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Το Μηνιαίο Δελτίο «Ρυθμιστικό Περιβάλλον &
Επιχειρήσεις» συντάσσεται με την ευθύνη του
Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος &
Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ και την
επιστημονική υποστήριξη της Δικηγορικής
Εταιρείας «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ». Αποτελεί μια
ακόμη υπηρεσία του ΣΕΒ στα μέλη του και
περιλαμβάνει τρέχουσες νομοθετικές και
ρυθμιστικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και
στην ΕΕ, διαβουλεύσεις, αποφάσεις ανεξάρτητων
αρχών και φορέων καθώς και σημαντική
νομολογία στα εργασιακά φορολογικά και
ευρύτερα ζητήματα του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος για την περίοδο αναφοράς από την
15η ημέρα του παρελθόντος μήνα έως και την 15η
ημέρα του τρέχοντος μήνα. Για οποιαδήποτε
πληροφορία και διευκρίνιση μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τη συντακτική Ομάδα.
Τα άρθρα που φιλοξενούνται στο παρόν δελτίο
αποτελούν προϊόν προσωπικής επεξεργασίας
των συντακτών τους και ο ΣΕΒ δεν φέρει καμία
ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των
πληροφοριών ή απόψεων που περιλαμβάνουν.

σελ.14

Καταναλωτής
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για την αναμόρφωση του δικαίου προστασίας καταναλωτή.
Περισσότερα στη σελ. 4
Έργα υποδομής
Ψηφίστηκε ο ν. 4903/2022 σχετικά με τις πρότυπες προτάσεις για έργα
υποδομής.
Περισσότερα στη σελ.5
Κοινοί λογαριασμοί
Ψηφίστηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο
μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι όσοι πλέον τηρούν κοινούς λογαριασμούς
ημεδαπής και αλλοδαπής, υπό όρους, θα απαλλάσσονται από το φόρο
κληρονομιάς στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι δικαιούχοι του
λογαριασμού αποβιώσουν.
Περισσότερα στη σελ.10

Δουλειές Ξανά
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Δουλειές Ξανά:
Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των
υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των
αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.
Περισσότερα στη σελ.15
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«Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ) Οινοφύτων»
Στα Οινόφυτα περιοχή έκτασης 11.582 στρεμμάτων έχει χαρακτηριστεί (2019) Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση (ΑΒΣ) που
πρέπει, με πολεοδομική οργάνωση και ανάπτυξη των κατάλληλων έργων υποδομής, να μετατραπεί σε Επιχειρηματικό Πάρκο
Εξυγίανσης (ΕΠΕ), σύμφωνα με τον νόμο 3982/2011. Το έργο είναι μέρος της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)
Ασωπού. Στην ΑΒΣ Οινοφύτων δραστηριοποιούνται περισσότερες από 300 βιομηχανίες που απασχολούν περισσότερους
από 15.000 εργαζόμενους και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 1/3 του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας.
Παρά τη σημαντική αυτή βιομηχανική δραστηριότητα, η περιοχή δεν αναπτύχθηκε ως Οργανωμένος Υποδοχέας
Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων (Βιομηχανική Περιοχή, Επιχειρηματικό Πάρκο κ.λπ.), με αποτέλεσμα αρνητικές πολεοδομικές
και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μετά από αίτηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Ιούνιος 2017), σε συνεργασία με τον
Δήμο Τανάγρας, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) και την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων προχώρησε (Απρίλιος 2019) στον χαρακτηρισμό της ΑΒΣ και στη θεσμοθέτηση των αναγκαίων ενεργειών για τη
μετατροπή της σε ΕΠΕ.
Το έργο περιλαμβάνει:
➢
➢
➢
➢

Μελέτες (προκαταρκτική πολεοδομικής οργάνωσης, λειτουργικού σχεδιασμού έργων υποδομής, business plan,
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ.) για την υποβολή φακέλου – αίτησης ανάπτυξης του Πάρκου προς τη Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας (ΓΓΒ)
Πολεοδομική μελέτη
Πράξη Εφαρμογής
Έργα Υποδομής, όπως σύστημα ύδρευσης (Μονάδα Επεξεργασίας Νερού και δίκτυο ύδρευσης), δίκτυο αποχέτευσης και
Μονάδα Καθαρισμού υγρών Αποβλήτων, δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, οδοποιία κ.λπ.

Πραγματοποιείται από εταιρεία ειδικού σκοπού (συστάθηκε τον 09/2019), σύμφωνα με τον ν.3982/2011, την Εταιρεία Ανάπτυξης
Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) Οινοφύτων, υπό την εποπτεία της ΓΓΒ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Αρχικοί βασικοί μέτοχοι είναι η ΕΤΒΑΒΙΠΕ και οι εγκατεστημένες στην ΑΒΣ Οινοφύτων εταιρείες ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και ΣΥΜΕΤΑΛ.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ως Πρόεδρος, ο Δήμαρχος Τανάγρας και ο
Πρόεδρος ΔΣ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) ως μέλη.
Ο προϋπολογισμός είναι περίπου 115 εκατομμύρια ευρώ. Πηγές χρηματοδότησης είναι ίδια κεφάλαια των μετόχων, οι κατά
νόμο -στο πλαίσιο της πολεοδόμησης- εισφορές σε χρήμα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και ιδιοκτητών γης, δανεισμός και
ενδεχομένως επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Η υποβολή του φακέλου αίτησης ανάπτυξης έχει οριστεί, μετά από επικαιροποίηση χρονοδιαγράμματος λόγω πανδημίας, τέλος
04/2022. Στη συνέχεια η Πολιτεία (ΥΠΑΝΕΠ και ΥΠΕΝ) θα προχωρήσει στην έγκριση ανάπτυξης - αδειοδότηση του Πάρκου
(εκτιμάται τέλος 2022). Ακολουθούν πολεοδομική μελέτη και έγκρισή της και Πράξη Εφαρμογής και κύρωσή της. Εκτιμάται
ολοκλήρωση της διαδικασίας το 2ο τρίμηνο 2025.
Ακολουθεί η κατασκευή των έργων υποδομής. Ο νόμος επιτρέπει να πραγματοποιηθεί σε 4 φάσεις, ωστόσο σχεδιάζεται
ολοκλήρωση σε 2 φάσεις για επιτάχυνση δημιουργίας του Πάρκου. Η Α΄ φάση, περιλαμβάνεται και η κατασκευή Μονάδας
Καθαρισμού υγρών Αποβλήτων για το σύνολο του Πάρκου, εκτιμάται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος 2026 και η Β’ φάση, άρα
και η ολοκλήρωση του Πάρκου, αρχές 2028.Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης συναρτάται, σε πολύ σημαντικό βαθμό, με την
ταχύτητα ενεργειών (γνωμοδοτήσεις, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις κ.λπ.) των αρμόδιων δημοσίων αρχών.
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Τα οφέλη για την περιοχή:
➢
➢
➢
➢
➢

Περιβαλλοντική και Λειτουργική Εξυγίανση, με πολεοδομική οργάνωση, κατασκευή σύγχρονων έργων υποδομής (π.χ.
Μονάδα Καθαρισμού υγρών Αποβλήτων) και λειτουργία οργανωμένου υποδοχέα βιομηχανικών και επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων
Διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας - μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της
βιομηχανικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας
Προσέλκυση νέων επενδύσεων, άρα ενίσχυση της συμμετοχής της βιομηχανικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας της
περιοχής στο εθνικό ΑΕΠ και στις εξαγωγές
Συμβολή στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό και τη στροφή προς την κυκλική οικονομία των βιομηχανιών και
επιχειρήσεων
Δημιουργία νέων, βιώσιμων, ποιοτικών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας σε υπάρχουσες και νέες επιχειρήσεις, με
ευρύτερες πολλαπλασιαστικές θετικές επιπτώσεις στη γενικότερη οικονομική και κοινωνική ευημερία της περιοχής.

➢
Πρόκειται για την πρώτη σε εθνικό επίπεδο προσπάθεια μετατροπής μιας ΑΒΣ σε ΕΠΕ, άρα βελτιστοποίησης πολεοδομικά
και περιβαλλοντικά της βιομηχανικής δραστηριότητας σε μια περιοχή με πολύ σημαντική συμβολή στο περιφερειακό και εθνικό
ΑΕΠ. Έτσι, θα υπάρχει πολύ κοντά στην Αθήνα, με προνομιακή θέση επί της ΠΑΘΕ και δυνατότητα σύνδεσης με τα λιμάνια του
Πειραιά και της Χαλκίδας, ένα σύγχρονο οργανωμένο Βιομηχανικό και Επιχειρηματικό Πάρκο, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα.
Μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα για άλλες περιπτώσεις (π.χ. Καλοχώρι Θεσσαλονίκης). Σημαντική προϋπόθεση η
συντονισμένη, χωρίς καθυστερήσεις και παλινδρομήσεις ανταπόκριση του δημόσιου τομέα κατά τη διαδικασία.
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις
Καλυμμένα Ομόλογα / Χρηματοπιστωτικά Μέσα
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών επί του σχέδιο νόμου με το οποίο
ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο Ευρωπαϊκές Οδηγίες σχετικά με α) τις προϋποθέσεις έκδοσης
καλυμμένων ομολόγων από πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα, β) θέσπιση κανόνων για την
πρόσβαση και ανταλλαγή χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση,
τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών εγκλημάτων, γ) καθιέρωση αναλογικού πλαισίου προληπτικής
εποπτείας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις επενδύσεων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας εντός
της Ένωσης λειτουργούν σε στέρεη οικονομική βάση και διοικούνται με μεθοδικό τρόπο, μεταξύ άλλων, για
τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών τους
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Προστασία Καταναλωτών
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την
αναμόρφωση του δικαίου προστασίας καταναλωτή. Το παρόν αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 98/6/ΕΚ,
2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη
επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών.
Ταυτόχρονα, προωθεί τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για την προστασία των δικαιωμάτων των
καταναλωτών και την αποτελεσματικότερη προστασία των οικονομικών τους συμφερόντων. Εισάγονται
νέες προβλέψεις όπως η αναφορά στην προγενέστερη τιμή, στο πλαίσιο των εκπτώσεων και
προσφορών. Αυστηροποιείται το πλαίσιο των κυρώσεων, με τον υπολογισμό τους, που βασίζεται
στον ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης, να γίνεται με αυξημένα ποσοστά. Τέλος,
προβλέπονται πρόσθετες ειδικές υποχρεώσεις ενημέρωσης για συμβάσεις που συνάπτονται σε
επιγραμμικές αγορές, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών στις ψηφιακές υπηρεσίες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ενέργεια
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με:
α) την εισήγηση του ΔΕΣΦΑ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2022-2031 και το Πλαίσιο
Κανονισμού Τιμολόγησης για την Υπόγεια Αποθήκη της Νότιας Καβάλας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

β) την κοινή πρόταση των ΔΣΜ από την περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας της
νοτιοανατολικής Ευρώπης και από την περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας
σχετικά με την τροποποίηση των διαδικασιών επαναφοράς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

γ) την επικαιροποίηση των Σχετικών Σημείων του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

62 | Μαρτίου 2022 | σελ. 4

δ) την εισήγηση του ΔΕΣΦΑ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2022-2031 και β) το Πλαίσιο
Κανονισμού Τιμολόγησης για την Υπόγεια Αποθήκη της Νότιας Καβάλας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ

ε) την εισήγηση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για την τροποποίηση του Πίνακα των αριθμητικών τιμών των
παραμέτρων της χρέωσης Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης (ΜΜΒΑΠ).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Δημόσιες Συμβάσεις
Ψηφίστηκε ο ν.4912/2022 σχετικά με την δημιουργία ενιαίας ανεξάρτητης αρχής για το σύνολο των
δημοσίων συμβάσεων, που θα προκύψει από την συγχώνευση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Για το ιστορικό του σ/ν πιέστε εδώ και για το ν.4912/2022 πιέστε εδώ

Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις
Ψηφίστηκε ο ν.4914/2022 σχετικά με την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, καθώς και την σύσταση της Ανώνυμης
Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.».
Για το ιστορικό του ν/σ πιέστε εδώ και για το ν.4914/2022 πιέστε εδώ

Καταπολέμηση Διαφθοράς
Ψηφίστηκε ο ν.4915/2022 σχετικά με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
Για το ιστορικό του ν/σ πιέστε εδώ και για το ν.4915/2022 πιέστε εδώ

Έργα Υποδομής
Ψηφίστηκε ο ν. 4903/2022 σχετικά με τις πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής. Στο εν λόγω νόμο
περιλαμβάνονται διατάξεις για την διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης πρότυπων προτάσεων, την
διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης κατόπιν έγκρισης πρότυπης
πρότασης, καθώς και ρυθμίσεις για τις δημόσιες συμβάσεις.
Για το ιστορικό του ν/σ πιέστε εδώ και για το ν.4903/2022 πιέστε εδώ

Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων
Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου με το οποίο προβλέπεται η μετατροπή του Οργανισμού
Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) στην Ανώνυμη Εταιρεία “Ελληνική Εταιρεία
Εξαγωγικών Πιστώσεων” και κύρωση του Καταστατικού της.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Αθέμιτη Κερδοφορία
Καθορίστηκε η διαδικασία ελέγχου και επιβολή κυρώσεων σχετικά με την περιστολή φαινομένων
αθέμιτης κερδοφορίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα
Τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε προγενέστερη υπουργική απόφαση σχετικά με την κατάταξη
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ηλεκτρική Ενέργεια
Καθορίστηκαν τα θέματα που αφορούν στις Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, τις συμβάσεις
αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 και τις Συμβάσεις Λειτουργικής
Ενίσχυσης των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της Κρήτης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Καινοτομία
Συστάθηκε ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας».
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Περιβάλλον
Καθορίστηκε το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

COVID-19 | επιχειρηματικά δάνεια
Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου
για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς
συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Βραχυχρόνιες Αγορές
Καθορίστηκαν οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών και τα είδη προϊόντων και
υπηρεσιών που διατίθενται ή παρέχονται σε αυτές.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Επιδότηση Ενέργειας
α) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης
φυσικού αερίου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

β) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την χορήγηση επιδότησης από το Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των μη οικιακών
καταναλωτών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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γ) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την χορήγηση επιδότησης από το Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

δ) Θεσπίστηκαν ρυθμίσεις σχετικά με την χρηματοδότηση του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης από
τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων
Ενέργεια
Με απόφαση της ΡΑΕ:
α) αναπροσαρμόστηκε το Τιμολόγιο Χρήσης του Εθνικού Συστήματος ΦΑ για το έτος 2022.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

β) τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης και ο Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και το Εγχειρίδιο Εγγυήσεων του Κώδικα
Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

γ) εγκρίθηκε η απόφαση σχετικά με την επιβολή μέτρων κατά των Εκκαθαριστικών Μελών που
συμμετέχουν στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

δ) αναπροσαρμόστηκαν τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη υπέρ ΡΑΕ για το έτος 2022.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ε) αναπροσαρμόστηκε το όριο ετήσιας επιβάρυνσης των πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την
κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για το έτος 2022.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

στ) τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης αναφορικά με την συμμετοχή των
Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου και των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ
στην Αγορά Εξισορρόπησης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

η) τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την Μεθοδολογία Υπολογισμού του
Ανταλλάγματος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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θ) τροποποιήθηκε ο Κώδικας Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Κεφαλαιαγορά
Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:
α) τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Αξιογράφων σε Λογιστική Μορφή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

β) τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

γ) τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Μιχάλης Μητσόπουλος
Διευθυντής Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών
ΣΕΒ
Linkedin
«BDI, OECD και επιχειρήσεις συζητούν για τις φορολογικές προκλήσεις στο εγγύς μέλλον»
Το BDI σε συνεργασία με την Business at OECD, BIAC, πραγματοποίησαν την Τετάρτη 23 Μαρτίου φορολογικό συνέδριο με
τίτλο «The Tax Order of the Future – Global, Green and Digital». Στο πρώτο μέρος του συνεδρίου, βασικό αντικείμενο
συζήτησης αποτέλεσαν τα πρακτικά ζητήματα εφαρμογής της συμφωνίας στον ΟΟΣΑ, με έμφαση στα ζητήματα α) του
επιμερισμού του φόρου κερδών σε κράτη ανάλογα με την παρουσία της οικονομικής δραστηριότητας (Πυλώνας 1), β) την
επιβολή ελάχιστου ποσοστού εταιρικού φόρου (Πυλώνας 2). Θετική εξέλιξη της παραπάνω πολιτικής συμφωνίας, και κυρίως
όσον αφορά το Πυλώνα 1, αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχει πλέον συνεχής διάλογος με την επιχειρηματική κοινότητα,
προκειμένου αυτή να συμβάλλει στη λειτουργική βελτίωση της συνολικής εικόνας καθώς τα, πολύπλοκα, επιμέρους τμήματα
της συμφωνίας εξειδικεύονται τμηματικά.
Η πρακτική εφαρμογή του «Πυλώνα 1», όπως επισημάνθηκε από την πλευρά των επιχειρήσεων, αντιμετωπίζει ορισμένες
μεγάλες προκλήσεις. Συγκεκριμένα, η πρώτη πρόκληση, αφορά στον προσδιορισμό της προέλευσης του εσόδου.
Ιδιαίτερα δε, όταν υπάρχουν ενδιάμεσα αγαθά ή ενσωμάτωση υπηρεσιών, όπως η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής με
συνδρομή. Ως προς την αντιμετώπιση αυτού, προτάθηκε από τις επιχειρήσεις η χρήση μιας ενδιάμεσης λύσης που θα επιτρέπει
είτε τη χρήση της ταχυδρομικής διεύθυνσης του πελάτη είτε τη χρήση ενός «κλειδιού» για τον καταμερισμό αυτό, κυρίως ως
προς το είδος συναλλαγής και τη γεωγραφική περιοχή. Η δεύτερη πρόκληση, αφορά τον υπολογισμό της φορολογικής
βάσης καθώς τίθεται θέμα α) χειρισμού συναλλαγών που ξεφεύγουν της συνηθισμένης επιχειρηματικής δράσης του ομίλου και
που μπορεί να επηρεάσουν τη φορολογική βάση που χρησιμοποιεί η συμφωνία β) προσαρμογής των ενοποιημένων μεγεθών
ώστε να αντικατοπτρίζουν σωστά τα δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας, που δεν είναι περιουσία του διεθνούς ομίλου που
ενοποιεί μεγέθη. Επιπλέον, υπάρχουν επιχειρήσεις που εκ των πραγμάτων έχουν ευμετάβλητα μεγέθη και ποσοστά
κερδοφορίας ή που έχουν πολύ διαφορετικούς χρόνους απόσβεσης και κατά αντιστοιχία εμφάνισης κερδοφορίας. Οι διαφορές
αυτές, τονίστηκε από την πλευρά των επιχειρήσεων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εύλογα, περιλαμβανομένης ειδικά και της
δυνατότητας συμψηφισμού ζημιών με μελλοντικά κέρδη που προκύπτουν σε επενδύσεις μακροχρόνιας απόδοσης χωρίς αυτό
να συνεπάγεται την επιβολή επιπλέον φόρου.
Τέλος, η ανάπτυξη των συστημάτων παρακολούθησης πληροφορίας για την υποστήριξη του νέου πλαισίου θα είναι αρκετά
απαιτητική και για το λόγο αυτό αναφέρθηκε ως λύση μεταβατική περίοδος με αρχική εφαρμογή σε λίγες εταιρείες.
Συμπερασματικά, τα σχόλια των επιχειρήσεων εδώ εστιάζονται κυρίως σε προκλήσεις που σχετίζονται με τον
αξιόπιστο υπολογισμό της βάσης για τους υπολογισμούς του Πυλώνα 1 της συμφωνίας.
Σε ότι αφορά τον «Πυλώνα 2», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα πρότεινε για την εφαρμογή του σχετικό σχέδιο Οδηγίας πριν
την οριστικοποίηση λεπτομερειών για τον πρώτο πυλώνα της συμφωνίας, ενώ η BIAC έχει επισημάνει σε επιστολή της
προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν και στην περίπτωση του Πυλώνα 2 σε επιβολή επιπλέον φορολόγησης όπως και πάλι
ενδεικτικά στην περίπτωση συμψηφισμού ζημιών με κέρδη, αλλά και τον κίνδυνο επιβολής επιπλέον φόρου όταν ενδεικτικά
ισχύουν κίνητρα για επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση Στο συνέδριο τονίστηκε ότι η πρόσφατη δημοσιοποίηση πιο
αναλυτικών «σχολίων», σε συνέχεια των κανόνων υποδείγματος, σίγουρα διασαφηνίζει αρκετά τον τρόπο υλοποίησης της
συμφωνίας, ενώ και οι αναμενόμενες οδηγίες προς φορολογικές αρχές των κρατών που θα εφαρμόσουν τη συμφωνία
αναμένεται να έχουν μεγάλη σημασία στην πράξη και θα αποτελέσουν σύντομα αντικείμενο σχετικής διαβούλευσης. Στα
εκκρεμή ζητήματα, αναφέρθηκε ότι αναμένεται από την επιχειρηματική κοινότητα η έκδοση λεπτομερειών για τους «ασφαλείς
λιμένες», δηλαδή τις περιπτώσεις στις οποίες θα υπάρχει εξαίρεση από την υποχρέωση υπολογισμού του μέσου φόρου τους
καθώς πιθανότατα αυτός ξεπερνάει το 15% της συμφωνίας, ως μέσο μείωσης των διοικητικών βαρών. Ζητούμενο είναι αυτό
να γίνει το ταχύτερο και με ομαλό τρόπο, ώστε οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ενσωματώσουν τις σχετικές προβλέψεις στο
σχεδιασμό και την υλοποίηση των συστημάτων και διαδικασιών συμμόρφωσης, που ήδη είναι σε εξέλιξη και είναι ιδιαίτερα
απαιτητική διαδικασία. Κάτι τέτοιο θα έδινε δυνατότητα επικέντρωσης πόρων στις περιπτώσεις που θα έχει ουσία η
συμμόρφωση. Σημαντικό είναι επίσης να ξεκαθαρίσει πότε εθνικοί κανόνες για το δικαίωμα επιβολής ελάχιστου φόρου (όπως
το IIR-Income Inclusion Rule) ή εθνικοί ελάχιστοι φόροι που επιβάλλονται πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να ενεργοποιηθεί
η εξαίρεση από τη υποχρέωση υπολογισμού για το έτος και κράτος (ασφαλής λιμένας). Ως εκ τούτου, η συζήτηση φαίνεται
να επικεντρώνεται σε αυτή τη φάση κυρίως στις προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν την απαλλαγή από την
υποχρέωση παραγωγής πολύπλοκων αναφορών όπου δεν τίθεται θέμα καταβολής επιπλέον φόρου, κάτι για το
οποίο ο ΟΟΣΑ ζήτησε και προτάσεις της επιχειρηματικής κοινότητας. Στο δεύτερο μέρος συζητήθηκαν ζητήματα
«πράσινης φορολογίας» και στο τρίτο μέρος ψηφιακής φορολογίας.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση πιέζοντας εδώ
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Κοινοί λογαριασμοί
Ψηφίστηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με το άρθρο 57 του οποίου μεταξύ
άλλων προβλέπεται ότι όσοι πλέον τηρούν κοινούς λογαριασμούς ημεδαπής και αλλοδαπής, υπό
όρους, θα απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι
δικαιούχοι του λογαριασμού αποβιώσουν. Η απαλλαγή δεν ισχύει για χρηματικές καταθέσεις και
λογαριασμούς που τηρούνται σε μη συνεργάσιμα στον φορολογικό τομέα κράτη και σε κράτη που δεν
έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στον φορολογικό τομέα
ή δεν έχουν υπογράψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για
την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών". Η εν λόγω διάταξη εισήχθη
προκειμένου η εθνική φορολογική νομοθεσία να εναρμονιστεί με το κοινοτικό δίκαιο.
Για το ιστορικό του ν/σ πιέστε εδώ και για το ψηφισθέν σ/ν πιέστε εδώ

Έντυπο Ε3
Καθορίστηκε για το φορολογικό έτος 2021 ο τύπος και το περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» (έντυπο Ε3), καθώς και της κατάστασης
φορολογικής αναμόρφωσης, που τη συνοδεύει, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών
υποχρεώσεων των άρθρων 67 και 68 του Κ.Φ.Ε.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών
Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 Γ του Κ.Φ.Δ., με το οποίο
ορίζονται πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματα ανταλλαγή πληροφοριών
χρηματοοικονομικών λογαριασμών στα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, εφόσον
υπέχουν αντίστοιχη υποχρέωση κατ’ εφαρμογή του οριζόμενου στο άρθρο 29 Κ.Φ.Δ. σχετικού νομοθετικού
πλαισίου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Μη απαλλαγή παρακράτησης φόρου εισοδημάτων που αποκτούν τα πιστωτικά ιδρύματα
Διευκρινίστηκε ότι η απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου εισοδημάτων που αποκτούν πιστωτικά
ιδρύματα από τόκους δανείων που αυτά χορηγούν δεν καταλαμβάνει τα εισοδήματα από τόκους
που αποκτούν ως κάτοχοι εταιρικών ομολογιών (ομολογιούχοι δανειστές) που εκδίδουν οι ανώνυμες
εταιρείες
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Περιβαλλοντικό τέλος
Επεκτάθηκε η επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους ταξινόμησης ύψους 1.000 ευρώ στα επιβατικά και
φορτηγά αυτοκίνητα , εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών
προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 5b, ενώ προσδιορίστηκαν και οι σχετικές εξαιρέσεις από την
πληρωμή του.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Φ.Π.Α.
Εφαρμογή του άρθρου 7α του Κώδικα Φ.Π.Α. που αφορά στη διαχείριση αποθεμάτων στη διάθεση
συγκεκριμένου αποκτώντος (call-off stock). Διευκρινίστηκαν ζητήματα σχετικά με τις υποχρεώσεις
των προμηθευτών και των πελατών που είναι μέρη των συναλλαγών της μορφής αυτής, τις
αλυσιδωτές συναλλαγές, τους ενδιάμεσους φορείς εκμετάλλευσης, τις τριγωνικές συναλλαγές,
καθώς και τις προϋποθέσεις απαλλαγής στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και τους τρόπους
απόδειξης της φυσικής μεταφοράς, στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις, αγαθών σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) 2018/1912.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Προσκομιζόμενα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία| υποβολή εκπρόθεσμων φορολογικών
δηλώσεων
Διευκρινίστηκαν ανά περίπτωση και είδος φορολογίας τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά που
συνοδεύουν τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της
πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 Κ.Φ.Δ. και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού
διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία
Διευκρινίστηκαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 66 Κ.Φ.Ε. για την αποτροπή της
φοροαποφυγής των εγχώριων εταιρειών με τη μεταφορά εσόδων σε χώρες με χαμηλή φορολογία
μέσω Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών, τα κριτήρια χαρακτηρισμού για Αλλοδαπής Εταιρείας ως
Ελεγχόμενης, καθώς και οι κανόνες υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματός της.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ρύθμιση οφειλών
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών του
άρθρου 289 του νόμου 4738/2020 συμπίπτει με την καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της
πρώτης δόσης της ρύθμισης, δηλαδή την 28η Φεβρουαρίου 2022. Συνεπώς, για αιτήσεις οι οποίες θα
υποβληθούν έως 28.02.2022, η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης θα πρέπει να γίνει μέχρι
28.02.2022.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας χρήστη στην πλατφόρμα myAADE
Διευκρινίστηκε ότι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, που είναι
πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, οφείλουν να επικαιροποιούν στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και
Επικοινωνία» και στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, ήτοι
τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τα τηλέφωνα τους (Κινητό και Σταθερό τηλέφωνο).
Τα στοιχεία αυτά δύναται, κατ’ επιλογή του ενδιαφερόμενου, να συγχρονίζονται με το Εθνικό Μητρώο
Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΣτΕ 97/2022 | Συνταγματικότητα φορολόγησης αφορολόγητων αποθεματικών
Με τη με αριθμό 97/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι επιτρέπεται και δεν
αντίκειται στο Σύνταγμα (αρχή της περιορισμένης αναδρομικότητας του φόρου) η φορολογική
μεταχείριση αφορολόγητων αποθεματικών, τα οποία έχουν σχηματιστεί ακόμα και προ της
1.1.2012, διότι τα εν λόγω αποθεματικά δεν είχαν οριστικά απαλλαγεί της φορολογίας πριν από την έναρξη
ισχύος του νέου ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) αλλά είχαν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής μόνο απαλλαγής,
μέχρι τη διανομή ή κεφαλαιοποίησή τους ή τη διάλυση της επιχείρησης, χρόνο κατά τον οποίο θα
υπάγονταν σε φόρο. Εξάλλου, ο χρόνος υποβολής των αποθεματικών αυτών σε φορολόγηση ορίζεται από
το νομοθέτη (άρ. 72 παρ. 12 του Ν. 4172/2013) στο πλαίσιο της ευρείας ευχέρειας που του παρέχεται για
τη διαμόρφωση του φορολογικού συστήματος, ανάλογα με τις εκάστοτε κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το
ζήτημα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια λόγω σπουδαιότητας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΣτΕ361/2021 |Φορολογία ωφέλειας από τη μεταβίβαση επιχείρησης
Με τη με αριθμό 361/2021 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι φορολογείται
αυτοτελώς, λογιζόμενη ως εισόδημα, η ωφέλεια από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, ως
οικονομικής μονάδας. Τέτοια ωφέλεια θεωρείται και η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της,
συνιστάμενη στη διαφορά μεταξύ της τιμής αποκτήσεως και της τιμής πωλήσεως αυτών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΣτΕ 435/2021 |Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων – ανεπίδεκτο είσπραξης απαίτησης
Με τη με αριθμό 435/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι η απόσβεση
επισφαλούς απαιτήσεως με οριστική εγγραφή είναι δυνατή, υπό προϋποθέσεις (βλ. και Υπουργική
Απόφαση ΠΟΛ1005/2005). Συγκεκριμένα, η επισφάλεια και το ανεπίδεκτο είσπραξης της απαίτησης,
ως ζήτημα πραγματικό, πρέπει να αποδεικνύεται από την επιχείρηση, υπό τον περιορισμό ότι
μόνη η πτώχευση του οφειλέτη δεν συνεπάγεται απόσβεση τη απαίτησης, ενώ σε περίπτωση
διενέργειας πλειστηριασμού σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη η απαίτηση της επιχείρησης
θεωρείται πράγματι επισφαλής και ανεπίδεκτη είσπραξης, εφόσον από το εκπλειστηρίασμα δεν
κατέστη δυνατή η ικανοποίηση της απαίτησης αυτής. Στην περίπτωση, επομένως, αυτή και υπό την
προϋπόθεση ότι η διαδικασία πλειστηριασμού εξελίσσεται ομαλά, ωστόσο δεν δύναται να ικανοποιηθεί ο
δανειστής, είναι επιτρεπτή η απόσβεση της απαίτησης ως επισφαλούς με οριστική εγγραφή. Ωστόσο και
στην περίπτωση που η διαδικασία του πλειστηριασμού δεν ολοκληρώνεται στους συνήθεις χρόνους και
συντρέχουν συνθήκες που καθιστούν αβέβαιη την ολοκλήρωσή της, δεν αποκλείεται η απόσβεση της
απαίτησης ως επισφαλούς, με οριστική εγγραφή κατ’ εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων τα οποία
επικαλείται η επιχείρηση και από τα οποία προκύπτει ότι είναι απίθανη η ικανοποίησή της στο σύνολο ή σε
μέρος αυτής από μέλλον να επιτευχθεί εκπλειστηρίασμα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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ΣτΕ 744/2021| Πρόστιμο ΦΠΑ – Αναδρομική εφαρμογή ηπιότερης κύρωσης – Προβολή νέων λόγων
με το δικόγραφο της προσφυγής
Με τη με αριθμό 744/2021 απόφαση του ΣτΕ έγινε δεκτό ότι οι νεότερες διατάξεις του άρθρου 58Α του Ν.
4174/2013 με τις οποίες προβλέπεται επιεικέστερο πρόστιμο επί ανακριβούς δήλωσης ΦΠΑ
εφαρμόζονται και για τις χρήσεις 2008 και 2009, δηλαδή για χρήσεις προηγούμενες εκείνης κατά
την οποία τέθηκαν σε ισχύ, κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης
κύρωσης. Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση έγινε δεκτό ότι δεν απαιτείται η ενδικοφανής προσφυγή να
ταυτίζεται απολύτως με την προσφυγή από την άποψη των προβαλλόμενων λόγων, αλλά αρκεί να υπάρχει
ομοιότητα κατά τα ουσιώδη και εκάστοτε κρίσιμα στοιχεία του πραγματικού και των αιτημάτων τους, με
συνεκτίμηση του όλου περιεχομένου τους. Αντίθετη ερμηνεία, με δεδομένο την έλλειψη σχετικής ρύθμισης
τόσο στις παραπάνω διατάξεις – όσον αφορά το δικαίωμα του φορολογουμένου να προσθέσει με την
προσφυγή του και νέους λόγους, που δεν είχαν περιληφθεί στην ενδικοφανή προσφυγή του, και να
καταθέσει, νομίμως και εμπροθέσμως, πρόσθετους λόγους σύμφωνα με το άρθρο 131 του ΚΔιοικΔικ, θα
οδηγούσε στον περιορισμό του δικαιώματος της δικαστικής προστασίας του φορολογουμένου, που θεσπίζει
το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, ενώ παράλληλα θα παραβίαζε την αρχή της παροχής
αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, που κατοχυρώνουν τα άρθρα 6 και 13 της ΕΣΔΑ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΣτΕ 480/2021| Κριτήρια διόρθωσης κερδών τιμολογήσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων
Με τη με αριθμό 480/2021 απόφαση του ΣτΕ έγινε δεκτό ότι η διάθεση εμπορευμάτων από μια
επιχείρηση σε μια άλλη, συνδεδεμένη με αυτή (δηλαδή σε επιχείρηση που διοικείται και ελέγχεται
ουσιωδώς από αυτή) έναντι τιμήματος περίπου 10% μικρότερου σε σχέση με εκείνο που ισχύει
κατά τη διάθεση του ίδιου εμπορεύματος σε τρίτους (μη συνδεδεμένους) πελάτες της, συνιστά
υποτιμολόγηση. Η σύγκριση δε μεταξύ των τιμών διάθεσης των εμπορευμάτων προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν υφίσταται ή όχι υποτιμολόγηση (ή υπερτιμολόγηση), σύμφωνα με το άρθρο 39 του
Ν. 2238/1994 (όπως ίσχυε κατά τον επίμαχο χρόνο) δεν απαιτείται να γίνεται με συγκεκριμένη
μέθοδο, ούτε να αφορά αποκλειστικά πελάτες αντίστοιχης εμβέλειας με τις συγγενείς επιχειρήσεις,
οι οποίοι να τελούν υπό πανομοιότυπες συνθήκες. Από τη σύγκριση αυτή αρκεί, για να διαπιστωθεί
υποτιμολόγηση (ή υπερτιμολόγηση) ότι το τίμημα ή αντάλλαγμα ορισμένης σύμβασης έχει ορισθεί σε ποσό
αδικαιολογήτως κατώτερο ή ανώτερο από εκείνο που θα οριζόταν αν η σύμβαση είχε πραγματοποιηθεί με
άλλο πρόσωπο, υπό τις συνθήκες που κρατούσαν στην αγορά κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης,
πρέπει να σχηματίζεται με κάθε πρόσφορο προς τούτο στοιχείο. Η δε εταιρεία που ελέγχεται οφείλει, σε
κάθε περίπτωση, να αποδεικνύει με κάθε πρόσφορο μέσο ότι δεν είχε πρόθεση φοροδιαφυγής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΣτΕ – Ευθύνη αναπληρωτή προέδρου (αντιπροέδρου) ΔΣ ανώνυμης εταιρείας
Με τη με αριθμό 847/2021 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτό ότι και στην
περίπτωση αναπληρωτών του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, σε
περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, η αρμόδια αρχή πρέπει να αποδεικνύει ότι κατά τον κρίσιμο
χρόνο αυτοί ενήργησαν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ως εντεταλμένοι σύμβουλοι ασκώντας
πράγματι, προσωρινώς ή διαρκώς, ένα από τα καθήκοντα διοίκησης ή διαχείρισης της ανώνυμης
εταιρείας, καθόσον δεν αρκεί μόνη η ιδιότητα του αντιπροέδρου, όπως αποδίδεται στο
συγκεκριμένο πρόσωπο, προκειμένου να θεμελιωθεί ευθύνη αυτού. Η δε άσκηση «εν τοις πράγμασι»
διοικητικών καθηκόντων αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη μέτρων διασφάλισης σε βάρος του.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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03. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Χρήστος Α. Ιωάννου
Διευθυντής Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας
ΣΕΒ

«Τρεις χρήσιμες αποφάσεις του ΣτΕ»
Τρεις πρόσφατες αποφάσεις του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι χρήσιμες για την εναρμόνιση
της πρακτικής του Υπουργείου Εργασίας με τα ισχύοντα της νομοθεσίας. Ακυρώνουν δυο υπουργικές αποφάσεις
που κατά παράβαση κανόνων και κριτήριων κήρυξαν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας γενικώς υποχρεωτική. Η τρίτη
ορίζει ότι η υπουργική εγκύκλιος για χορήγηση των τριετιών στον νομοθετημένο κατώτατο μισθό δεν είναι
δεσμευτική, δεν είναι εκτελεστή πράξη.
ΣτΕ 919/2021: Ακύρωσε, κατόπιν αιτήσεως του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, την υπ’ αριθ. οικ.
6312/365/11.2.2019 απόφαση Υπουργού Εργασίας που κήρυξε γενικώς υποχρεωτική την από 30.7.2018 ΣΣΕ «για
τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις μεταλλευτικές, λιγνιτωρυχείων, ορυχείων,
επεξεργασίας, εμπλουτισμού ή μεταποίησης μεταλλευμάτων ορυκτών, μελετών και εκμετάλλευσης». Η ακυρωθείσα
στηρίχθηκε σε μη νόμιμη πλημμελή αιτιολογία και σε εσφαλμένα ποσοτικά δεδομένα (συμπεριέλαβε επιχειρήσεις
και εργαζομένους εκτός του πεδίου εφαρμογής της ΣΣΕ) προκειμένου να πληρωθεί η απαιτούμενη από τον νόμο
προϋπόθεση η ΣΣΕ να δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή
επαγγέλματος.
ΣτΕ 921/2021: Ακύρωσε, κατόπιν αιτήσεως της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών και 5
ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής, την υπ’ αριθ. οικ. 56795/2912/30.10.2018 απόφαση Υπουργού Εργασίας που
κήρυξε γενικώς υποχρεωτική την από 28.3.2018 ΣΣΕ «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μελών της Ένωσης
Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.) που εργάζονται σε Ραδιοφωνικούς Σταθμούς (Ρ/Σ) Μέλη της Ένωσης
Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)». Η ακυρωθείσα, με αυθαίρετο χαρακτηρισμό της τοπικής
ομοιοεπαγγελματικής σύμβασης ως κλαδικής, δεν στηρίχθηκε σε νόμιμα στοιχεία, και ήταν μη νόμιμα αιτιολογημένη
(συνυπολόγισε εργαζομένους και ειδικότητες εκτός του πεδίου εφαρμογής της) προκειμένου να πληρωθεί η
απαιτούμενη από τον νόμο προϋπόθεση να δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων.
ΣτΕ 148/2022: Αφενός απέρριψε την αίτηση των ΣΕΒ, ΣΒΑΠ, ΣΒΘΚΕ, ΣΒΣΕ, ΣΕΒΠΕ&ΔΕ, ΣΘΕΒ και ΠΑΣΕΒΙΠΕ,
ακυρώσεως της υπ' αριθμ. οικ. 7613/395/ εγκυκλίου του Υπουργού Εργασίας «διότι στρέφεται κατά πράξης μη
εκτελεστής». Αφετέρου όρισε ότι (υπογραμμίσεις δικές μας) «η ίδια πράξη, κατά το δεύτερο και προσβαλλόμενο
μέρος της αναφέρεται στο ύψος των καταβλητέων στους εργαζομένους αποδοχών βάσει του εν λόγω κατωτάτου
μισθού, ο οποίος συνιστά κατά νόμον μία μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς. Το ύψος αυτό των αποδοχών,
σύμφωνα με την ερμηνεία που δίδει η Διοίκηση στις διατάξεις του προγενέστερου νόμου 4093/2012,
διαμορφώνεται, κατά τις απευθυνόμενες με την προσβαλλομένη πράξη υποδείξεις, με τις προσαυξήσεις
προϋπηρεσίας που ο ανωτέρω νόμος αναγνώριζε. Με τα δεδομένα αυτά, η επίμαχη πράξη περιέχει υποδείξεις με
αντικείμενο ζήτημα που ρυθμίζεται με την ευθεία εφαρμογή των κειμένων διατάξεων, οι οποίες δεν προβλέπουν
την έκδοση διοικητικής πράξεως για τον προσδιορισμό του ύψους (και των παραμέτρων διαμορφώσεως αυτού)
των εκάστοτε καταβλητέων στους εργαζομένους αποδοχών. Η έννοια όμως που δίδει η Διοίκηση στις διατάξεις
του ανωτέρω νόμου και οι υποδείξεις που απευθύνει προς ορθή εφαρμογή και συμμόρφωση προς τις διατάξεις
αυτές δεν είναι καθ’ εαυτές δεσμευτικές για τους αποδέκτες και δεν δημιουργούν νομική δέσμευση γι’
αυτούς. Συνακόλουθα, δεν παράγονται δεσμευτικές έννομες συνέπειες από τις υποδείξεις της Διοικήσεως
σχετικά με το ύψος των καταβλητέων αποδοχών, η δε προσβαλλόμενη πράξη δεν αποτελεί, κατόπιν
τούτων, εκτελεστή διοικητική πράξη. Τα πρόσωπα δε στα οποία απευθύνεται η επίμαχη εγκύκλιος μπορούν να
μη συμμορφωθούν αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις προβλεπόμενες τυχόν από το νόμο κυρώσεις, στην
περίπτωση που οι ενέργειες τους δεν θα είναι πράγματι νόμιμες (ΣτΕ 3594/1987, 539/1987,2779/1989). Εξάλλου
αμφισβητήσεις ως προς την έννοια και την ισχύ των ρυθμίσεων του ως άνω ν. 4093/2012, μπορούν να αχθούν προς
δικαστική κρίση επ΄ ευκαιρία προσβολής ατομικών πράξεων ή παραλείψεων»
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις

Δουλειές Ξανά
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επί του
σχεδίου νόμου με τίτλο «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των
αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις». Στο εν λόγω σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις για την
αλλαγή της μετονομασίας του ΟΑΕΔ σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και όλες τις λειτουργικές
παραμέτρους, τη θεσμοθέτηση ενός Συμβουλίου Κοινωνικών εταίρων, τη διαδοχή του Ενιαίου
Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών και τη νέα μορφή του, το ψηφιακό ατομικό
σχέδιο δράσης και την ψηφιακή κάρτα απασχόλησης, τη Στρατηγική για την Αναβάθμιση των
Δεξιοτήτων του Εργατικού Δυναμικού και τη Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας, την
Επιστημονική Επιτροπή Δεξιοτήτων, τη διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας, τη συνεχιζόμενη
επαγγελματική κατάρτιση, τη Δράση «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων»
και άλλες διατάξεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις

Κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ» - Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τις ημέρες αναστολής λειτουργίας
Με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4892/2022 προβλέπεται ότι για κάθε εργαζόμενο σε ιδιωτική επιχείρηση,
η λειτουργία της οποίας ανεστάλη στις 25 και 26.1.2022, καλύπτεται, για κάθε μια εκ των ανωτέρω
ημερών αναστολής λειτουργίας, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και
εργοδότη προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. από τον προϋπολογισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α. και προς κάθε άλλο
ασφαλιστικό οργανισμό υποχρεωτικής ασφάλισης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιπλέον, με το
άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4892/2022 προβλέπεται ότι οι εργαζόμενοι ιδιωτικών επιχειρήσεων, η
λειτουργία των οποίων ανεστάλη στις 25 και 26.1.2022, λαμβάνουν από τις επιχειρήσεις-εργοδότες
τους τις αποδοχές, οι οποίες αναλογούν σε κάθε ημέρα της συγκεκριμένης αναστολής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης
Γνωστοποιούνται οι γενικές αρχές, το πεδίο εφαρμογής, ο προσδιορισμός και η είσπραξη
ασφαλιστικών εισφορών της κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης των Μη Μισθωτών
ασφαλισμένων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία
Παρέχονται διευκρινίσεις για την υποβολή προς κύρωση κανονισμών Εργασίας προσωπικού που
καταρτίζονται μονομερώς από τον εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3789/1957, σε
συμμόρφωση με το άρθρο 11 του ν. 4808/2021 και την υπ’ αριθ. 82063/2021 ΥΑ για την πολιτική για την
πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

e- ΕΦΚΑ
Καθορίζεται η χορήγηση –παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. στους
ασφαλισμένους και ανέργους, καθώς και στα μέλη οικογενείας τους για την περίοδο από 1/3/2022 έως
28/2/2023.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Παρατάθηκε μέχρι και την Τετάρτη 31/03/2022 η προθεσμία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2022 και Δώρου Χριστουγέννων 2021, εργοδοτών
Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, καθώς και της καταβολής των αντίστοιχων
ασφαλιστικών εισφορών, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων, πρόσθετων
τελών και λοιπών προσαυξήσεων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

COVID-19| Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα
Επισημαίνεται ότι η αίτηση χορήγησης της ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19 για το διάστημα από 24/1/2022 έως 15/4/2022 υποβάλλεται από τους
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, στην ηλεκτρονική
υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, με απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου με την ημερομηνία έναρξης νόσησης,
η οποία αντλείται μέσω διαλειτουργικότητας από το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19 με βάση τον
ΑΜΚΑ ή τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α. χωρίς να απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΣτΕ 148/2022|Η με αρ. 7613/395/18.2.2019 εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας για τις τριετίες έχει το
χαρακτήρα ερμηνευτικής εγκυκλίου
Η υπ’ αριθμ. οικ.7613/395/18.2.2019 Εγκυκλίου της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου
ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», κατά το μέρος προβλέπει
ότι τα καθορισθέντα με την οικ. 4241/127/ 30.1.2019 απόφαση της αυτής Υπουργού ποσά, θα
προσαυξάνονται κατά τριετίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4093/2012, δεν παράγει δεσμευτικές
έννομες συνέπειες από τις υποδείξεις της Διοικήσεως σχετικά με το ύψος των καταβλητέων
αποδοχών και δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, αλλά έχει το χαρακτήρα ερμηνευτικής
εγκυκλίου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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ΑΠ 223/2021|Μερική απασχόληση και τεκμήριο πλήρους απασχόλησης του εργαζομένου
Σύμφωνα με το άρθρο 2 ν. 2639/1998 είναι επιτρεπτή, κατά την κατάρτιση ή κατά τη διάρκεια της
συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου εξηρτημένης εργασίας, η έγγραφη συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου, που
αφορά σε ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία απασχόληση του εργαζομένου, μικρότερης
χρονικής διάρκειας από τη κανονική, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο (μερική απασχόληση), με αμοιβή, όχι
κατώτερη εκείνης, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για τον απασχολούμενο στο κανονικό
ωράριο για την ίδια εργασία και αντίστοιχη προς τις ώρες εργασίας της μερικής απασχολήσεως. Κατά το
νόμο, για τη συμφωνία μερικής απασχολήσεως απαιτείται έγγραφος τύπος, ως συστατικός και η
μη τήρησή του συνεπάγεται την ακυρότητα του συγκεκριμένου όρου της συμβάσεως εργασίας, που
αφορά τη μερική απασχόληση. Τέτοια μερική ακυρότητα είναι απόλυτη, λαμβάνεται υπ’ όψη (και)
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, ενώ δεν θεραπεύεται και αν ακόμη εκπληρωθεί η σύμβαση, με
επίγνωση της ελλείψεως του έγγραφου τύπου [άρθρα 158, 159 παρ. 1, 180 ΑΚ]. Αν η έγγραφη
συμφωνία για μερική απασχόληση δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, μέσα σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάρτισή της, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας, με πλήρη
απασχόληση. Δημιουργείται, συνεπώς, τεκμήριο πλήρους απασχολήσεως υπέρ του εργαζομένου δίχως
να παραβλάπτονται τα δικαιώματα του εργοδότη δηλ. το τεκμήριο είναι μαχητό και ο εργοδότης μπορεί να
το ανατρέψει, ανταποδεικνύων, εφ’ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά ότι ο εργαζόμενος απασχολήθηκε,
πράγματι, υπό καθεστώς μερικής και όχι πλήρους απασχολήσεως.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Βάσεις Δεδομένων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου 2022 τον νόμο για τα δεδομένα
και την τροποποίηση των κανόνων σχετικά με την νομική προστασία των βάσεων δεδομένων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Φορολογική νομοθεσία
ΔΕΕ C- 257/2020| Παρακράτηση στην πηγή επί πλασματικών τόκων από άτοκο δάνειο
Με τη με αριθμό C-257/2020 απόφαση του ΔΕΕ έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: α) ότι δεν αντιτίθενται σε εθνική
ρύθμιση η οποία προβλέπει τη φορολόγηση, υπό μορφή παρακράτησης στην πηγή, των πλασματικών
τόκων τους οποίους θυγατρική εταιρία της ημεδαπής, που έλαβε άτοκο δάνειο χορηγηθέν από την
εδρεύουσα στην αλλοδαπή μητρική της εταιρία, θα υποχρεούνταν, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς,
να καταβάλει στην τελευταία, β) ότι δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει τη φορολόγηση,
υπό μορφή παρακράτησης στην πηγή, των πλασματικών τόκων τους οποίους θυγατρική εταιρία της
ημεδαπής, που έλαβε άτοκο δάνειο χορηγηθέν από την εδρεύουσα στην αλλοδαπή μητρική της εταιρία, θα
υποχρεούνταν, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς, να καταβάλει στην τελευταία, όταν η εν λόγω
παρακράτηση στην πηγή εφαρμόζεται στο ακαθάριστο ποσό των τόκων, χωρίς να υφίσταται δυνατότητα
εκπτώσεως, στο στάδιο αυτό, των εξόδων που συνδέονται με το ληφθέν δάνειο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ C-52/21 και C-53/21 | Φορολογική νομοθεσία – Φόρος εταιριών – παροχή υπηρεσιών
Με βάση τις ανωτέρω αποφάσεις, το άρθρο 56 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε ρύθμιση κράτους
μέλους η οποία επιβάλλει σε κάθε εταιρία εγκατεστημένη εντός της επικράτειάς του την υποχρέωση
να διαβιβάζει στη φορολογική αρχή παραστατικά σχετικά με τις πληρωμές που καταβλήθηκαν ως
αμοιβή για υπηρεσίες που αγοράστηκαν από παρόχους εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος,
στο οποίο οι πάροχοι αυτοί υπόκεινται τόσο στη νομοθεσία περί λογιστικής των επιχειρήσεων όσο και στην
υποχρέωση εκδόσεως τιμολογίων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί φόρου προστιθέμενης αξίας, τούτο δε
επί ποινή προσαυξήσεως του φόρου εταιριών ίση με το 50 % ή το 100 % της αξίας αυτών των υπηρεσιών,
ενώ, βάσει διοικητικής πρακτικής, το εν λόγω κράτος μέλος δεν επιβάλλει καμία αντίστοιχη υποχρέωση
όταν ανάλογες υπηρεσίες παρέχονται από παρόχους εγκατεστημένους εντός της δικής του επικράτειας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ

Τα ποσοστά αναφέρονται στο σύνολο: α) 33 χιλ. οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 (ενεργητικό, ίδια κεφάλαια, πωλήσεις και
κέρδη), β) των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα (εργαζόμενοι), γ) των τακτικών αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών των
ασφαλισμένων στον ΕΦKA (μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές) και δ) των εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων
(φόροι).
Πηγή: Εκτιμήσεις ΣΕΒ με βάση στοιχεία 2019 από ICAP, Υπουργείο Οικονομικών, ΕΦΚΑ, ΕΛΣΤΑΤ.

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
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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

