φορολογική
Αρχή κατέβαλε, προηγουμένως, τη δέουσα προσπάθεια για την ανεύρεση της κατοικίας του
φορολογούμενου ή της έδρας της επιχείρησής του.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την συντακτική μας ομάδα

ΣτΕ 1619/2019: Εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων εταιρίας που τελεί υπό πτώχευση
Για να θεωρηθεί νόμιμος ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων εταιρίας, η οποία τηρεί βιβλία και
στοιχεία Γ΄ κατηγορίας και έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, εξωλογιστικώς, η αρμόδια φορολογική
αρχή οφείλει, πριν απευθύνει πρόσκληση στον ορισθέντα σύνδικο της πτώχευσης να προσκομίσει ο ίδιος
τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, να καταβάλει τη δέουσα προσπάθεια ώστε να διαπιστώσει αν
η επιχείρηση εξακολουθεί να διατηρεί την έδρα της στη δηλωθείσα στη φορολογική αρχή
διεύθυνση και, σε καταφατική περίπτωση, να μεταβεί στην έδρα και να αναζητήσει τα βιβλία και
στοιχεία, ώστε να διενεργηθεί εκεί ο υπ’ αυτής έλεγχος και μόνο σε περίπτωση που αποδεικνύεται
δυσχερής η ανεύρεση της έδρας και ο επιτόπιος σε αυτήν έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων απευθύνει
σχετική πρόσκληση στο σύνδικο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η μη ανταπόκριση του συνδίκου στην
προαναφερθείσα πρόσκληση της φορολογικής αρχής, συνιστά άρνηση του φορολογουμένου να
υποστεί έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων, η οποία εξομοιούται με μη τήρηση αυτών, καθιστώντας έτσι
νόμιμο τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της επιχείρησης εξωλογιστικώς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την συντακτική μας ομάδα

ΣτΕ 360/2019: Δε συνιστά φόρο η έκτακτη εισφορά νομικών προσώπων
Η έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης του άρθρου 5 του ν. 3845/2010 επιβάλλεται στο
συνολικό καθαρό εισόδημα ή τα καθαρά κέρδη που απέκτησαν τα νομικά πρόσωπα κατά το
οικονομικό έτος 2010 και αποτελεί αναγκαστική παροχή που επιβλήθηκε σε βάρος τους χάριν των
κρατικών σκοπών. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του νόμου, επιβλήθηκε για
την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από το μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα της
Χώρας και στα πλαίσια της προσφυγής στο μηχανισμό στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη
μέλη της ευρωζώνης και το Δ.Ν.Τ.. Περαιτέρω, η εισφορά αυτή, δεν αποτελεί φόρο εισοδήματος, αλλά
έκτακτη εφάπαξ φορολογική επιβάρυνση των οικονομικώς ισχυροτέρων επιχειρήσεων, όπως προκύπτει
από τις οριζόμενες εξαιρέσεις και τον τρόπο υπολογισμού της. Το συνολικό καθαρό εισόδημα ή το καθαρό
κέρδος, επί του οποίου αυτή υπολογίζεται, δεν αποτελεί το αντικείμενο της επιβλητέας εισφοράς, αλλά το
κριτήριο, βάσει του οποίου θεωρείται ότι υπάρχει σχετική φοροδοτική ικανότητα των υποκειμένων στην
εισφορά νομικών προσώπων, καθώς και τη βάση υπολογισμού της.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την συντακτική μας ομάδα

ΣτΕ 1494/2019: Διενέργεια συμπληρωματικού ελέγχου σε περίπτωση συμπληρωματικών στοιχείων
Σε περίπτωση οριστικοποίησης της φορολογικής εγγραφής της φορολογίας εισοδήματος, η
φορολογική αρχή δύναται να διενεργήσει έλεγχο στα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευματία και να
εκδώσει συμπληρωματική πράξη, αν από συμπληρωματικά στοιχεία, στοιχεία δηλαδή τα οποία κατά
την έκδοση της αρχικής πράξης δεν ήταν υπόψη της αρμόδιας φορολογικής αρχής αλλά περιήλθαν σ’
αυτήν εκ των υστέρων, εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του υπόχρεου είναι ανώτερο από αυτό που
περιλήφθηκε στην αρχική πράξη. Τέτοια στοιχεία μπορεί, μεταξύ άλλων, να είναι έγγραφα άλλης ΔΟΥ ή
άλλης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η
εικονικότητα τιμολογίων που είχε εκδώσει ο φορολογούμενος και στα οποία είχε στηριχθεί ο αρχικός
προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματός του.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την συντακτική μας ομάδα

ΣτΕ 1628/2019: Έκδοση συμπληρωματικής πράξης σε περίπτωση συμπληρωματικών στοιχείων
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Πράξη επιβολής φόρου εισοδήματος, ακόμη και αν κατέστη οριστική, δεν αποκλείει την έκδοση και
κοινοποίηση συμπληρωματικής πράξης, εάν από συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία περιήλθαν
εκ των υστέρων στον στη φορολογική αρχή και τα οποία εκείνη δεν είχε υπ’ όψιν της κατά την
έκδοση της αρχικής πράξης, εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του υπόχρεου είναι ανώτερο από αυτό
που περιλήφθηκε στην αρχική πράξη. Τέτοια συμπληρωματικά στοιχεία δεν αποκλείεται να είναι
επίσημα ή ανεπίσημα βιβλία ή στοιχεία που τηρούν τρίτες επιχειρήσεις ή και άλλα έγγραφα από τα οποία
αποδεικνύεται, κατά την κρίση της φορολογικής αρχής ή των διοικητικών δικαστηρίων, η εικονικότητα των
τιμολογίων που εξέδιδε ή λάμβανε και καταχώριζε ο φορολογούμενος, η ανακρίβεια των βιβλίων και
στοιχείων που τηρούσε και η απόκρυψη απ’ αυτόν εισοδήματος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την συντακτική μας ομάδα

03. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Μακρής Σωτήρης
Υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων, Υπεύθυνος βιομηχανικών εφαρμογών ρομποτικών
συστημάτων
Εργαστήριο συστημάτων παραγωγής και αυτοματισμού
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών, Πανεπιστήμιο Πατρών
https://www.linkedin.com/in/sotiris-makris-a151a614/?originalSubdomain=gr
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«Τα βιομηχανικά ρομπότ και η συμβολή τους στην ανάπτυξη»
Η εισαγωγή ρομποτικών συστημάτων, συνετέλεσε στην προσπάθεια της βιομηχανίας να αυξήσει την
παραγωγικότητα της μειώνοντας παράλληλα το κόστος παραγωγής, να ενισχύσει την ποιότητα
προϊόντος και να εντάξει εξελιγμένα συστήματα για την προβλεψιμότητα των παραγωγικών διαδικασιών.
Τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης-Industry 4.0, έχει αναπτυχθεί μια νέα
γενιά ρομποτικών συστημάτων, τα επονομαζόμενα συνεργατικά ρομπότ-collaborative robots ή cobots, τα
οποία δίδουν επιπλέον δυνατότητες στην βιομηχανία. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η δυνατότητα που
δίνεται να δουλεύουν στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον με τον άνθρωπο χωρίς κατά ανάγκη επιπλέον μέτρα
ασφαλείας σε αντίθεση με τους κλασσικούς βραχίονες. Πρόκειται για προηγμένες κατασκευές, εξοπλισμένες
με αισθητήρες είτε δύναμης ή ροπής ή ακόμα και αφής, οπτικούς αισθητήρες καθώς και με το λεγόμενο τεχνητό
«δέρμα», δίνοντας την ικανότητα είτε να «αισθάνονται» την επαφή με τους ανθρώπους είτε ακόμα και να
προβλέπουν την επαφή πριν αυτή προκύψει.
Η ένταξη των Cobots, ανοίγει νέες προοπτικές στην οργάνωση και την εξέλιξη της ελληνικής βιομηχανίας,
αναδεικνύοντας τρόπους βελτίωσης της καθημερινότητας των εργαζομένων. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα να
ανατεθούν στα Cobots αρκετές μη-εργονομικές εργασίες, όπως για παράδειγμα χειρισμός βαρέων
αντικειμένων, ενώ εργασίες οι οποίες απαιτούν την ανθρώπινη επιδεξιότητα, εξυπνάδα και ικανότητα
επίλυσης προβλημάτων, παραμένουν προνόμιο του ανθρώπου. Μολονότι η ένταξη ρομποτικών συστημάτων
έχει συνυφανθεί με τη μείωση εργατικού δυναμικού, τα Cobots ήρθαν για να εργαστούν μαζί με τον άνθρωπο,
και να γίνουν ένας σημαντικός αρωγός στις δύσκολες εργασίες. Οι απαιτήσεις για προγραμματισμό, συντήρηση
των Cobots και οι ανάγκες της παραγωγής για συνεργασία με αυτά θα συμβάλουν θετικά στην διατήρηση ή και
αύξηση θέσεων εργασίας στη σύγχρονη βιομηχανία.
Οι βασικότεροι βιομηχανικοί τομείς που έχουν εντάξει σε μεγάλο βαθμό ρομποτικά συστήματα σε διεθνές επίπεδο
είναι, μεταξύ άλλων, η αυτοκινητοβιομηχανία και η βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρονικών. Παρόλα αυτά, η
εισαγωγή των Cobots σε μικρότερης εμβέλειας επιχειρήσεις έχει επίσης σημειώσει άνοδο τόσο στην
Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Τα Cobots προσφέρουν στο χρήστη την άνεση να συνεργάζονται στον ίδιο χώρο
εργασίας χωρίς φυσικά εμπόδια, ενώ σημαντικό κομμάτι είναι και ο φιλικός προς το χρήστη χειρισμός τους. Με
αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στην βιομηχανία να αξιοποιήσει υψηλής τεχνολογίας συστήματα χωρίς κατά
ανάγκη την παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού. Παραδείγματα βιομηχανιών κλάδων που θα επωφεληθούν
από αυτές τις τεχνολογίες στην Ελλάδα είναι η βιομηχανία τροφίμων, καλλυντικών, φαρμάκων, χαρτιού,
μεταλλικών κατασκευών και άλλα. Η εισαγωγή των Cobots ακόμη και σε απλές παραγωγικές διαδικασίες, όπως η
παλετοποίηση μικρής κλίμακας, είναι μια καλή αρχή με σημαντικά οφέλη.
Η ενίσχυση των ελληνικών μονάδων παραγωγής με εξελιγμένα ρομποτικά συστήματα είναι ικανή να τους
δώσει ώθηση στο να πετύχουν βελτίωση των μεθόδων παραγωγής, βελτίωση συνθηκών εργασίας και
εισαγωγή νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας. Μια τέτοια στρατηγική, θα ήταν καταλύτης για την ανάπτυξη
επιχειρήσεων ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων και να οδηγήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω της
δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Τέλος, η νέα τεχνολογία θα φέρει ανάπτυξη και νέες ευκαιρίες
με θετικό πρόσημο στην εξέλιξη των εταιριών, ενώ θα ενισχυθεί και το ελληνικό Πανεπιστήμιο αναβαθμίζοντας τις
υποδομές για να υποστηρίξουν τους επιστήμονες του αύριο.
Η προώθηση και ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα
καθώς η χώρα διαθέτει εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο είναι ικανό να οδηγήσει τη χώρα στην
πραγματοποίηση θεαματικής προόδου στο μέλλον.
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Πρόσφατες αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον
Ψηφίστηκε ο ν. 4635/2019 με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», στον οποίο ρυθμίζονται,
μεταξύ άλλων, θέματα όπως η εξαίρεση από την εφαρμογή όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας,
η συρροή και επέκταση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, το Μητρώο Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών, η επίλυση συλλογικών διαφορών με
διαιτησία, η μερική απασχόληση, κυρώσεις για την αδήλωτη εργασία, κ.α. Ο ΣΕΒ κατά τη διαδικασία
ακρόασης φορέων στη Βουλή αλλά και σε σχετικό flash report ανέδειξε το θετικό πρόσημο διατάξεων
που οδηγούν στη μείωση γραφειοκρατικών βαρών και στη βελτίωση του ρυθμιστικού εργασιακού
περιβάλλοντος, επεσήμανε το πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις από διατάξεις όπως η αύξηση της
προσθετής εργασίας στην μερική απασχόληση ενώ τέλος υπογράμμισε ατελείς ρυθμίσεις όπως ο
περιορισμός της μονομερούς προσφυγής σε υποχρεωτική διαιτησία ως έσχατο και επικουρικό
μέσο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ, για το Ν.4635/2019 πιέστε εδώ, για το Flash Report του ΣΕΒ πιέστε εδώ

Εργόσημο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Με τη με αρ. 48/2019 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ παρέχονται διευκρινίσεις για τον διευρυμένο κύκλο των
προσώπων που αμείβονται και ασφαλίζονται με την διαδικασία του Εργοσήμου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4611/2019.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Απασχολούμενο προσωπικό επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.
Οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ή τεχνικών
έργων, υποχρεούνται να αναγγέλλουν το απασχολούμενο προσωπικό στις υπηρεσίες του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μέσω του Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ» πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΑΠ 444/2019 Μεταβίβαση επιχείρησης – Δικαιώματα των εργαζομένων
Κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης, ενώ όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του εργοδότη από τη
σύμβαση εργασίας μεταφέρονται στο διάδοχο, εξακολουθεί να ευθύνεται και μετά τη μεταβίβαση
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το διάδοχο, για τις υποχρεώσεις που είχαν προκύψει μέχρι το χρόνο που
αναλαμβάνει ο τελευταίος, αυτοδικαίως και ανεξάρτητα από τη νομική αιτία και τη μορφή μεταβίβασης της
επιχείρησης. Συμφωνία μεταξύ του μεταβιβάζοντος και των εργαζομένων, βάσει της οποίας οι
τελευταίοι παραιτούνται από συμβατικές τους αξιώσεις, όταν η συμφωνία αυτή έχει ως αιτία τη
μεταβίβαση και στοχεύει στο να αποτραπεί η υπεισέλευση του νέου φορέα στο σύνολο των
υφισταμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι των εργαζομένων, είναι άκυρη.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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ΑΠ 380/2019 Σχέση πειθαρχικής ποινής και καταγγελίας
Από τις διατάξεις των άρθρων 669 παρ. 2 του ΑΚ, 1 του Ν. 2112/1920 και 1 και 5 του Ν. 3198/1955
προκύπτει ότι η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου είναι μονομερής,
αναιτιώδης δικαιοπραξία και συνεπώς το κύρος αυτής δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή την
ελαττωματικότητα της αιτίας για την οποία έγινε, αλλά αποτελεί δικαίωμα του εργοδότη και του
εργαζομένου. Η άσκηση όμως του δικαιώματος αυτού, υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 281 του
ΑΚ, δηλαδή της μη υπέρβασης των ορίων που επιβάλλει η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο
κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, η υπέρβαση δε των ορίων αυτών, καθιστά άκυρη
την καταγγελία, σύμφωνα με τα άρθρα 174 και 180 ΑΚ. Εάν στον κανονισμό εργασίας του εργοδότη
προβλέπονται πειθαρχικά παραπτώματα και αντίστοιχες πειθαρχικές ποινές, τότε ναι μεν ο
εργοδότης δεν υποχρεούται να επιλέξει αντί της καταγγελίας την επιβολή πειθαρχικής ποινής,
αφού με την πρώτη απομακρύνεται της εργασίας ο εργαζόμενος διότι η εργασιακή σχέση δεν
μπορεί κατά την καλή πίστη να συνεχισθεί για τον εργοδότη, ενώ με τη δεύτερη επιδιώκεται η
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης, πλην όμως η προσφυγή του εργοδότη στην
καταγγελία, ελέγχεται κατά το άρθρο 281 ΑΚ από το δικαστήριο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΑΠ 491/2019 Αποζημίωση απόλυσης υπαλλήλου αμειβόμενου με ποσοστά
Μισθός είναι κάθε παροχή του εργοδότη προς το μισθωτό, ως αντάλλαγμα της εργασίας του και
μπορεί να καθορίζεται με κανόνα δικαίου ή με σύμβαση (ρητά ή σιωπηρά) σε χρονικές περιόδους ή σε
μονάδες εργασίας ή σε ποσοστά επί των κερδών ή επί των εισπράξεων, σε χρήμα ή σε είδος, σε βασικό
μισθό και σε επιδόματα, να αντιστοιχεί σε τακτική ή έκτακτη εργασία και να παρέχεται από τον εργοδότη ή
από τρίτους (ΑΠ 420/2017, ΑΠ 2056/2006). Κατά συνέπεια, μισθό δεν αποτελεί μόνο το πάγιο κατά
μήνα ποσό, αλλά και το συμφωνούμενο ποσοστό επί της τιμής πώλησης των πωλουμένων ειδών
(προμήθεια), είτε από τον ίδιο το μισθωτό, είτε κατόπιν ενεργειών του, εφόσον βέβαια το άνω
ποσοστό καταβάλλεται από τον εργοδότη ως αντάλλαγμα, νόμιμο ή συμβατικό, της
προσφερόμενης από το μισθωτό εργασίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΑΠ 831/2019 ΣΣΕ και επιχειρησιακή συνήθεια. Ισότητα στην παρανομία δεν μπορεί να αξιωθεί
Η επιχειρησιακή συνήθεια, δηλαδή η πρακτική που έχει διαμορφωθεί από μακροχρόνιο, ομοιόμορφο
χειρισμό ορισμένων ζητημάτων που ανάγονται στις σχέσεις εργοδότη και μισθωτού μέσα στο χώρο της
επιχείρησης μπορεί να αποτελέσει βάση σιωπηρής συμφωνίας. Αυτό συμβαίνει όταν ο εργοδότης, είτε
ρητώς υπόσχεται στους εργαζόμενους τη χορήγηση μελλοντικών παροχών υπό ορισμένες
προϋποθέσεις, είτε, χωρίς θετική υπόσχεση, χορηγεί συνεχώς τέτοιες, οπότε η αποδοχή των
παροχών αυτών από τους εργαζόμενους, παρέχει τη βάση συμβατικής δέσμευσης και αφαιρεί το
χαρακτήρα της μονομερούς και συνεπώς ελευθέρως ανακλητής παροχής. Προϋπόθεση και κύριο
αντικείμενο της επιχειρησιακής συνήθειας είναι οι οικειοθελείς παροχές του εργοδότη, δηλαδή οι πέραν
του μισθού παροχές στις οποίες αυτός προβαίνει προς τους εργαζόμενους χωρίς να έχει νομική δέσμευση.
Ακόμη, η αρχή της ίσης μεταχείρισης, επιβάλλει ισότητα αμοιβής μεταξύ εργαζομένων, που ανήκουν στην
αυτή κατηγορία και παρέχουν την ίδια εργασία υπό τις αυτές συνθήκες, συνακόλουθα δε παρέχει στον
εργαζόμενο το δικαίωμα να αξιώσει από τον εργοδότη του την παροχή, την οποία καταβάλλει οικειοθελώς
(βάσει συμβατικής ρυθμίσεως) σε άλλο εργαζόμενο, ο οποίος ανήκει στην αυτή κατηγορία και παρέχει τις
ίδιες υπό τις αυτές συνθήκες υπηρεσίες, εκτός αν η εξαίρεση είναι, κατά την καλή πίστη, λαμβανομένων
υπόψη των συναλλακτικών ηθών, δίκαιη και εύλογη. Για την εφαρμογή, πάντως, της ανωτέρω αρχής
δεν αρκεί η παροχή να έχει οικειοθελή χαρακτήρα αλλά θα πρέπει και η χορήγηση αυτής να έγινε
νόμιμα. Η παρά το νόμο, κατά παράβαση της ΕΣΣΕ, χορήγηση οικειοθελών παροχών σε
ορισμένους μισθωτούς δεν δικαιολογεί ανάλογη αξίωση των μισθωτών, που δεν τις έλαβαν, διότι η
αξίωση από την αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν μπορεί να θεμελιωθεί στην εργοδοτική παρανομία,
αφού ισότητα στην παρανομία δεν μπορεί να αξιωθεί.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

TEYXΟΣ 34 | Νοεμβρίου 2019 | σελ. 14

ΑΠ 485/2019 Απόλυση για οικονομοτεχνικούς λόγους
Η απόφαση του εργοδότη να απολύσει προσωπικό προκειμένου να ανταπεξέλθει σε μια
διαφαινόμενη οικονομική κρίση δεν ελέγχεται από τα δικαστήρια. O εργοδότης οφείλει όμως κατά
την επιλογή μεταξύ των εργαζομένων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και ειδικότητα και είναι του ιδίου
επιπέδου από άποψη ικανότητας προσόντων και απόδοσης, να συνεκτιμήσει τα κοινωνικά και
οικονομικά κριτήρια της αρχαιότητας, της ηλικίας, της οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης
κάθε μισθωτού και τη δυνατότητα εξεύρεσης από αυτόν άλλης εργασίας. Επίσης οφείλει να
προτείνει στο μισθωτό που πρόκειται να απολυθεί την απασχόλησή του σε άλλη θέση, έστω και
κατώτερη εκείνης που αυτός κατείχε ή να προτείνει σε αυτόν να απασχοληθεί υπό καθεστώς
μερικής απασχόλησης με μειωμένες αποδοχές εφόσον αυτό είναι εφικτό. O εργοδότης έχει το
δικαίωμα να συνδέσει την καταγγελία με τη μη αποδοχή εκ μέρους του μισθωτού των προτάσεων του για
μεταβολή των όρων αυτών, υπό όρους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΑΠ 1041/2019 Υπολογισμός αποδοχών και επιδόματος άδειας
Το "επίδομα άδειας", ισούται με το σύνολο των αποδοχών άδειας, δε μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές
ενός 15ημέρου για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό και τα 13 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με
ημερομίσθιο ή με ποσοστά ή κατ' άλλον τρόπο, και καταβάλλεται μαζί με τις αποδοχές άδειας. Δεν
αποτελούν, βάση υπολογισμού αποδοχές που οφείλονται σε έκτακτες διακυμάνσεις του χρόνου
εργασίας (έκτακτες υπερωρίες, έκτακτη απασχόληση), αφού αυτές δεν μπορούν να
χαρακτηρισθούν ως τακτικές. Αν οι εν λόγω τακτικές εργοδοτικές παροχές δεν είναι σταθερές κατά
ποσό, αλλά διαφέρουν από μήνα σε μήνα, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του προηγουμένου
χρονικού διαστήματος, το οποίο μεσολάβησε από τη λήξη της προηγούμενης άδειας μέχρι την έναρξη
της νέας άδειας.
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 στο ενωσιακό σύστημα ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της απάτης στο ηλεκτρονικό εμπόριο
και την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων»
Ο ΦΠΑ είναι μία σημαντική πηγή εσόδων για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η υστέρηση εσόδων ΦΠΑ σε επίπεδο ΕΕ για το 2017 υπολογίζεται σε € 137,5 δις ενώ
για την Ελλάδα, ανήλθε σε € 7,339 δις.
Σε αυτό το πλαίσιο, στις 8 Νοεμβρίου, συμφωνήθηκαν μέτρα για τη διευκόλυνση εντοπισμού της
φορολογικής απάτης σε διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου βάσει των οποίων,
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών σε θέματα καταπολέμησης της απάτης θα έχουν πρόσβαση σε
δεδομένα σχετικά με τον ΦΠΑ που τηρούνται από ενδιάμεσους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, όπως
πάροχοι πιστωτικών καρτών και άμεσης χρέωσης, οι οποίοι διευκολύνουν σε ποσοστό άνω του 90 % τις
διαδικτυακές αγορές στην ΕΕ.
Στην πράξη, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα υποχρεούνται να παρέχουν στις αρχές των κρατών μελών
ορισμένα δεδομένα πληρωμών που αφορούν διασυνοριακές πωλήσεις σε εναρμονισμένη μορφή, στα οποία
θα μπορούν στη συνέχεια να έχουν πρόσβαση και να αναλύουν οι ειδικοί σε θέματα καταπολέμησης της απάτης
εμπειρογνώμονες (το δίκτυο «Eurofisc»). Ως αποτέλεσμα, θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση διαδικτυακών
πωλητών τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ όταν δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν σχετικά με
τον ΦΠΑ. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν τεθούν σε
ισχύ τον Ιανουάριο του 2024.
Ταυτοχρόνως, οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την
επικαιροποίηση των υφιστάμενων ειδικών κανόνων ΦΠΑ για τις ΜΜΕ, με στόχο τη μείωση του
διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης και τη δημιουργία ενός φορολογικού περιβάλλοντος
που θα τις βοηθήσει να αναπτυχθούν και να αναπτύξουν διασυνοριακές συναλλαγές με αποδοτικότερο
τρόπο.
Βάσει των νέων κανόνων, εναρμονίζεται σε επίπεδο ΕΕ το όριο για τη υπαγωγή ΜΜΕ σε καθεστώς εξαίρεσης
από το ΦΠΑ ώστε να ισχύει για όλες τις ΜΜΕ με κύκλο εργασιών κάτω από € 85.000 εντός του οικείου κράτους
μέλους. Ταυτοχρόνως, η απαλλαγή ΜΜΕ από τον ΦΠΑ δεν θα περιορίζεται πλέον μόνο σε εταιρίες που
δραστηριοποιούνται εντός ενός κράτους αλλά θα ισχύει και για διασυνοριακές δραστηριότητες για συνολικό
κύκλο εργασίας έως €100.000. Το νέο βελτιωμένο καθεστώς αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2025.
Δείτε εδώ το δελτίο τύπου για τους νέους κανόνες ανταλλαγής δεδομένων ΦΠΑ και εδώ το δελτίο τύπου για τους
βελτιωμένο καθεστώς ΦΠΑ για τις ΜΜΕ.
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Φορολογική νομοθεσία
ΔΕΕ Υπόθεση C-459/18: Μείωση του εκπεστέου ποσού για εταιρίες που διαθέτουν μόνιμη
εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος η οποία παράγει εισοδήματα απαλλασσόμενα από τον φόρο
δυνάμει σύμβασης για την αποτροπή της διπλής φορολογίας
Στο πλαίσιο της αρχής ελεύθερης εγκατάστασης (άρθρο 49 ΣΛΕΕ), το Δικαστήριο της Ένωσης έκρινε ότι
συμβαδίζει με το ενωσιακό δίκαιο εθνική νομοθεσία, βάσει της οποίας, για τον υπολογισμό
έκπτωσης χορηγούμενης σε εταιρία που έχει πλήρη υποχρέωση καταβολής φόρου σε ένα κράτος
μέλος και διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος, η καθαρή αξία των στοιχείων του
ενεργητικού μιας τέτοιας μόνιμης εγκατάστασης λαμβάνεται υπόψη: (α) σε πρώτο στάδιο, κατά τον
υπολογισμό της έκπτωσης για επιχειρηματικό κεφάλαιο που χορηγείται στην εδρεύουσα στην ημεδαπή
εταιρία, και (β) σε δεύτερο στάδιο, το ποσό της έκπτωσης μειώνεται κατά το μικρότερο από τα ακόλουθα
ποσά. Συγκεκριμένα μειώνεται κατά το μέρος της έκπτωσης για επιχειρηματικό κεφάλαιο που αφορά τη
μόνιμη εγκατάσταση ή κατά το θετικό αποτέλεσμα που αποφέρει η μόνιμη αυτή εγκατάσταση, ενώ η εν
λόγω μείωση δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης ευρισκόμενης στο πρώτο κράτος
μέλος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ C-189/18: Έλεγχος δικαιώματος έκπτωσης ΦΠΑ
Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος Φ.Π.Α. (Οδηγία 2006/112/ΕΚ) και της αρχής του σεβασμού των
δικαιωμάτων άμυνας, το Δικαστήριο της Ένωσης έκρινε ότι είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο
ρύθμιση ή πρακτική κράτους μέλους βάσει της οποίας, κατά την επαλήθευση του δικαιώματος
προς έκπτωση του ΦΠΑ, η φορολογική αρχή δεσμεύεται από τις πραγματικές διαπιστώσεις και
τους νομικούς χαρακτηρισμούς στους οποίους η ίδια έχει ήδη προβεί στο πλαίσιο συναφών
διοικητικών διαδικασιών διεξαχθεισών κατά των προμηθευτών αυτού του υποκειμένου στον φόρο.
Τούτο, όμως, υπό την επιφύλαξη: (α) ότι η εν λόγω ρύθμιση ή πρακτική δεν απαλλάσσει τη φορολογική
αρχή από την υποχρέωση να γνωστοποιήσει στον υποκείμενο στον φόρο τα αποδεικτικά στοιχεία (β) ότι ο
εν λόγω υποκείμενος μπορεί να έχει πρόσβαση κατά τη διαδικασία αυτή στο σύνολο των στοιχείων που
συνελέγησαν στο πλαίσιο των ως άνω συναφών διοικητικών διαδικασιών ή οιασδήποτε άλλης διαδικασίας,
επί των οποίων η εν λόγω αρχή προτίθεται να στηρίξει την απόφασή της και τα οποία μπορεί να είναι
χρήσιμα για την άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας, εκτός εάν σκοποί γενικού συμφέροντος δικαιολογούν
τον περιορισμό της πρόσβασης αυτής, και (γ) ότι δικαστήριο επιληφθέν προσφυγής κατά της εν λόγω
απόφασης μπορεί να εξακριβώσει τη νομιμότητα της λήψης και της χρήσης των στοιχείων αυτών καθώς και
των διαπιστώσεων που περιλαμβάνονται στις εκδοθείσες έναντι των εν λόγω προμηθευτών διοικητικές
αποφάσεις, οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για την έκβαση της προσφυγής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ C-692/17: Εκχώρηση σε τρίτο, εξ επαχθούς αιτίας, του δικαιώματος που αφορά την
υπεισέλευση σε δικονομική θέση στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως για την
είσπραξη απαιτήσεως η οποία αναγνωρίστηκε με δικαστική απόφαση
Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος Φ.Π.Α. (Οδηγία 2006/112/ΕΚ), το Δικαστήριο της Ένωσης έκρινε ότι η
απαλλαγή που προβλέπεται για τις πράξεις που αφορούν τη χορήγηση και τη διαπραγμάτευση
πιστώσεων ή τη διαχείριση πιστώσεων δεν έχει εφαρμογή επί πράξεως που συνίσταται στην εκ
μέρους του υποκειμένου στον φόρο μεταβίβαση σε τρίτο, εξ επαχθούς αιτίας, όλων των δικαιωμάτων
και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη δικονομική θέση την οποία αυτός κατέχει σε διαδικασία
αναγκαστικής εκτελέσεως για την είσπραξη απαιτήσεως η οποία αναγνωρίστηκε με δικαστική απόφαση και
της οποίας η είσπραξη διασφαλιζόταν με δικαίωμα επί κατασχεθέντος ακινήτου που κατακυρώθηκε στον εν
λόγω υποκείμενο στον φόρο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΔΕΕ Υπόθεση C-653/18: απαλλαγή από ΦΠΑ
Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος ΦΠΑ (Οδηγία 2006/112/ΕΚ) και των αρχών φορολογικής
ουδετερότητας και αναλογικότητας, το Δικαστήριο της Ένωσης έκρινε ότι δε συμβαδίζει με το ενωσιακό
δίκαιο εθνική πρακτική, κατά την οποία θεωρείται σε όλες τις περιπτώσεις ότι δεν υφίσταται
παράδοση αγαθών και, κατά συνέπεια, δεν χορηγείται απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης
αξίας, εφόσον τα οικεία αγαθά εξήχθησαν εκτός της Ένωσης και, μετά την εξαγωγή τους, οι
φορολογικές αρχές διαπίστωσαν ότι ο αποκτών τα εν λόγω αγαθά δεν ήταν το πρόσωπο που
αναγράφεται στο τιμολόγιο το οποίο έχει εκδοθεί από τον υποκείμενο στον φόρο, αλλά μια άλλη
οντότητα, η οποία δεν έχει προσδιορισθεί. Υπό τέτοιες περιστάσεις, η απαλλαγή από τον ΦΠΑ δεν
πρέπει να παρέχεται, εάν, λόγω μη προσδιορισμού του πραγματικού αποκτώντος, δεν μπορεί να
αποδειχθεί ότι η επίμαχη πράξη αποτελεί παράδοση αγαθών ή εάν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω
υποκείμενος στον φόρο γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι η ως άνω πράξη αποτελούσε μέρος απάτης που
διαπράχθηκε σε βάρος του κοινού συστήματος ΦΠΑ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία
Παρακολούθηση εργαζομένων μέσω κρυφού κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV)
Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι η καταγραφή, με
κρυφές κάμερες ασφαλείας, υπαλλήλων επιχείρησης, οι οποίοι εντοπίστηκαν να τελούν κλοπές
από τον εργοδότη τους, δεν συνιστά παραβίαση του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) ούτε παραβίαση
του άρθρου 6 § 1 της Σύμβασης (δικαίωμα δίκαιης δίκης).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ

*
**
***
****

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

Όραμα

Αποστολή

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να
επισκεφθεί, να ζήσει και να επενδύσει.
Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και
οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως
παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ελλάδα
δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με
στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό και οικονομικό
περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την καινοτόμο
επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις ποιοτικές
υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.

Ηγεσία & Γνώση
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον
μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική,
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της ιδιωτικής
οικονομίας.
Κοινωνικός Εταίρος
Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της
επιχειρηματικής κοινότητας.
Ισχυρός Εκπρόσωπος
Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.
Φορέας Δικτύωσης
Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη
δημιουργία προστιθέμενης αξίας.
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