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 Οι παρεμβάσεις του μήνα    
  

  «Με προτεραιότητα την πρόοδο, βλέπουμε 
τον τρόπο λειτουργίας μας με σύγχρονο 
βλέμμα» 
Χριστίνα Γιοβάνη  

Αναπληρώτρια Πρόεδρος 
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 
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  «Πώς θα αξιολογείται ο εσωτερικός έλεγχος 
των εισηγμένων» 

Παναγιώτης Γιαννόπουλος 
 
Πρόεδρος 
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης& Ελέγχων 
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«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός «εισβάλλει» 
στο πεδίο της φορολογίας. Είναι η 
επιχείρησή σας έτοιμη;» 
 

Δημήτρης Χρονόπουλος 

Tax Manager, Grant Thornton  

 

Γιώργος Καρόπουλος 

Tax Senior, Grant Thornton  
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Παρατείνονται προθεσμίες ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων 
Παρατείνεται,  σύμφωνα με διάταξη του προς ψήφιση ν/σ του Υπουργείου 
Υγείας, η προθεσμία ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων, εννέα (9) μηνών για 
τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 και ενός (1) έτους για τα επενδυτικά 
σχέδια του ν. 3908/2011. Στο ίδιο ν/σ προβλέπονται παρατάσεις για 
πολεοδομικά ζητήματα.   
Περισσότερα στη σελ.6  
 
Διατακτικές σίτισης 
Παραμένει το όριο των διατακτικών σίτισης στα 6€ ανά εργάσιμη ημέρα και 
ανταλλάσσονται με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, 
ροφήματα, μόνο σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων 
μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων.  
 

Περισσότερα στη σελ.14  
 
Δύο σημαντικές αναγνωρίσεις της Πενταετούς Παραγραφής από το ΣτΕ 

Με αποφάσεις ΣτΕ  μετά την πάροδο της πενταετίας:  α) παραγράφεται η 

υποχρέωση καταβολής τελών χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ στις 

περιπτώσεις του cash pooling, β) παραγράφεται η επιβολή διασφαλιστικών 

μέτρων των συμφερόντων του δημοσίου εφόσον έχει  παραγραφεί η επίδικη 

φορολογική αξίωση. 

Περισσότερα στη σελ11 και12 

 

  
Το Μηνιαίο Δελτίο «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & 
Επιχειρήσεις» συντάσσεται με την ευθύνη του 
Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & 
Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ και την 
επιστημονική υποστήριξη της Δικηγορικής 
Εταιρείας «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ». Αποτελεί μια 
ακόμη υπηρεσία του ΣΕΒ στα μέλη του και 
περιλαμβάνει τρέχουσες νομοθετικές και 
ρυθμιστικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στην ΕΕ, διαβουλεύσεις, αποφάσεις ανεξάρτητων 
αρχών και φορέων καθώς και σημαντική νομολογία 
στα εργασιακά φορολογικά και ευρύτερα ζητήματα 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την 
περίοδο αναφοράς από την 15η ημέρα του 
παρελθόντος μήνα έως και την 15η ημέρα του 
τρέχοντος μήνα.  Για οποιαδήποτε πληροφορία και 
διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη 
συντακτική Ομάδα.  

Τα άρθρα που φιλοξενούνται στο παρόν δελτίο 
αποτελούν προϊόν προσωπικής επεξεργασίας 
των συντακτών τους και ο ΣΕΒ δεν φέρει καμία 
ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των 
πληροφοριών ή απόψεων που περιλαμβάνουν. 
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01. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

 

  
 
                                Χριστίνα Γιοβάνη  

                          Αναπληρώτρια Πρόεδρος 
                          Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 
                          Linkedin 
 
«Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι» 
 
Η «αθόρυβη» συνεισφορά ενός ιστορικού Οργανισμού 
Όπως φανερώνει η επωνυμία του, το Ταμείο ιδρύθηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα με σκοπό την  αποκλειστική 
φύλαξη και διαχείριση κάθε είδους παρακαταθήκης, καθώς και τη διάθεση κεφαλαίων υπό μορφή δανείων για τη 
χρηματοδότηση έργων κοινής ωφέλειας. 
 
Η παρακαταθήκη, θεσμός απόσβεσης ενοχής, ιδιαίτερα γνωστός στους νομικούς αλλά όχι στο ευρύ κοινό, 
απαντάται από την αρχαία και ρωμαιο-βυζαντινή περίοδο. Σήμερα, ρυθμίζει και διευκολύνει ένα ευρύ φάσμα 
συναλλαγών ανάμεσα στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το κράτος, αλλά και στις μεταξύ αυτών σχέσεις. Οι μορφές 
της παρακαταθήκης διαχρονικά αλλάζουν, καθώς αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της κάθε 
εποχής. Για τη σύστασή τους απαιτείται εξειδικευμένη γνώση νομικής, οικονομικής και τραπεζικής φύσης, που 
συνεχώς εμπλουτίζεται.   
 
Ιδιαίτερα διαδεδομένες στον επιχειρηματικό κόσμο είναι οι χρηματικές παρακαταθήκες εγγύησης για τη συμμετοχή 
τους σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων, οι τελωνειακές με σκοπό την ταχεία παραλαβή εισαγόμενων 
εμπορευμάτων, αλλά και εκείνες που αφορούν στη συνεργασία μας με το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών κατά τη 
διαδικασία της υποχρεωτικής εξαγοράς ή εκποίησης κινητών αξιών. Στη λίστα αναφοράς προστίθενται συνεχώς 
νέες χρήσεις, όπως για παράδειγμα από εταιρείες ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, ενώ όσοι έχουν βρεθεί σε θέση 
αναμονής για την απονομή πολιτικής ή ποινικής δικαιοσύνης, έχουν ενδεχομένως προβεί στην σύσταση 
κάποιας μορφής παρακαταθήκης. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η χρήση της από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς κατά 
την απόδοση αποζημιώσεων λόγω απαλλοτρίωσης ακινήτων, στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων υποδομών 
που άλλαξαν και αλλάζουν την εικόνα της χώρας (Transadriatic Pipeline, Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», οδικοί 
άξονες κ.α.).   
 
Από την άλλη πλευρά, οι πόροι από την λειτουργία του θεσμού της παρακαταθήκης αξιοποιούνται για τη στήριξη 
της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της χρηματοδότησης έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με ίδιους πόρους ή 
από κοινού με την ΕΤΕπ, σήμερα χρηματοδοτούνται επενδυτικά έργα και προγράμματα που υπερβαίνουν τα τρία 
δισεκατομμύρια ευρώ. 

Επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό μας  
Οι συνθήκες που διαμορφώνονται στο εξωτερικό περιβάλλον απαιτούν ταχύτατους ρυθμούς στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση έργων αναβάθμισης των μηχανογραφικών υποδομών. Χρειάστηκε να δούμε τον τρόπο λειτουργίας μας 
με τον σύγχρονο τρόπο. Προσαρμοζόμενοι στις απαιτήσεις, αναζητήσαμε συνεργασίες με άλλους θεσμικούς φορείς 
και σήμερα, υλοποιείται με την Κοινωνία της Πληροφορίας ένα πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού 
προϋπολογισμού 6,4 εκ. ευρώ, το οποίο θα λάβει ισόποση επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αφορά στο 
σύνολο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και στην ψηφιοποίηση των αρχείων του, προσβλέποντας 
στην  αναβάθμιση των υποδομών και στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς.  
 
Στην ίδια κατεύθυνση, τον τελευταίο χρόνο υλοποιήθηκαν βελτιώσεις στις υπηρεσίες με αποδέκτες πολίτες, 
επιχειρήσεις και Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μέσω των νέων εφαρμογών, παρέχεται η δυνατότητα 
διεκπεραίωσης μιας σειράς εργασιών, χωρίς τη φυσική παρουσία στον χώρο μας, ενώ η εγγραφή και είσοδος σε 
κάθε εφαρμογή, γίνεται απλά με τους κωδικούς TAXISNet. Ειδικότερα: 
 

- Η πλατφόρμα e-Loans υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της ΕΤΕπ και ψηφιοποιεί πλήρως την διαδικασία 
υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων για δάνεια νομικών προσώπων και ΟΤΑ. Η πρόσβαση γίνεται μέσω 

http://linkedin.com/in/christina-giovani-78805111
https://www.tpd.gr/wp-content/uploads/2022/e-Loans_tpd.mp4
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του e-loans.tpd.gr παρέχοντας ένα κανάλι άμεσης και συνεχούς επικοινωνίας με την αρμόδια Διεύθυνση 
του Τ.Π.&Δ. και δίνοντας λύση σε σοβαρά ζητήματα γραφειοκρατικής καθυστέρησης. Μειώνεται ο κίνδυνος 
σφαλμάτων, διευκολύνεται η πρόσβαση των ΟΤΑ στην χρηματοδότηση των έργων και  εν τέλει αυξάνεται η 
απορροφητικότητα των προγραμμάτων. 
 

- Έξι (6) νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., καλύπτουν διαφορετικές 
συναλλακτικές ανάγκες ή ανάγκες πληροφόρησης. Εξ αυτών, η ηλεκτρονική καταβολή του τέλους 
διαφήμισης 2% παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και διευκολύνει χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες. 
 

- Προς την ίδια κατεύθυνση, είναι σε εξέλιξη οι δοκιμαστικές εργασίες για την ηλεκτρονική σύσταση της 
παρακαταθήκης, που θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου για τους συναλλασσόμενους. Η νέα 
εφαρμογή αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του νέου έτους. 

 
Παράλληλα, στο γενικότερο πλαίσιο της συνεργασίας και του διαλόγου, αναζητούμε τρόπους και προτάσεις, ώστε να 
αναβαθμίζουμε και να διευρύνουμε τις προσφερόμενες χρήσεις της παρακαταθήκης και των Escrow accounts προς 
όφελος του γενικού συμφέροντος. Υπό το πρίσμα αυτό, τα νέα προϊόντα και ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός είναι 
θεμελιώδους σημασίας για να λειτουργεί το Ταμείο με καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες και κυρίως με 
ασφάλεια και προοπτική. 
 
Σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, το όραμα, η προσαρμοστικότητα και η επιμονή αποτελούν τις μόνες 
σταθερές, στις οποίες μπορεί να βασιστεί ο οποιοσδήποτε φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, για να λειτουργεί 
συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων. Για να παραμείνει όχι απλά ζωντανός, αλλά 
ανταγωνιστικός και χρήσιμος.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://e-loans.tpd.gr/
https://www.tpd.gr/wp-content/uploads/2022/telos_diafimisis.pdf
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                                Παναγιώτης Γιαννόπουλος  

                          Πρόεδρος 
                          Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης& Ελέγχων 
                          Linkedin 
 
«Ελεγκτικό πλαίσιο για την διενέργεια αξιολόγησης της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 
των εισηγμένων εταιρειών» 
Είναι αλήθεια ότι το πλαίσιο της «Εταιρικής διακυβέρνησης» για τις εισηγμένες εταιρείες έχει σημαντικά ενισχυθεί με 
την υιοθέτηση του ν.4706/2020, και έχει διαμορφώσει για τις εισηγμένες εταιρείες ένα αρκετά απαιτητικό πλαίσιο. Με 
το νέο κανονιστικό πλαίσιο που ορίζεται στον ανωτέρω νόμο οι  ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες 
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα, θα πρέπει να αναθέτουν την αξιολόγηση του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου (ΣΕΕ) σε ανεξάρτητους αξιολογητές.  Η πρώτη Αξιολόγηση του ΣΕΕ θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί, κατά τα προβλεπόμενα από το Κανονιστικό Πλαίσιο, έως την 31η Μαρτίου 2023, με ημερομηνία 
αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2022. Η αξιολόγηση διενεργείται περιοδικά τουλάχιστον κάθε τρία (3) έτη, με 
αφετηρία την ημερομηνία αναφοράς της τελευταίας αξιολόγησης. 
 
Το ελεγκτικό πλαίσιο 
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΤΕ  καθόρισε το  ελεγκτικό πλαίσιο σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και τις 
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, ενώ παράλληλα ανέπτυξε και ενδεικτικό πρόγραμμα ελέγχου το οποίο θα πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρείας. Στο εν λόγω πρόγραμμα 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι διαδικασίες  που προβλέπονται από το Κανονιστικό πλαίσιο οι οποίες   πρέπει να 
διενεργούνται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές (ΟΕΛ). Επιπρόσθετα στο εν λόγω πρόγραμμα εξειδικεύονται  
οι  πέντε (5) πυλώνες των κατευθυντηρίων οδηγιών της ΕΚ δηλαδή το Περιβάλλον Ελέγχου (Control Environment), 
η Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management), οι Ελεγκτικοί Μηχανισμοί και Δικλίδες (Control Activities), το Σύστημα 
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (Information and Communication) και τέλος η Παρακολούθηση του ΣΕΕ 
(Monitoring).  
   
Εύρος της εργασίας. 
Το εύρος της αξιολόγησης πρέπει να  προσδιοριστεί υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο  της υποκείμενης 
στην αξιολόγηση Εταιρείας και να περιλαμβάνεται στο κανονισμό λειτουργίας της. Επιπροσθέτως, ο κανονισμός 
λειτουργίας πρέπει να αναφέρει τις τυχόν σημαντικές θυγατρικές που θα περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση του 
ΣΕΕ και οι σημαντικές θυγατρικές να έχουν προσδιοριστεί με ευθύνη του ΔΣ πριν την έναρξη της αξιολόγησης του 
ΣΕΕ.  
 
Η έκθεση Αξιολόγησης. 
Μετά την ολοκλήρωση  της αξιολόγησης του ΣΕΕ, o ΟΕΛ θα πρέπει να υποβάλει Έκθεση Αξιολόγησης της 
Επάρκειας και Αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα  με το ισχύον Κανονιστικό 
πλαίσιο και τα υποδείγματα που έχουν εγκριθεί. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από την αξιολόγηση του ΣΕΕ 
έχουν προκύψει ουσιώδεις αδυναμίες, και συνεπώς η έκθεση διασφάλισης περιλαμβάνει συμπέρασμα με 
επιφύλαξη,  πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης και η θέση της Διοίκησης της Εταιρείας στις ουσιώδεις αδυναμίες, 
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών σχεδίων δράσης με σαφή και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα.   
 
Συμπέρασμα  
Η ΕΛΤΕ με την έκδοση του προγράμματος ελέγχου και τις οδηγίες που το συνοδεύουν, καθόρισε την μεθοδολογία 
αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διευκολύνοντας έτσι τις υπόχρεες επιχειρήσεις και τους ελεγκτές, 
με τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι αμφισβητήσεις για την έκταση και την ποιότητα του έργου που πρέπει να 
εκτελεσθεί.Επιπρόσθετα, η διενέργεια της αξιολόγησης του ΣΕΕ θεωρητικά δε αναμένεται να δημιουργήσει 
σημαντικές πρόσθετες υποχρεώσεις στις εταιρείες δεδομένου ότι οι περιοχές που εστιάζει το πρόγραμμα 
ελέγχου αφορούν διαδικασίες ή επιτροπές και συστήματα που η εφαρμογή τους προβλέπεται από τον 4706 (με 
ημερομηνία εφαρμογής Ιούλιος 2020) και ο κανονισμός λειτουργίας που όλες οι εισηγμένες εταιρείες έχουν ήδη 
αναρτήσει, έστω και την σύνοψή του, αναφέρει πλήρη εφαρμογή όλων των παραπάνω υποχρεώσεων ήδη για την 
χρήση που έληξε στης 31/12/2021. Τέλος, υπογραμμίζεται  και η δυνατότητα που παρέχεται για προσαρμογή του 
προγράμματος στα πλαίσια και τις ιδιαιτερότητες των υποκείμενων επιχειρήσεων, όπως μέγεθος, πολυπλοκότητα, 
διασπορά κλπ 

 

https://www.linkedin.com/feed/
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

 
Περιοχές Natura 

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως την 1η.03.2023 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η 
Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη περιοχών Natura 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Για την 
αξιολόγηση των προτεινόμενων χωρικών ρυθμίσεων και επιτρεπόμενων χρήσεων/δραστηριοτήτων, 
ιδιαίτερη έμφαση προτείνεται να δοθεί στο Κεφάλαιο 4 που αφορά στην Οριοθέτηση της περιοχής και 
του προστατευτέου αντικειμένου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ενέργεια 
Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως τις 10.01.2023 τις προτάσεις της ενόψει θέσπισης ρύθμισης για την καταβολή οικονομικού 
ανταλλάγματος σε χρήστες του ΕΔΔΗΕ οι οποίοι υφίστανται διακοπές ηλεκτροδότησης μεγάλης 
διάρκειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) έως τις 16.01.2023 τις εισηγήσεις που υπέβαλαν ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για τους περιορισμούς 
έγχυσης των Σταθμών ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίοι 
εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 4951/2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ο ENTSO-e θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως τις 16.01.2023 την κοινή τροποποιημένη πρόταση των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού 
δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικά με την μεθοδολογία για τη συντονισμένη αναδιανομή 
και αντίρροπη συναλλαγή κατά το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) έως τις 16.01.2023 την κοινή πρόταση των ΔΣΜ σχετικά με την αναθεώρηση των εναρμονισμένων 
κανόνων κατανομής κατά το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1719 της Επιτροπής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με: 

α) την εισήγηση τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Διαχείρισης 
ΕΣΜΗΕ σχετικά με τον περιορισμό του κινδύνου από συναλλαγές στις συζευγμένες αγορές.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) την μεθοδολογία σειράς διακοπής τροφοδοσίας καταναλωτών του καταλόγου «Σημαντικών 
Βιομηχανιών» της δράσης Δ8 του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) την εισήγηση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για τον Κανονισμό Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) την εισήγηση του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας σχετικά με την τροποποίηση του 
Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και του 
Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://ypen.gov.gr/diavouleusi/forums/topic/kefalaio-4-8/
https://ypen.gov.gr/diavouleusi/forums/forum/dimosia-diavoyleysi-toy-ergoy-ekponisi-eidikon-perivallontikon-meleton-syntaxi-proedrikon-diatagmaton-prostasias-kai-schedion-diacheirisis-gia-tis-perioches-toy-diktyoy-natura-2000/epm-8a-perioches-natura-2000-tis-perifereias-notioy-aigaioy/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/55575/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/55850/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/55893/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/55895/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/52773/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/54099/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/54433/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/54974/
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ε) την τροποποίηση του Κανονισμού για την Μεθοδολογία του Απαιτούμενου Εσόδου και των 
Τιμολογίων των Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

στ) την τροποποίηση του Χρόνου Εκφόρτωσης στην Πλωτή Δεξαμενή ΥΦΑ της ορίστηκε στην υπ’ 
αριθμ. 812/2022 Απόφαση της ΡΑΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τηλεπικοινωνίες 

Η ΕΕΤΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση: 

α) έως τις 31.01.2023 τις προτάσεις της για την έκδοση του Κανονισμού Συνεγκατάστασης της ΕΕΤΤ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (A’ 184). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 
Παρατάσεις προθεσμιών για επενδυτικά σχέδια και πολεοδομικά ζητήματα 

Εισήχθη προς ψήφιση στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο  
«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις». Στο άρθρο 79 & 87 του εν λόγω σχεδίου νόμου περιλαμβάνονται οι οποίες αφορούν 
παρατάσεις προθεσμιών. Ειδικότερα: α) νέα παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης επενδυτικών 
σχεδίων, εννέα (9) μηνών για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 και ενός (1) έτους για τα επενδυτικά 
σχέδια του ν. 3908/2011, εφόσον πληρούνται οι 3 πρώτες προϋποθέσεις που θέτει ο ν. 4399/2016 (άρθρο 
79), β) παρατάσεις στην υπαγωγή κατασκευών σε νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων για ορισμένες 
περιπτώσεις (αναλυτικά άρθρο 86 παρ.1,2 και 4), γ) δυνατότητα οικοδόμησης  των κατά παρέκκλιση 
άρτιων γηπέδων στις εκτός σχεδίου περιοχές, για τα οποία έως και την 9η Δεκεμβρίου 2022 δεν έχει 
εκδοθεί οικοδομική άδεια (άρθρο 88), δ) την ολοκλήρωση εκκρεμών διαδικασιών έγκρισης, αναθεώρησης ή 
τροποποίησης των γενικών πολεοδομικών σχεδίων του ν.2508/97 έως 30.06.2023 (άρθρο 88), ε) την 
υποχρέωση μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης πρατηρίων λόγω αλλαγής των χρήσεων γης έως 
31/12/2024 (άρθρο 86 παρ.7). 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αθέμιτη κερδοφορία 

Στο προαναφερθέν σ/ν εισήχθη τροπολογία με την οποία προβλέπεται παράταση έως 30.06.2023 των 
μέτρων περιστολής των φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας. Επίσης προστίθεται η δυνατότητα του 
Υπουργού Ανάπτυξης με απόφαση του να εξειδικεύει τα είδη που εμπίπτουν στην εφαρμογή της διάταξης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός   

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τους όρους και τις ρυθμίσεις για την Δράση 
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και  εδώ 

 

https://www.rae.gr/diavoulefseis/55582/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/55143/
https://www.rae.gr/diavoulefseis/55575/
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=60d57e5e-cf04-4427-af0c-af6b016015f5
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/12169780.pdf
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206180
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206353
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Προσβασιμότητα Προϊόντων  

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4994/2022 σχετικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 για τις απαιτήσεις 
προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, για την αρμοδιότητα ελέγχου διάθεσης πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης στις 
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, τον προσωρινό μηχανισμό επιστροφής μέρους εσόδων από τους 
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, την υπηρεσία μείωσης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, το 
πρόγραμμα «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτίρια». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ταμείο Ανάκαμψης 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας και των όρων 
χορήγησης δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βάσει του Προσωρινού Πλαισίου 
της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για την στήριξη της οικονομίας κατά την διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΕΣΠΑ  

Καθορίστηκαν οι εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιχειρηματικότητα 

α) Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με τον καθορισμό του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, 
για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 
«Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» 
του έτους 2021.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Καθορίστηκε το ποσό, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς 
ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360ο» του ν. 4887/2022 του έτους 2022.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

γ) Τροποποιήθηκαν τα ποσοστά δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κρατικές Ενισχύσεις 

Καθορίστηκε ο σκοπός, οι αρμοδιότητες και η εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών 
Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημόσια Έργα 

Εγκρίθηκαν 154 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια 
Έργα και Μελέτες. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καλάθι του Νοικοκυριού 

α) Καθορίστηκαν οι κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», η 
συχνότητα αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ο ορισμός της αρμόδιας αρχής 
ελέγχου, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100215
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206111
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8BM3t50sCtNrnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYoH6MJHYiS-EodmVLMKGBj93wkPXLA_srhdmB7zKQ9y
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206212
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206212
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206364
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206247
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206366
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206239
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β) Καθορίστηκαν οι κατηγορίες των προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του Άη-Βασίλη», η 
συχνότητα αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ο ορισμός της αρμόδιας αρχής 
ελέγχου, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αιγιαλός 

Ρυθμίστηκαν θέματα λειτουργίας της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης των ορίων του αιγιαλού, της 
παραλίας και παλαιού αιγιαλού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δόμηση εκτός σχεδίου 

Εκδόθηκαν από τον ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος οι Οδηγίες για τη δόμηση σε 
εκτός σχεδίου περιοχές και την εφαρμογή του κεφαλαίου Γ’ του ν.4759/2020 (Α’ 245), όπως ισχύει  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 

Ενέργεια 
Με απόφαση της ΡΑΕ: 

α) Καθορίστηκε το ποσοστό των διαθέσιμων του Λογαριασμού Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης για τον 
υπολογισμό των Προχρηματοδοτημένων Χρηματοοικονομικών Πόρων της Εταιρείας Εκκαθάρισης 
Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε., από την Ημέρα Έναρξης της συζευγμένης λειτουργίας της 
Ενδοημερήσιας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω της Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) Τροποποιήθηκε η μεθοδολογία υπολογισμού μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) Τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

δ) Καθορίστηκε η ημέρα έναρξης της συζευγμένης λειτουργίας της Ενδοημερήσιας Αγοράς μέσω της 
Συνεχούς Ενδοημερήσιας Συναλλαγής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ε) Τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης σχετικά με τον καθορισμό των αριθμητικών 
τιμών των παραμέτρων της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης για σημαντικές συστηματικές αποκλίσεις της 
παραγωγής των Χαρτοφυλακίων Μονάδων ΑΠΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

στ) Εγκρίθηκαν οι Κανόνες Κατανομής Δυναμικότητας στα Σύνορα Ζωνών Προσφοράς μεταξύ της 
Ελλάδας και των χωρών εκτός της ΕΕ (Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία) για το έτος 2023. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ζ) Καθορίστηκε η τιμή της Μοναδιαίας Χρέωσης Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για το έτος 2023. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206462
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206493
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A856%CE%924653%CE%A08-%CE%93%CE%9E3
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206066
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206064
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206065
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206063
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206087
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206339
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206435
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
 

Δημήτρης Χρονόπουλος 

Tax Manager 

Grant Thornton  

LinkedIn  

 
Γιώργος Καρόπουλος 

Tax Senior  

Grant Thornton  

Linkedin 

 
«Tax Goes Digital: Μεταρρυθμίσεις στο πεδίο του ΦΠΑ & της ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο του 
ψηφιακού μετασχηματισμού» 
 
Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα τις επίσημες προτάσεις της για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (VAT in the Digital Age, ViDA) και προχώρησε στην υποβολή προσχεδίου ευρωπαϊκής 
οδηγίας. Βασικοί στόχοι που καλείται να επιτύχει η αναμόρφωση του συστήματος ΦΠΑ είναι η δραστική μείωση 
του ελλείματος ΦΠΑ το οποίο σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για το 2020 ανήλθε σε 93 δις. Ευρώ και η 
προώθηση της ψηφιοποίησης για τις επιχειρήσεις. 
 
Σημαντική καινοτομία του νέου συστήματος ΦΠΑ αποτελεί η υιοθέτηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο 
συγκεκριμένα, το ευρωπαϊκό πρότυπο ηλεκτρονικής τιμολόγησης αναμένεται να γίνει αποδεκτό σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση B2B. Παράλληλα, έχει ήδη αποφασισθεί η κατάργηση της 
απαίτησης για την προηγούμενη συναίνεση του λήπτη για την αποδοχή ηλεκτρονικών τιμολογίων επιτρέποντας 
στις επιχειρήσεις να υιοθετούν ελεύθερα την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Μάλιστα, τονίζεται ότι η καθιέρωση σε 
κάποιες περιπτώσεις της ενιαίας εγγραφής ΦΠΑ για όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα από 
αυτά θα συμβάλλει στην μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων  αφού θα ισχύει άπαξ εγγραφή στο 
ενιαίο Μητρώο ΦΠΑ με την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων να λαμβάνει χώρα μέσω ενιαίας διαδικτυακής 
πύλης. Ισχυροί σύμμαχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μείωση του ελλείματος ΦΠΑ θα καταστούν και οι 
ηλεκτρονικές πλατφόρμες καθώς πλέον θα οριστούν οι ίδιες υπεύθυνες για την είσπραξη και απόδοση του ΦΠΑ. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμώντας τον ρόλο που διαδραματίζουν στην νέα ψηφιακή πραγματικότητα οι διαχειριστές 
των ηλεκτρονικών πλατφορμών (βραχυχρόνιων μισθώσεων, ενοικίασης μέσων μεταφοράς, παροχής υπηρεσιών 
και πώλησης αγαθών) έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση της 7ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την διοικητική 
συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (DAC 7). Οι διαχειριστές των ανωτέρω ηλεκτρονικών πλατφορμών θα 
αποστέλλουν στις Φορολογικές Αρχές κάθε χώρας τα στοιχεία των παρόχων, πωλητών αλλά και των συναλλαγών 
που εκτελούνται σε κάθε μία από αυτές. 
 
Η χώρα μας, ακολουθώντας τις εξελίξεις, έχει εφαρμόσει εδώ και καιρό την τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Α.Α.Δ.Ε. «myDATA» ενώ σύντομα θα προσαρμοστούν τα αντίστοιχα 
συστήματα ώστε να καταστεί δυνατή η προσυμπλήρωση της δήλωσης ΦΠΑ και η θέσπιση του ηλεκτρονικού 
δελτίου αποστολής από το πρώτο τρίμηνο του 2023. 
 
Όπως γίνεται αντιληπτό, το προσεχές χρονικό διάστημα θα φέρει νέες προκλήσεις στα πεδία της φορολογικής 
συμμόρφωσης και του φορολογικού ελέγχου. Η αξιολόγηση των υπαρχουσών διαδικασιών compliance, ο έγκαιρος 
προγραμματισμός των μεταρρυθμίσεων που θα απαιτηθούν αλλά και η εκπαίδευση του προσωπικού είναι μερικές 
από τις βέλτιστες πρακτικές που θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες να κερδίσουν το 
«στοίχημα» του ψηφιακού μετασχηματισμού στο πεδίο της φορολογίας. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/dimitris-chronopoulos-b3441018/
https://www.linkedin.com/in/georgekaropoulos/
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
ΑΑΔΕ| Ψηφιακή παρακολούθηση εισροών και εκροών 
 
Καθορίστηκε ότι από την 19.12.2022, τίθεται σε εφαρμογή η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης λογισμικού 
και της δήλωσης εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης εισροών και εκροών στην ιστοσελίδα της 
ΑΑΔΕ.  
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΑΑΔΕ| Ψηφιακές εφαρμογές μητρώου  

Δόθηκαν διευκρινίσεις επί του τρόπου εξυπηρέτησης των φορολογουμένων και των απαιτούμενων 
εξουσιοδοτήσεων για την υποβολή δηλώσεων Μητρώου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΑΑΔΕ| Ψηφιακές εφαρμογές ΦΠΑ 

Αναφορικά με τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από 5/12/2022 και εφεξής και αφορούν 
φορολογικές περιόδους από 1/1/2022 και εφεξής, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
προσυμπληρώνει τις κατηγορίες εκροών και εισροών με τους αντίστοιχους φόρους στους 
σχετικούς κωδικούς των πινάκων της δήλωσης ΦΠΑ βάσει των δεδομένων που διαβιβάζονται στην 
ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, και του χαρακτηρισμού αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες αποφάσεις. Η προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση του 
υποκειμένου στο φόρο κατά την υποβολή της δήλωσής του και δεν είναι δεσμευτική γι’ αυτόν. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ΑΑΔΕ| Ψηφιακή δήλωση φόρου δωρεάς/ γονικής παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο  

Καθορίστηκε ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής της ψηφιακής δήλωσης φόρου δωρεάς 
και γονικής παροχής κινητών και χρημάτων χωρίς συμβόλαιο (μέσω της εφαρμογής myPROPERTY), 
καθώς, επίσης, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ΑΑΔΕ| Ψηφιακή υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής  

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν πλέον να υποβάλλουν ενδικοφανείς προσφυγές, αιτήματα αναστολής, 
καθώς και το σύνολο των δικαιολογητικών εγγράφων ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, 
ψηφιακά, μέσω της πύλης myAADE (myaade.gov.gr). Η υποβολή ενδικοφανών προσφυγών θα γίνεται με 
τον ως άνω τρόπο προαιρετικά από 29.11.2022 (και ειδικά για τις ΔΟΥ Α-Β’ και Β’ Τάξης και υποχρεωτικά 
από την 01.02.2023. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολογητέα ύλη και παραγραφή  

Δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθ. 36 του ΚΦΔ, σε 
περίπτωση που κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου έχει εντοπιστεί φορολογητέα ύλη η οποία 
ανάγεται σε φορολογικά έτη που έχουν παραγραφεί, τα οποία προηγούνται της ελεγχόμενης 
φορολογικής περιόδου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-12/e2085_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-12/%CE%B52084_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-12/a_1170_fek_2022.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-11/a_1162_fek_2022.pdf
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206009
https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-12/e2082_2022.pdf
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Φορολογία ακινήτων & άρθρο 5Α Κ.Φ.Ε.  

Δημοσιεύθηκε ο ν. 5000/2022 με τον οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέφθηκε η παράταση δυνατότητας 
υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής Φ.Π.Α. στα ακίνητα και η προσθήκη αποδεικτικού για τη 
μεταφορά ελάχιστου ποσού κατά την εφαρμογή του άρθρου 5α  Κ.Φ.Ε. Παράλληλα, παρατάθηκε η 
μείωση φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων, όπως και η αναστολή επιβολής φόρου 
υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακινήτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΣτΕ 173/2022 | Cash pooling: Παραγραφή υποχρέωσης καταβολής τελών χαρτοσήμου και 
παρεπόμενης εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 
Με τη με αριθμό 173/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι το δικαίωμα του 
Δημοσίου για έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής τελών χαρτοσήμου και της – 
παρεπόμενου χαρακτήρα – εισφοράς υπέρ ΟΓΑ υποκύπτει σε παραγραφή μετά την πάροδο 
πενταετίας (παρ. 1 άρ. 84 του Ν. 2238/1994) από τη λήξη του έτους εντός του οποίου έπρεπε να 
υποβληθεί η δήλωση τελών χαρτοσήμου ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Η δε εικοσαετής παραγραφή που 
θεσπίζει το άρ. 249 του Αστικού Κώδικα δεν μπορεί να ισχύσει σε φορολογικές διαφορές αλλά 
διέπει αποκλειστικά και μόνο αστικής φύσεως σχέσεις. Υπό το ανωτέρω σκεπτικό έγινε δεκτό ότι η 
αναιρεσίβλητη εταιρεία, η οποία είχε συνάψει σύμβαση έντοκου δανείου για τη διαχείριση των διαθεσίμων 
της (cash pooling) με τη μορφή τρεχούμενου δοσοληπτικού λογαριασμού,  με αλλοδαπή εταιρεία ήταν μεν 
υπόχρεη για την καταβολή τελών χαρτοσήμου, εντούτοις, δεδομένου ότι η ανωτέρω σύμβαση είχε 
καταρτιστεί το 2011 (οπότε και ανέκυψε η υποχρέωση για καταβολή τελών χαρτοσήμου), το δικαίωμα του 
Δημοσίου για έκδοση και κοινοποίηση της επίδικης πράξης επιβολής τελών χαρτοσήμου υπέκυψε σε 
παραγραφή, με βάση τον ως άνω κανόνα της πενταετίας, την 31.12.2016. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 2593/2021| Προϋποθέσεις αναδρομικής επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος Φ.Π.Α. 
 
Με τη με αριθμό 2593/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι, σε περίπτωση που 
διατυπώνεται αίτημα επιστροφής Φ.Π.Α, ο μεν φορολογούμενος οφείλει, υποβάλλοντας δήλωση, να 
υπολογίσει το ποσό της διαφοράς φόρου που προκύπτει, η δε φορολογική αρχή οφείλει, πριν από την 
ικανοποίηση οποιουδήποτε τέτοιου αιτήματος, να ελέγξει εάν πράγματι προκύπτει ποσό φόρου προς 
επιστροφή, ακόμα κι αν υφίσταται δικαστική απόφαση με την οποία έχει ήδη διαγνωστεί η τυχόν μείωση της 
φορολογικής υποχρέωσής του. Ειδικότερα, σε περίπτωση που υποκείμενος στο φόρο ζητήσει 
αναδρομικά την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος Φ.Π.Α. ως φόρου εισροών που 
βάρυνε τις παραδόσεις πετρελαιοειδών προϊόντων, ο φόρος αυτός δεν είναι επιστρεπτέος άνευ 
όρων, εφόσον οι παραδόσεις αυτές απαλλάσσονταν από το φόρο δυνάμει του κριθέντος ως 
ανισχύρου προς την έκτη οδηγία περί Φ.Π.Α. άρθρου 37 του ν. 1642/1986, αλλά πρέπει, να 
υπολογιστεί ο συνολικός φόρος εκροών από όλες τις φορολογητέες δραστηριότητες της 
επιχείρησης και μετά να αφαιρεθεί από τον φόρο αυτό ο συνολικός φόρος εισροών που αφορά 
φορολογητέες πράξεις αυτής. Και τούτο διότι η έκπτωση του φόρου εισροών συναρτάται με την επιβολή 
φόρου εκροών επί των αγαθών ή υπηρεσιών που διαθέτει ή παρέχει η επιχείρηση. Μόνο δε μετά την 
τήρηση της διαδικασίας αυτής και τον προσδιορισμό του φόρου εκροών και του εκπιπτόμενου φόρου 
εισροών, διατάσσεται η επιστροφή του ποσού του φόρου εισροών που δεν καλύπτεται από το φόρο 
εκροών υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 27 του ν. 1642/1986 (παλαιός Κώδικας Φ.Π.Α.). 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100226
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ΣτΕ 2334/2021 | Φορολογική απαλλαγή ενεργειακών προϊόντων 

Με τη με αριθμό 2334/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι η Οδηγία με αριθμό 
2003/96/ΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών 
προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, με την οποία επιβάλλεται στα κράτη – μέλη της Ε.Ε. η 
υποχρέωση να απαλλάσσουν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης την ηλεκτρική ενέργεια που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την ηλεκτρική ενέργεια που 
χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έχει άμεσο 
αποτέλεσμα. Ειδικότερα, ακόμα κι αν δεν εντοπίζεται στην εθνική νομοθεσία (Ν. 2960/2001) αντίστοιχη 
ρύθμιση με αυτή της ανωτέρω Οδηγίας, η τελευταία αυτή (Οδηγία) πρέπει να εφαρμόζεται από τον εθνικό 
δικαστή εάν το αιτούμενο της απαλλαγής νομικό πρόσωπο είναι σε θέση να αποδείξει ότι φορολογικώς 
υπάγεται πράγματι σε μία από τις απαλλασσόμενες βάσει της οδηγίας κατηγορίες, καθόσον χρησιμοποίησε 
την ηλεκτρική ενέργεια που παρήγαγε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ - 2017/2021| Παραγραφή της φορολογικής ενοχής για την οποία λαμβάνονται μέτρα διασφάλισης 
των συμφερόντων του Δημοσίου 

Με τη με αριθμό 2017/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι το δικαστήριο που 
επιλαμβάνεται της προσφυγής κατά των μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου μπορεί, κατ’ αρχήν, να εξετάσει 
παραδεκτώς τον ισχυρισμό περί παραγραφής της επίδικης φορολογικής αξίωσης και – κατ’ επέκταση – ότι 
εφόσον τέτοια παραγραφή της επίδικης αξίωσης διαγιγνώσκεται, η σχετική πράξη επιβολής διασφαλιστικών 
μέτρων τυγχάνει ακυρωτέα. Η δε εξέταση του ισχυρισμού περί παραγραφής είναι παραδεκτή διότι η 
παραγραφή, ως ουσιαστικό στοιχείο της φορολογικής ενοχής αποτελεί και το θεμέλιο της πράξης 
επιβολής των μέτρων διασφάλισης. Ενώ, η έκδοση απόφασης από το δικαστήριο που εξετάζει ως πλέον 
αρμόδιο τη νομιμότητα της ίδιας της πράξης επιβολής φόρου ή προστίμου δεν αποτελεί προϋπόθεση του 
παραδεκτού της προβολής του ισχυρισμού της παραγραφής ενώπιον του δικαστηρίου που εξετάζει τη 
νομιμότητα του μέτρου διασφάλισης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ - 1912/2021| Επιστροφή Φ.Π.Α. σε αλλοδαπή εταιρία για υπηρεσίες που της παρασχέθηκαν από 
επιχειρήσεις υποκείμενες στο φόρο στο εσωτερικό της Χώρας 

Με τη με αριθμό 1912/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι προϋπόθεση 
επιστροφής στον υποκείμενο στο ΦΠΑ, που είναι εγκατεστημένος σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
του φόρου που επιβάρυνε τις υπηρεσίες που του προσφέρθηκαν από άλλους υποκείμενους στο φόρο στο 
εσωτερικό της Χώρας, είναι η χρησιμοποίηση των υπηρεσιών αυτών είτε για φορολογητέες πράξεις – 
υπηρεσίες από μεσάζοντες προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, είτε για άλλες φορολογητέες 
πράξεις, ο τόπος φορολογίας των οποίων βρίσκεται στο εξωτερικό και για τις οποίες θα είχε 
δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, αν αυτές ενεργούνταν στο εσωτερικό της χώρας. Υπό το σκεπτικό 
αυτό, οι υπηρεσίες που έλαβε η αναιρεσείουσα, αλλοδαπή εταιρεία (χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην 
Ελλάδα) και χρησιμοποίησε περαιτέρω για την αποπεράτωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για ακίνητο 
που βρίσκεται στην Ελλάδα, από εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα είναι φορολογητέες σε αυτή. 
Αδιάφορο είναι δε εάν οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν ή όχι στο εξωτερικό. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 2517/2021 | Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. 

Με τη με αριθμό 2517/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι στην περίπτωση που 
το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α είναι αδύνατον να μεταφερθεί σε επόμενη διαχειριστική περίοδο, η 
αξίωση επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου δεν υπόκειται στην τριετή παραγραφή που ορίζεται 
στην παρ. 2 του άρθρου 90 του Ν. 2362/1995, αφού δεν αφορά φόρο που καταβλήθηκε αχρεωστήτως, 
αλλά στη γενική πενταετή παραγραφή της παρ. 1 του άρθρου αυτού.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/78
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ΣτΕ – 121/2022 | Μεταφορά φορολογικής κατοικίας (παροχή εξ αποστάσεων υπηρεσιών καθηγητή) 

Με τη με αριθμό 121/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτό ότι η απόρριψη του 
αιτήματος μεταφοράς φορολογικής κατοικίας προσώπου, καθηγητή – δημοσίου υπαλλήλου στο 
επάγγελμα ήταν εσφαλμένη, καθόσον ο αιτών είχε πλήρως αποδείξει ότι ήταν κάτοικος Ηνωμένου 
Βασιλείου από το 2015 και εξής. Η δε έναρξη εργασιών του στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το 2018 και 
διατηρήθηκε μόνο για λίγους μήνες, με σκοπό αποκλειστικά και μόνο την παροχή υπηρεσιών εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα. Κατά τα λοιπά, ο αιτών 
είχε πλήρως αποδείξει με στοιχεία που είχε συνυποβάλει με την αίτησή του και δεν εκτιμήθηκαν από τη 
φορολογική αρχή και προβλέπονταν στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1201/2017 ότι είχε την πρόθεση να οργανώσει τη 
ζωή του στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά μόνιμο τρόπο, έχοντας ήδη από το έτος 2017 καταστήσει τη χώρα 
αυτή κέντρο των εν γένει βιοτικών σχέσεων και ζωτικών του συμφερόντων (είχε εγκατασταθεί στην 
αλλοδαπή με την οικογένειά του, τα παιδιά του φοιτούσαν σε σχολείο σε αυτή, διατηρούσε σύμβαση 
εργασίας αορίστου χρόνου ως αναπληρωτής καθηγητής με Πανεπιστήμιο εκεί). Επομένως, η Διοίκηση μη 
νομίμως απέρριψε το αίτημα του περί μεταφοράς της φορολογικής του κατοικίας από την Ελλάδα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο από το έτος 2017 και εφεξής, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση, 
κατά το αντίστοιχο μέρος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ - 1105/2021|Συμπληρωματικά στοιχεία – παρέκταση προθεσμίας παραγραφής από την πενταετία 
στη δεκαετία 

Με τη με αριθμό 1105/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι τα στοιχεία των 
τραπεζικών καταθέσεων δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία», ικανά να δικαιολογήσουν την 
επιμήκυνση της, καταρχήν οριζομένης, πενταετούς προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος του 
Ελληνικού Δημοσίου για την επιβολή φόρου εισοδήματος. Ειδικότερα, το κατ’ άρ. 84 Κ.Φ.Ε. δικαίωμα 
του Δημοσίου για καταλογισμό φόρου εισοδήματος καθώς και πρόσθετου φόρου, λόγω 
ανακρίβειας της οικείας δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος, με έκδοση πράξεως διορθωτικού 
προσδιορισμού του φόρου, κατόπιν διενέργειας ελέγχου, παραγράφεται, καταρχήν, με την πάροδο 
πενταετίας από το τέλος του έτους εντός του οποίου έληξε η προθεσμία για την επίδοση της οικείας 
δηλώσεως, αλλά, κατά παρέκκλιση του κανόνα αυτού, η παραγραφή καθίσταται δεκαετής, μεταξύ 
άλλων, εάν, εντός δεκαετίας από το τέλος του προαναφερόμενου έτους, περιέλθουν σε γνώση της 
φορολογικής Διοικήσεως «συμπληρωματικά στοιχεία», δηλαδή στοιχεία αποδεικτικά της υπάρξεως 
μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος, τα οποία δικαιολογημένα δεν είχε υπόψη της η φορολογική 
αρχή κατά την ανωτέρω πενταετία.  Με βάση το ανωτέρω σκεπτικό, έγινε δεκτό ότι στοιχεία για το 
υπόλοιπο ή/και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογουμένου στην ημεδαπή, τα οποία 
είχε στη διάθεσή της και μπορούσε να ελέγξει η φορολογική αρχή – ανεξαρτήτως του εάν το έπραξε ή όχι - 
δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία», ικανά να δικαιολογήσουν την επιμήκυνση της (καταρχήν 
οριζόμενης, πενταετούς) προθεσμίας παραγραφής. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κανόνας της πενταετούς 
παραγραφής δεν θα είχε κατ’ ουσίαν πεδίο εφαρμογής και η εμφανιζόμενη ως παρέκκλιση δεκαετής 
παραγραφή θα καθίστατο ο κανόνας, ενώ θα έβαινε εμφανώς πέραν του μέτρου που είναι αναγκαίο και 
εύλογο για τον εντοπισμό και την καταστολή της φοροδιαφυγής από μία σύγχρονη, καλά οργανωμένη και 
επιμελή φορολογική Διοίκηση, θέτοντας σε μεγάλο διάστημα εν αμφιβολία την οικονομική κατάσταση του 
φορολογούμενου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 

 

 

 

https://www.taxheaven.gr/circulars/27662/pol-1201-2017
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03. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 

Διατακτικές σίτισης - Aσφάλιση σπουδαστών πρακτικής άσκησης 

Ψηφίστηκε ν/σ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο οποίο μεταξύ άλλων: α) 
παραμένει το όριο των διατακτικών σίτισης στα 6€ ανά εργάσιμη ημέρα και ανταλλάσσονται με γεύματα, 
έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη 
βάση συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων , β) προβλέπεται η 
ασφάλιση των σπουδαστών Κολλεγίων που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση για τον κίνδυνο ατυχήματος 
και τις παροχές ασθένειας σε είδος κατά τρόπο όμοιο με αυτόν που ισχύει για φοιτητές και σπουδαστές. 

Για το ιστορικό του ν/σ πιέστε εδώ και για το ψηφισθέν ν/σ πιέστε εδώ 

Κώδικας Ατομικού Εργατικού Δικαίου 

Δημοσιεύθηκε το Π.Δ. 80/2022 με το οποίο κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις του ατομικού 
εργατικού δικαίου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ.  

Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» 

Συστάθηκε ο Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ. 

e-ΕΦΚΑ| Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μητέρων μισθωτών  

Με το με αρ. 552130/23.11.2022 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ παρασχέθηκαν διευκρινίσεις περί του χρόνου 
παραγραφής των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή του με α. π. 384846/01.10.2021 Γενικού 
Εγγράφου του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μητέρων-μισθωτών 
ασφαλισμένων κατά το χρόνο λήψης άδειας με αποδοχές. Στις περιπτώσεις μη εφαρμογής εκ μέρους των 
εργοδοτών των συγκεκριμένων οδηγιών, οι ενδιαφερόμενες, που πληρούν τις προϋποθέσεις, έχουν 
δικαίωμα να αιτηθούν την επιστροφή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, ως αχρεωστήτως 
καταβληθεισών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 40 του ν.1846/51, 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.825/78 και τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 
21 του ν.1902/90, οι απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές 
παραγράφονται μετά πενταετία. Η πενταετής παραγραφή αρχίζει από τότε που γεννάται η αξίωση και 
είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της (άρθρο 251 Α.Κ.). Δεδομένου ότι, οι σχετικές οδηγίες/διευκρινήσεις 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρασχέθηκαν με το α.π. 
Φ.10043/48305/1241/26.06.2018 έγγραφό του, η επιστροφή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών 
ως αχρεωστήτως καταβληθεισών, επεκτείνεται, για λόγους χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης 
εμπιστοσύνης των διοικούμενων προς τη Δημόσια Διοίκηση, για περίοδο πέντε (5) ετών από την 
έκδοσή του. Αιτήσεις για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών αποκλειστικά για το 
συγκεκριμένο λόγο - άδεια με αποδοχές για οποιαδήποτε αιτία - δύναται να ενταχθούν στο ανωτέρω 
χρονικό διάστημα παραγραφής, εάν υποβληθούν εντός πέντε (5) ετών από την επομένη της ημερομηνίας 
έκδοσης του με α. π. 384846/01.10.2021 Γενικού Εγγράφου του e-Ε.Φ.Κ.Α., ήτοι μέχρι 02.10.2026. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ.  

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=755e62e8-504f-4459-a6d1-af660164f3f9
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/12171017.pdf
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100222
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205937
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D7946%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%9E1%CE%9A
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Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α 

Εγκρίθηκε έργο με τίτλο «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: Προγράμματα 
αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με 
έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» στο πλαίσιο του οποίου θα συνεργαστεί η Δ.ΥΠ.Α με τα 
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Ελληνικών Δημοσίων ΑΕΙ, καθώς και με τα αδειοδοτημένα Κ.Δ.Β.Μ. που πληρούν 
συγκεκριμένα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε 
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, στο πλαίσιο της εθνικής 
προσπάθειας για την αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του Ανθρώπινου 
Δυναμικού (upskilling) και την επανειδίκευσή του (reskilling) σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ.  

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω 

Με την υπ’ αρ. 110359/22.11.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταρτίστηκε πρόγραμμα με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα 
επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών που προβλέπεται στην υπό 
στοιχεία οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ. 

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών 

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 115875/2022 για το νέο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 
ανέργους νέους ηλικίας έως και 29 ετών. Ειδικότερα η δράση αυτή αποσκοπεί στην απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας από 3.900 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα 
θεωρητικής κατάρτισης σε τομέα ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών και παραμένουν εκτός αγοράς 
εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ. 

Οφειλές προς e-ΕΦΚΑ  

Με την υπ’ αρ. 36/2022 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ προβλέφθηκε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τους λοιπούς 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών, τόκων λόγω 
μη εμπρόθεσμης καταβολής, προστίμων και λοιπών συνδεδεμένων με αυτές επιβαρύνσεων, οι οποίες 
έχουν βεβαιωθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ. 

Με την υπ’ αρ. 111852/24.11.2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών τροποποιήθηκε η παρ. 2 του άρθρου 4 με τίτλο «Διαδικασία υποβολής αίτησης από τη 
δικαιούχο-επιχείρηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα» της υπ’ αρ. 51245/06.06.2022 ΚΥΑ με τίτλο «Ρύθμιση 
των όρων, προϋποθέσεων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας για τη χορήγηση του 
δικαιώματος έκπτωσης σε οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, τη διαδικασία χρηματοδότησης της 
απώλειας των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπά ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 87 του 
ν. 4706/2020 (Α’ 136)» (Β’ 2795), ως εξής: «2. Οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβάλλονται έως 
31/03/2023.». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ. 

Με το υπ’ αρ. 72848/5.12.2022 έγγραφο του ΕΦΚΑ κοινοποιήθηκαν αναλυτικοί πίνακες με περιόδους  
υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων e-Ε.Φ.Κ.Α. Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων/ 
Οικοδομοτεχνικών Έργων και Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων e-Ε.Φ.Κ.Α. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, περιόδων 
απασχόλησης από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2023. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ. 

https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205961
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206015
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206215
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2022-12/EGK_36_22.pdf
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206019
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%93%CE%A9246%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%98%CE%94%CE%A0?inline=true
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04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 
 

 

 
 
 
Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ 

 

«Ένωση Κεφαλαιαγορών της ΕΕ: νέες προτάσεις σχετικά με την εκκαθάριση, την αφερεγγυότητα των 
εταιρειών και την εισαγωγή εταιρειών στο χρηματιστήριο» 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 07.12 πρότεινε μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της 
ΕΕ. Ειδικότερα τα μέτρα που προτείνονται στόχο έχουν:  

• να καταστήσουν το τοπίο της εκκαθάρισης ελκυστικότερο, επιτρέποντας στους κεντρικούς 
αντισυμβαλλομένους (CCP), που παρέχουν υπηρεσίες εκκαθάρισης, να επεκτείνουν τα προϊόντα τους 
ταχύτερα και ευκολότερα, και παρέχοντας περαιτέρω κίνητρα στους συμμετέχοντες στην αγορά της ΕΕ να 
εκκαθαρίζουν και να δημιουργούν ρευστότητα στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους της ΕΕ 

• να συμβάλουν στην οικοδόμηση ενός ασφαλούς και ανθεκτικού συστήματος εκκαθάρισης, με την 
ενίσχυση του εποπτικού πλαισίου της ΕΕ για τους CCP και την άντληση διδαγμάτων από τις πρόσφατες 
εξελίξεις στις αγορές ενέργειας που προκλήθηκαν από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.  

• να μειώσουν τα υπερβολικά ανοίγματα των συμμετεχόντων στην αγορά της ΕΕ έναντι κεντρικών 
αντισυμβαλλομένων σε τρίτες χώρες, ιδίως για παράγωγα που χαρακτηρίζονται ως ουσιωδώς συστημικά από 
την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Η σημερινή πρόταση απαιτεί από όλους τους σχετικούς 
συμμετέχοντες στην αγορά να τηρούν ενεργούς λογαριασμούς σε CCP της ΕΕ για την εκκαθάριση τουλάχιστον 
ενός ποσοστού ορισμένων συστημικών συμβάσεων παραγώγων. Αυτό θα βελτιώσει τη διαχείριση των 
κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ. 

Το διαφορετικό καθεστώς αφερεγγυότητας που έχει κάθε κράτος μέλος αποτελεί πρόκληση για τους 
διασυνοριακούς επενδυτές, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 27 διαφορετικά σύνολα κανόνων 
αφερεγγυότητας κατά την αξιολόγηση μιας επενδυτικής ευκαιρίας. Στο πλαίσιο αυτό η πρόταση της ΕΕ επιχειρεί: 

• να εναρμονίσει συγκεκριμένες πτυχές των διαδικασιών αφερεγγυότητας σε ολόκληρη την ΕΕ 
περιλαμβάνοντας κανόνες σχετικά με: 

▪ ενέργειες για τη διατήρηση της πτωχευτικής περιουσίας  

▪ επιτροπές πιστωτών για τη διασφάλιση δίκαιης κατανομής της εισπραχθείσας αξίας μεταξύ των πιστωτών· 

▪ τη λεγόμενη διαδικασία «pre-pack» (δηλαδή όταν η πώληση της επιχείρησης συμφωνείται πριν από την 
έναρξη της αφερεγγυότητας)· 

▪ και το καθήκον των μελών του διοικητικού συμβουλίου να υποβάλουν εγκαίρως αίτηση για την αναγνώριση 
αφερεγγυότητας, ώστε να αποφεύγεται η υποβάθμιση της αξίας της εταιρείας 

• να καθιερώσει απλουστευμένο καθεστώς για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ώστε να μειωθεί το κόστος 
εκκαθάρισής τους και να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες των εταιρειών να απαλλάσσονται από τα χρέη 
τους, επιτρέποντάς τους να κάνουν νέα αρχή ως επιχειρηματίες· 

• να επιβάλει στα κράτη μέλη να συντάσσουν ενημερωτικό δελτίο, στο οποίο θα συνοψίζονται τα ουσιώδη 
στοιχεία της εθνικής τους νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας, ώστε να διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων από 
τους διασυνοριακούς επενδυτές. 

Τα μέτρα αυτά θα προωθήσουν τις διασυνοριακές επενδύσεις σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, θα μειώσουν το 
κόστος κεφαλαίου για τις εταιρείες και, τελικά, θα συμβάλουν στην Ένωση Κεφαλαιαγορών της ΕΕ. Συνολικά, τα 
οφέλη της πρότασης αναμένεται να υπερβούν τα € 10 δις ετησίως. 
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Πλέον των παραπάνω, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικές απαιτήσεις κατά την εισαγωγή τους σε 
δημόσιες αγορές. Με την πρόταση της ΕΕ επιχειρείται: 

• να απλουστευθούν τα έγγραφα που χρειάζονται οι εταιρείες για την εισαγωγή τους στις δημόσιες αγορές και 
να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες ελέγχου από τις εθνικές εποπτικές αρχές  

• να απλουστευθούν και να αποσαφηνιστούν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με την κατάχρηση αγοράς, χωρίς 
να διακυβεύεται η ακεραιότητα της αγοράς 

• να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις ώστε να προβάλλονται περισσότερο στους επενδυτές 

• να επιτραπεί στους ιδιοκτήτες εταιρειών να εισαχθούν σε αγορές ανάπτυξης ΜμΕ χρησιμοποιώντας δομές 
μετοχών με πολλαπλά δικαιώματα ψήφου, ώστε να μπορούν να διατηρούν επαρκή έλεγχο της εταιρείας τους 
μετά την εισαγωγή της, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα όλων των άλλων μετόχων. 

Συμπερασματικά, με τα προτεινόμενα μέτρα επιχειρείται η μείωση της  περιττής γραφειοκρατίας και του κόστους 
για τις επιχειρήσεις. Αυτό θα ενθαρρύνει τις εταιρείες να εισέλθουν και να παραμείνουν εισηγμένες στις 
κεφαλαιαγορές της ΕΕ. Η ευκολότερη πρόσβαση στις δημόσιες αγορές θα επιτρέψει στις εταιρείες να 
διαφοροποιήσουν καλύτερα και να συμπληρώσουν τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης.  

 

Αναζητήστε εδώ το Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7348
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Επιχειρηματικό Περιβάλλον 
 

 
Διανοητική Ιδιοκτησία 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 23.01.2023 τους κανόνες της Ε.Ε. για τα 
βιομηχανικά σχέδια. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ψηφιακή Δικαιοσύνη 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 20.02.2023 τους κανόνες της Ε.Ε. για τον 
έλεγχο καταλληλότητας της νομοθεσίας της Ε.Ε. για την προστασία των καταναλωτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ανταγωνισμός 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 23.12.2022 τους κανόνες ανταγωνισμού 
της Ε.Ε. για τις συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ανάκαμψη 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 06.12.2022 τον Μηχανισμό Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας (2020-2024) (Ενδιάμεση Αξιολόγηση). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τουρισμός 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 12.01.2023 τους κανόνες της Ε.Ε. σχετικά 
με τις τουριστικές υπηρεσίες και ειδικότερα με την πρωτοβουλία βραχυπρόθεσμης ενοικίασης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Φορολογική νομοθεσία 

 

 
Πυλώνας 2| Συμφωνία στην ΕΕ για ένα ελάχιστο επίπεδο φορολογίας των μεγαλύτερων εταιρειών 
 
Τα κράτη μέλη της ΕΕ κατέληξαν στην ενσωμάτωση στο ευρωπαϊκό δίκαιο του ελάχιστου 
φόρου στα κέρδη των πολυεθνικών εταιρειών. Ειδικότερα σύμφωνα με την προτεινόμενη Οδηγία οι 
μεγαλύτεροι όμιλοι εταιρειών, πολυεθνικών ή εγχώριων, θα πρέπει να καταβάλλουν εταιρικό φόρο που δεν 
μπορεί να είναι χαμηλότερος από 15 %, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Οδηγία πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό 
δίκαιο των κρατών μελών έως το τέλος του 2023. Έτσι θα διατηρήσει η ΕΕ την πρωτοπορία της στην 
εφαρμογή της παγκόσμιας συμφωνίας των G20/OΟΣΑ για τον πυλώνα 2. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%95-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13413-%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7-%CE%95%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%95-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CF%89%CE%BD_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13636-%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%95-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13608-%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%88%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-2020-2024-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13108-%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%85%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82_el
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/12/12/international-taxation-council-reaches-agreement-on-a-minimum-level-of-taxation-for-largest-corporations/
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ΔΕΕ - C- 607/2020 | Παροχή υπηρεσιών χωρίς αντάλλαγμα 

Στη με αριθμό C- 607/2020 υπόθεση του Δ.Ε.Ε. έγινε δεκτό ότι το άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, 
της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου 
προστιθέμενης αξίας, έχει την έννοια ότι δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παροχή υπηρεσιών η 
οποία συνίσταται στην εκ μέρους επιχείρησης προσφορά στους υπαλλήλους της εκπτωτικών 
κουπονιών στο πλαίσιο προγράμματος που θέσπισε η ίδια, με σκοπό την επιβράβευση και την 
ανταμοιβή των πλέον άξιων και αποδοτικών υπαλλήλων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ - C- 512/2021 | Δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. 

Στη με αριθμό C – 512/2021 υπόθεση του Δ.Ε.Ε. έγινε δεκτό ότι η οδηγία 2006/112 και η αρχή της 
φορολογικής ουδετερότητας έχουν την έννοια ότι δεν απαγορεύουν φορολογική πρακτική η οποία, 
προκειμένου να μη χορηγηθεί στον υποκείμενο στον φόρο το δικαίωμα προς έκπτωση για τον 
λόγο ότι μετέσχε σε απάτη περί τον φόρο προστιθέμενης αξίας, συνίσταται στο να λαμβάνεται υπόψη 
το γεγονός ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος του εντολοδόχου του υποκειμένου στον φόρο γνώριζε τα 
πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την απάτη, ανεξαρτήτως των εθνικών διατάξεων που έχουν 
εφαρμογή στη σύμβαση εντολής και των όρων της σύμβασης εντολής που έχει συναφθεί εν προκειμένω. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ - C- 269/2020 | Ευχέρεια των κρατών μελών να θεωρούν ως έναν υποκείμενο στον φόρο 
οντότητες οι οποίες είναι μεν ανεξάρτητες μεταξύ τους από νομικής απόψεως, συνδέονται όμως 
στενά από χρηματοδοτικής, οικονομικής και οργανωτικής απόψεως 

Στη με αριθμό C-269/2020 υπόθεση το Δ.Ε.Ε. αποφάνθηκε ότι δεν αντιτίθεται στο να ορίσει ένα κράτος 
μέλος ως μοναδικό υποκείμενο στον φόρο ενός ομίλου αποτελούμενου από πρόσωπα τα οποία 
είναι μεν ανεξάρτητα μεταξύ τους από νομική άποψη, συνδέονται όμως στενά από χρηματοδοτική, 
οικονομική και οργανωτική άποψη, τη δεσπόζουσα εταιρία του ομίλου, όταν η εν λόγω εταιρία είναι 
σε θέση να επιβάλει τη βούλησή της στις λοιπές οντότητες που ανήκουν στον όμιλο και υπό την 
προϋπόθεση ότι ο ορισμός αυτός δεν συνεπάγεται κίνδυνο απώλειας φορολογικών εσόδων. Το 
δίκαιο της Ένωσης έχει την έννοια ότι: στην περίπτωση οντότητας η οποία αποτελεί τον μοναδικό 
υποκείμενο στον φόρο ενός ομίλου αποτελούμενου από πρόσωπα τα οποία είναι μεν ανεξάρτητα μεταξύ 
τους από νομική άποψη, συνδέονται όμως στενά από χρηματοδοτική, οικονομική και οργανωτική άποψη, 
και η οποία ασκεί, αφενός, οικονομικές δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στον φόρο και, αφετέρου, 
δραστηριότητες στο πλαίσιο της άσκησης προνομίων δημόσιας εξουσίας για τις οποίες, δυνάμει του 
άρθρου 4, παράγραφος 5, της έκτης οδηγίας, δεν θεωρείται ως υποκείμενη στον φόρο προστιθέμενης 
αξίας, η παροχή, από οντότητα ανήκουσα στον όμιλο αυτό, υπηρεσιών που σχετίζονται με την άσκηση των 
εν λόγω προνομίων δεν πρέπει να φορολογηθεί βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, της 
οδηγίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

ΔΕΕ - C- 247/2021| Τριγωνική συναλλαγή - Καθορισμός του τελικού λήπτη μιας παράδοσης ως 
υπόχρεου του ΦΠΑ  

Το Δικαστήριο στη με αριθμό C – 247/2021 υπόθεση έκρινε ότι στο πλαίσιο τριγωνικής συναλλαγής, ο 
τελικός αποκτών δεν έχει οριστεί εγκύρως ως υπόχρεος του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) όταν το 
τιμολόγιο που εξέδωσε ο ενδιάμεσος αποκτών δεν περιλαμβάνει τη μνεία «Αντίστροφη επιβάρυνση», την 
οποία απαιτεί το άρθρο 226, σημείο 11α, της Οδηγίας 2006/112. Το εν λόγω άρθρο έχει την έννοια ότι: η 
παράλειψη αναγραφής, σε τιμολόγιο, της μνείας «Αντίστροφη επιβάρυνση», την οποία απαιτεί η 
συγκεκριμένη διάταξη, δεν μπορεί να διορθωθεί μεταγενέστερα με την προσθήκη ένδειξης που να 
διευκρινίζει ότι το τιμολόγιο αφορά ενδοκοινοτική τριγωνική συναλλαγή και ότι η φορολογική 
οφειλή μεταφέρεται στον λήπτη της παράδοσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0607&from=EN
https://www.taxheaven.gr/circulars/41582/ypooesh-c-512-21
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=6C59494FAC9E63635BDE689BAA2391A6?text=&docid=229701&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5200447
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=6C59494FAC9E63635BDE689BAA2391A6?text=&docid=229701&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5200447
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269984&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=49052
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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  

 

μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως 
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της ιδιωτικής 
οικονομίας.  

Κοινωνικός Εταίρος  
Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  

Ισχυρός Εκπρόσωπος  
Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  

Φορέας Δικτύωσης  
Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα 
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας

 

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

