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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.
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Ψηφίστηκε στη Βουλή το σύνολο ρυθμίσεων για φορολογικά, συνταξιοδοτικά
και αναπτυξιακά ζητήματα, τα οποία είναι προαπαιτούμενα για την επίτευξη και
ολοκλήρωση της αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής
προσαρμογής.
Περισσότερα στη σελ. 2
Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για τον ορισμό των επαγγελματιών που υποχρεούνται να
αποδέχονται πληρωμές με κάρτα κατά τις συναλλαγές τους με τους
καταναλωτές. Οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν έως την
28η.7.2017.
Περισσότερα στη σελ. 4
Δημοσιεύτηκε η ΥΑ με την οποία τροποποιείται ο Κώδικας δεοντολογίας για
την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις
προωθητικές ενέργειες. Συγκεκριμένα, με την ΥΑ προσδιορίζεται ως αρχική
τιμή πώλησης των βιομηχανικών προϊόντων μακράς διάρκειας και των ειδών
ένδυσης και υπόδησης, η τιμή που ίσχυε για χρονικό διάστημα ενός μήνα πριν
τη διενέργεια της προσφοράς.
Περισσότερα στη σελ. 4
Με απόφαση του ΣτΕ αναγνωρίζονται διάφορες δαπάνες όπως
φιλοδωρήματα, εξόφληση ζημιών αυτοκινήτων, έξοδα κίνησης προσωπικού,
αγορά δώρων και έξοδα δεξιώσεων και ψυχαγωγίας που καταβλήθηκαν
οικειοθελώς από την εταιρεία, ως παραγωγικές δαπάνες που αναγνωρίζονται
προς έκπτωση, δεδομένου ότι η καταβολή τους απέβλεψε στην τόνωση της
έφεσης του προσωπικού για παραγωγική εργασία, ή στα πλαίσια της
επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
Περισσότερα στη σελ. 14
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ε.Ε
λόγω του μειωμένου (50%) και εξαιρετικά μειωμένου (γύρω στο 6%)
συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζει στο «τσίπουρο» και
την «τσικουδιά» όταν παράγονται από μικρούς παραγωγούς, τους λεγόμενους
«διήμερους» αποσταγματοποιούς, ευνοώντας την εγχώρια παραγωγή αυτών
των αλκοολούχων ποτών.
Περισσότερα στη σελ. 15

01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Ανοιχτές & Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις
Ενσωμάτωση της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της
ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές υποθέσεις
Ολοκληρώθηκε στις 10.5.2017 η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με το οποίο ενσωματώνεται στην
εθνική νομοθεσία η Οδηγία για την ευρωπαϊκή εντολή έρευνας (ΕΕΕ). Πρόκειται για δικαστική
απόφαση ή απόφαση που επικυρώνεται από δικαστική αρχή με σκοπό την εκτέλεση ενός ή περισσότερων
συγκεκριμένων ερευνητικών μέτρων σε άλλο κράτος μέλος για τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές
υποθέσεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Δημόσιος Διάλογος για την Αναθεώρηση του Συντάγματος
Ολοκληρώθηκε την 15η.5.2017 η πρώτη φάση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης στο πλαίσιο του
δημόσιου διαλόγου για την αναθεώρηση του Συντάγματος και αναμένεται η εξαγωγή των σχετικών
συμπερασμάτων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Σχέδια Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), μέσω ανάθεσης από την Διεύθυνση Κανόνων και
Ποιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ξεκινάει τη διαδικασία επικαιροποίησης,
αναθεώρησης και προσαρμογής στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα των ΕΤΕΠ των
οποίων η υποχρεωτική εφαρμογή είναι σε αναστολή λόγω προβλημάτων που έχουν
εντοπιστεί. Σημειώνεται ότι το έργο θα υλοποιείται σταδιακά, με ανάρτηση των υπό διαβούλευση ΕΤΕΠ και
των χρονοδιαγραμμάτων τους σε σχετικό πίνακα, σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Νέα μέτρα εφαρμογής δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων
Ολοκληρώθηκε η ψήφιση του συνόλου των προαπαιτούμενων μέτρων για την επίτευξη και
ολοκλήρωση της αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα
οποία περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα:
-

Μείωση του συντελεστή φορολόγησης κερδών επιχειρήσεων (ν.π.) στο 26%
Τροποποιήσεις στο πλαίσιο των ομαδικών απολύσεων, με την εισαγωγή παρεμβάσεων και
διαβουλεύσεων μεταξύ εργοδότη και εκπροσώπων των εργαζομένων
Ορισμό συγκεκριμένων περιοχών με αυξημένη τουριστική και εμπορική κίνηση για τη λειτουργία των
καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου, από Μάιο έως Οκτώβριο
Δικονομικές ρυθμίσεις για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα και εκτενέστερη ρύθμιση της απλοποιημένης διαδικασίας
και συγκεκριμένων διαδικαστικών παρεκκλίσεων
Νέα διάταξη για την προσαρμογή στην υποχρέωση αποδοχής καρτών ως μέσων πληρωμής
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-

Κατάργηση περιοριστικών κανόνων για το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων
Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων,
μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ψηφίστηκε ο ν. 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και
άλλες διατάξεις
Ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Στο νέο
νόμο εισήχθη η δυνατότητα υπαγωγής επιχειρήσεων που βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και
εκκαθάρισης, με υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών. Επιπλέον υιοθετήθηκε η θέση του ΣΕΒ για
την αναστολή του Κώδικα δεοντολογίας Τραπεζών σε χρόνο μετά την επαλήθευση των στοιχείων της
αίτησης από τον συντονιστή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ψηφίστηκε ο ν. 4467/2017 «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
Με το ν. 4467/2017 ρυθμίζονται τόσο θέματα αναφορικά με επιτρεπτές επεμβάσεις σε δασικές εκτάσεις
και κατάρτιση δασικών χαρτών, όσο και ζητήματα που άπτονται της ετήσιας φορολογικής δήλωσης
εισοδήματος, του ΦΠΑ και των τελών κυκλοφορίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών.
Δημοσιεύτηκε το π.δ 39/2017 περί Κανονισμού Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της
Α.Ε.Π.Π, που εφαρμόζεται στις διαφορές που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του ν.
4412/2016, καθώς και των τροποποιήσεων αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στις διαφορές που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμφωνιών
πλαίσιο, συμβάσεων παραχώρησης και δυναμικών συστημάτων αγορών, καθώς και των τροποποιήσεων
αυτών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Δημοσιεύτηκε το πδ. 38/2017 περί Κανονισμού Λειτουργίας της Α.Ε.Π.Π, με τον οποίο ρυθμίζονται
θέματα που άπτονται της συγκρότησης του σώματος, των αρμοδιοτήτων των μελών και της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην
κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών
Καθορίζεται η έννοια των πρόδηλων σφαλμάτων και αποκλίσεων, ο τρόπος αντιμετώπισής τους
ανάλογα με την αιτία τους (πχ. οφειλόμενα σε χαρτογραφικό υπόβαθρο, λάθος τοποθέτηση θεματικών
οριογραμμών, παράλειψη ή λάθος απεικόνιση θεματικών εκτάσεων κ.λπ.) καθώς και η διαδικασία
διόρθωσης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016
Συστάθηκε Γνωμοδοτική Επιτροπή με έργο τη γνωμοδότηση για την έκδοση αποφάσεων ανάκλησης
και επιστροφής ενισχύσεων, τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης επενδυτικών σχεδίων και
πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων για την κυκλοφορία φορτηγών κατά παράβαση της απόφασης
περί περιορισμού κυκλοφορίας σε τμήματα του οδικού δικτύου.
Η κυκλοφορία των φορτηγών κατά παράβαση της απόφασης περί περιορισμού κυκλοφορίας σε
τμήματα του οδικού δικτύου, επιφέρει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον ιδιοκτήτη του φορτηγού
στον οδηγό και στον υπεύθυνο φόρτωσης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, ορίζονται οι ΚΑΔ των
επαγγελματιών που υποχρεούνται να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των
πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές. Οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν
έως την 28η.7.2017. Το δε πρόστιμο σε περίπτωση παράβασης ανέρχεται στο ποσό των 1500 €.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού
συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού
Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθιερώνεται πρωτοβουλία για την ενίσχυση
της αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ως μέσου εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του
ενεργειακού κόστους, με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών- αυτοπαραγωγών.
Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με την συνολική
καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, για τους αυτοπαραγωγούς, ανεξάρτητα από το χώρο που αυτή
παράγεται και καταναλώνεται. Οι Συμβάσεις συμψηφισμού μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών θα έχουν
διάρκεια 25 έτη.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Τροποποίηση του Κώδικα δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές,
τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες
Για την πώληση βιομηχανικών προϊόντων μακράς διάρκειας και ειδών ένδυσης και υπόδησης κατά
την περίοδο προσφορών, ως παλαιά τιμή ορίζεται η τιμή στην οποία διατέθηκε το προϊόν για χρονική
διάρκεια τουλάχιστον ενός μηνός αμέσως πριν από τη μείωση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και
Διανομής (Κ.Α.Δ.)
Προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη άδειας για την εγκατάσταση,
επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Καθορισμός των ειδικότερων λεπτομερειών για τον προσδιορισμό, τη διαδικασία είσπραξης και
απόδοσης της εισφοράς σε χρήμα, του άρθρου 52 του ν. 3982/2011
Προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες υπολογισμού, είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς σε χρήμα για
τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και έργων υποδομής των Επιχειρηματικών Πάρκων. Παράλληλα,
τροποποιείται και βελτιώνεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης του φακέλου καθώς και
προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων. Υπενθυμίζεται ότι το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος του ΣΕΒ έχει εκπονήσει σχετική μελέτη προτείνοντας, μεταξύ άλλων, τις παραπάνω
διορθώσεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για την πλήρη μελέτη πιέστε εδώ.
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Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών- Οργάνωση, λειτουργία και καθορισμός δικαιολογητικών
εγγραφής
Με την ΚΥΑ 20303/383 εξειδικεύονται οι προβλέψεις του ν. 4455/2017 περί Ειδικού Μητρώου
Φορτοεκφορτωτών. Ορίζονται συγκεκριμένα πλέον τα δικαιολογητικά εγγραφής, ανανέωσης και
διαγραφής, τα ζητήματα περί λειτουργίας του Υπομητρώου Πιστοποιημένων Φορτοεκφορτωτών Λιμένα και
Ξηράς και Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, καθώς και οι προδιαγραφές λειτουργίας της
βάσης δεδομένων του Μητρώου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για δασικούς χάρτες
Με την υπ’αρ. 153400/956/ 2017 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών &
Αγροπεριβάλλοντος επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων για όλες
τις περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών, είναι η 12η Ιουνίου 2017, ενώ για τους μόνιμα
κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η 3η Ιουλίου 2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

Μερική νομιμοποίηση αυθαίρετης κατασκευής
Με την υπ’αρ. οικ 30631/ 2016 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού
Περιβάλλοντος διευκρινίζεται ότι, σε εξ' ολοκλήρου αυθαίρετη κατασκευή, είναι δυνατή η έκδοση
άδειας δόμησης για τη νομιμοποίηση τμήματός της που πληροί τις πολεοδομικές διατάξεις με
παράλληλη υπαγωγή του υπολοίπου τμήματος στις διατάξεις τακτοποίησης του ν.4178/2013 εφ'
όσον: α) Το προς νομιμοποίηση τμήμα της αυθαίρετης κατασκευής πληροί τις πολεοδομικές διατάξεις και
το υπόλοιπο προς τακτοποίηση τμήμα εξαιρείται της κατεδάφισης, β) Το προς τακτοποίηση τμήμα της
αυθαίρετης κατασκευής είναι στατικά και λειτουργικά ανεξάρτητο από το προς νομιμοποίηση τμήμα της,
ώστε μετά την παρέλευση του οριζόμενου χρόνου διατήρησης, να είναι δυνατή η καθαίρεση των
τακτοποιημένων τμημάτων, και η εναπομένουσα οικοδομή να διατηρεί τη στατική και λειτουργική αυτοτέλειά
της.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

Υποχρεώσεις ως προς την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από πιστωτικά ιδρύματα για
συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό, με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)
Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1058266 ΕΞ 2017 απόφαση της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι τα πιστωτικά
ιδρύματα που διενεργούν συναλλαγές επενδυτικού χρυσού υποχρεούνται να εκδίδουν τιμολόγιο ή
ΑΠΥ. Επίσης, οι εν λόγω συναλλαγές, είτε πρόκειται για χονδρικές είτε για λιανικές, δεν περιλαμβάνονται
σε αυτές που εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για
διασταύρωση πληροφοριών (πελατών-προμηθευτών). Ως εκ τούτου, υπάρχει υποχρέωση υποβολής των
εκδοθέντων και ληφθέντων παραστατικών πωλήσεων για τις υπόψη συναλλαγές, στις εν λόγω
καταστάσεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

Καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2017 από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος
πιστωτικά ιδρύματα για την οικονομική χρήση του έτους 2016
Με την υπ’αρ. 117/2017 πράξη της, η Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος συστήνει στα
πιστωτικά ιδρύματα τα οποία υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος να θεσπίζουν
πολιτικές διανομής μερισμάτων χρησιμοποιώντας συντηρητικά κριτήρια και παραδοχές σύμφωνα
με την από 13.12.2016 Σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις πολιτικές
διανομής μερισμάτων (ΕΚΤ/2016/44), προκειμένου να είναι σε θέση να εξακολουθούν να πληρούν τις
εκάστοτε εφαρμοστέες κεφαλαιακές απαιτήσεις και τα αποτελέσματα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου
και αξιολόγησης μετά από κάθε διανομή μερισμάτων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων
ΡΑΕ: Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με τη μεθοδολογία αποζημίωσης
της Τριτεύουσας Στρεφόμενης Εφεδρείας
Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 22ης Μαρτίου 2017 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση
για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας σχετικά με τη μεθοδολογία αποζημίωσης της Τριτεύουσας Στρεφόμενης Εφεδρείας,
δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των
επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, από τους εξής φορείς: ΔΕΗ ΑΕ, VOLTON
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ και από τον Ελληνικό Σύνδεσμο
Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), για τα έτη 2018-2027
Η ΡΑΕ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ)
του ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2018-2027, το οποίο υπέβαλε στην Αρχή ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ, μεταξύ άλλων και για τα ακόλουθα θέματα: Τη
δυνατότητα του Συστήματος να αντιμετωπίσει επαρκώς, με τα προβλεπόμενα στο ΔΠΑ έργα, την
πρόσβαση νέων μονάδων παραγωγής στο Σύστημα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προβλεπόμενων
στο ΔΠΑ έργων και τυχόν αποκλίσεις από το εγκεκριμένο ΔΠΑ 2017-2026, τον σχεδιασμό και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων διασύνδεσης της Κρήτης και νησιών των Κυκλάδων με το
Διασυνδεδεμένο Σύστημα, την υλοποίηση των έργων επέκτασης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας 400 kV προς την Πελοπόννησο και τη δυνατότητα υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος
της επόμενης δεκαετίας του ΑΔΜΗΕ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΡΑΕ: Έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
Η ΡΑΕ ανακοινώνει την έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου με την
Απόφασή της 239/2017, η οποία έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδος της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Αναπόσπαστο μέρος της ως άνω απόφασης αποτελεί το κωδικοποιημένο κείμενο
του Κώδικα (3η αναθεώρηση), ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ε.Ε.Ε.Π.: Κατάταξη παραβάσεων της νομοθεσίας περί τυχερών παιγνίων σε κατηγορίες
σημαντικότητας και κωδικοποίηση κανονιστικών πράξεων
1) Κατάταξη των παραβάσεων της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής
επικοινωνίας τυχερών παιγνίων», σε Κατηγορίες Σημαντικότητας (πολύ υψηλή και υψηλή) και
προσδιορισμός του εύρους προστίμου για κάθε κατηγορία παράβασης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

2) Κατάταξη των παραβάσεων της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρύθμιση Θεμάτων Κανονισμού
Διεξαγωγής και Ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών - Ψυχαγωγικών Παιγνίων με
Παιγνιομηχανήματα», όπως ισχύει, σε Κατηγορίες Σημαντικότητας (υψηλή και μεσαία) και προσδιορισμός
του εύρους προστίμου για κάθε κατηγορία παράβασης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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3) Τροποποίηση της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον
Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι
οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται
μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια», όπως ισχύει.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

4) Κατάταξη των παραβάσεων της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και
ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT», σε Κατηγορίες
Σημαντικότητας και προσδιορισμός του εύρους προστίμου για κάθε κατηγορία παράβασης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ε.Ε.Τ.Τ.: Ενσωμάτωση του τέλους συνδρομητών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, του τέλους
καρτοκινητής τηλεφωνίας και του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση στις αναγραφόμενες/
προσφερόμενες τιμές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Η ΕΕΤΤ, με την υπ’ αρ. πρωτ. 806/04/2017 πράξη της απευθύνει στις εταιρίες παροχής δικτύων και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύσταση σχετικά με τις αναγραφόμενες/ προσφερόμενες
τιμές των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με την οποία: α. Όλοι οι τιμοκατάλογοι, έντυπα, διαφημιστικά
φυλλάδια, διαφημιστικές καταχωρήσεις, ιστοσελίδες κλπ των εταιριών παροχής δικτύων και
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαιτείται να περιλαμβάνουν στις τελικές τιμές των υπηρεσιών,
τα αντίστοιχα τέλη συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας,
καρτοκινητής τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης καθώς και τον Φ.Π.Α. β. Κατά την
υποβολή προσφορών προς τους συνδρομητές με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. μέσω τηλεφώνου, έντυπα,
ηλεκτρονικά κλπ), οι προσφερόμενες τιμές απαιτείται να είναι οι τελικές τιμές πώλησης και να
περιλαμβάνουν, εκτός από τον Φ.Π.Α, και τα αντίστοιχα τέλη συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας,
συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, καρτοκινητής τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης. γ.
Ειδικά για το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, ο καθορισμός του τέλους που ενσωματώνεται
στις αναγραφόμενες στους τιμοκαταλόγους/ έντυπα τιμές πραγματοποιείται με βάση την κλίμακα στην
οποία ανήκει η αρχική τιμή (δηλαδή η τιμή στην οποία το τέλος θα ενσωματωθεί). Η αναγραφή/
ενσωμάτωση των τελικών τιμών των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με
την ανωτέρω σύσταση απαιτείται να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση
εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της σύστασης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

Ε.Ε.Τ.Σ.: Τροποποίηση της απόφασης «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το
εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών»
Με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών τροποποιείται από 1.5.2017 το καθαρό
μηναίο ποσό εξερχόμενων εμβασμάτων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από ιδρύματα
πληρωμών αδειοδοτημένα από αρμόδια αρχή άλλου κράτους της Ε.Ε. μέσω αντιπροσώπων τους ή μέσω
ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Νομολογία
ΝΣΚ 86/2017: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε ακίνητο επί του οποίου υπάρχει δικαίωμα νόμιμης χρήσης.
Για τη λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει
να έχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου της εγκατάστασης για διάρκεια ίση με την διάρκεια της
άδειας λειτουργίας. Αν το δικαίωμα χρήσης γεννάται από τη σύναψη προσυμφώνου μεταβίβασης σε
συνδυασμό με σύμβαση χρησιδανείου, δεν μπορεί να διασφαλισθεί απόλυτα ότι ο ενδιαφερόμενος θα έχει
τη νόμιμη χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας. Συνεπώς, η Διοίκηση
καλείται να σταθμίσει τα στοιχεία της συγκεκριμένης επένδυσης και να εκτιμήσει αν ο ενδιαφερόμενος θα
ενεργήσει με τρόπο που θα διασφαλίζει τη νόμιμη χρήση της εν λόγω έκτασης καθ’ όλο το χρονικό
διάστημα, τηρώντας παράλληλα τη συμφωνία του με τους ιδιοκτήτες της έκτασης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΝΣΚ 82/2017: Ευθύνη νόμιμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας για έκδοση εικονικών τιμολογίων
Το ΝΣΚ έκρινε ότι, σε περίπτωση έκδοσης εικονικών τιμολογίων από νομικό πρόσωπο, η Διοίκηση
δεσμεύεται από υπουργική απόφαση που αποφάσισε την άρση μέτρων κατά του Προέδρου του
νομικού αυτού προσώπου. Η δέσμευση της Διοίκησης να μη εφαρμόσει τα μέτρα αυτά, απορρέει από το
γεγονός ότι η πράξη καταλογισμού εξαφανίσθηκε αναδρομικά. Ωστόσο, μια τέτοια απόφαση δεν
συνεπάγεται περαιτέρω δεσμεύσεις της Διοίκησης, η οποία, αν κρίνει ότι υπήρξε εσφαλμένη ερμηνεία,
δεν υποχρεούται να εκδώσει πράξη με όμοιο -λανθασμένο- περιεχόμενο, ακόμα και αν πρόκειται για τα ίδια
περιστατικά. Έτσι, έγινε δεκτό ότι μπορούν να επιβληθούν μέτρα κάθε φορά που διαπιστώνεται
φορολογική παράβαση και κατά του Προέδρου μιας ΑΕ, για τον οποίο είχε προηγουμένως εκδοθεί
υπουργική απόφαση που ήρε καταρχήν τα μέτρα, με την αιτιολογία ότι η συμμετοχή του στην εταιρεία ήταν
τυπική και δεν είχε ασκήσει καθήκοντα διαχείρισης ή διοίκησης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΝΣΚ 71/2017: Δυνατότητα εκτέλεσης σύμβασης δημοσίου έργου με τροποποίηση αυτής, λόγω
χρήσης νέας τεχνολογίας, διαφορετικής από την συμβατικά προβλεπόμενη
Η εκτέλεση σύμβασης δημοσίου έργου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το νομικό και συμβατικό
πλαίσιο που την διέπει, το οποίο δεν επιτρέπει την ουσιώδη τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου.
Στην κριθείσα περίπτωση, η χρήση νέας τεχνολογίας, έναντι της παρωχημένης που είχε συμφωνηθεί
συμβατικά, δεν επετράπη, λόγω του ότι θα συνιστούσε ουσιώδη τροποποίηση του συμβατικού
αντικειμένου. Εξάλλου, από τη νομοθεσία δημοσίων έργων παρέχεται η δυνατότητα στον κύριο του έργου
να προβεί, μονομερώς, σε διάλυση της σύμβασης, οι δε συνέπειες αυτής προβλέπονται στο νόμο και
καθορίζονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η συνολική εκτίμηση και
στάθμιση του δημοσίου συμφέροντος για την διάλυση ή μη της σύμβασης, αποτελεί αντικείμενο της
κυριαρχικής δράσης της Διοίκησης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΣτΕ 914/2017: Χρήσεις γης και οικιστικό περιβάλλον
Στο πλαίσιο επεξεργασίας της τροποποίησης χρήσεων γης επί του βασικού οδικού δικτύου και επί
σημαντικών οδικών αξόνων του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Αγίας Φιλοθέης του Δήμου
Αμαρουσίου, το ΣτΕ έκρινε ότι είναι δυνατή η μεταβολή επί το δυσμενέστερο, στο πλαίσιο
εξορθολογισμού του οικείου πολεοδομικού καθεστώτος, στοιχείο του οποίου αποτελεί και η
εναρμόνισή του με τον υπερκείμενο πολεοδομικό σχεδιασμό.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.
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Τα νέα από την ΕΕ
ΔΕΕ: Προσωπικά δικαιώματα και άσκηση αγωγής αποζημίωσης
Η ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών δεν
επιβάλλει αλλά ούτε απαγορεύει τη γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο,
προκειμένου αυτός να μπορέσει να ασκήσει αγωγή αποζημιώσεως ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων
για τη ζημία που του προκάλεσε το πρόσωπο το οποίο αφορά η προστασία των δεδομένων αυτών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ.

ΔΕΕ: Επίκληση ικανοτήτων τρίτου φορέα κατά την υποβολή προσφοράς σε δημόσιο διαγωνισμό
Δεν επιτρέπεται σε οικονομικό φορέα να επικαλεστεί τις ικανότητες τρίτου φορέα, αθροίζοντας τη
γνώση και την πείρα δύο άλλων φορέων, οι οποίοι δεν διαθέτουν, ο καθένας χωριστά, τις ικανότητες
που απαιτούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένης συμβάσεως, στην περίπτωση όπου η αναθέτουσα αρχή
εκτιμά ότι η επίμαχη σύμβαση συνιστά ενιαίο σύνολο και επιβάλλεται να εκτελεστεί από έναν και μόνον
φορέα. Επίσης, δεν επιτρέπεται σε οικονομικό φορέα που μετέχει αυτοτελώς σε διαδικασία για την ανάθεση
δημόσιας συμβάσεως να επικαλεστεί την πείρα κοινοπραξίας της οποίας ήταν μέλος στο πλαίσιο άλλης
δημόσιας συμβάσεως, αν δεν είχε συνεισφέρει στην πράξη και με συγκεκριμένο τρόπο στην εκτέλεση της
τελευταίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ.

ΔΕΕ: Επιτρεπτές οι διαφημίσεις στοματικής υγειονομικής και οδοντιατρικής περιθάλψεως
Δεν συμβιβάζεται με το δίκαιο της Ένωσης μια γενική και απόλυτη απαγόρευση οποιασδήποτε
διαφημίσεως για υπηρεσίες στοματικής υγειονομικής και οδοντιατρικής περίθαλψης. Οι σκοποί της
προστασίας της δημόσιας υγείας και της αξιοπρέπειας του οδοντιατρικού επαγγέλματος δύνανται πάντως
να δικαιολογήσουν περιορισμό των μορφών και της επιμέρους λεπτομερούς διαμόρφωσης των
χρησιμοποιούμενων από τους οδοντιάτρους επικοινωνιακών εργαλείων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ.

ΔΕΕ: Υποχρεωτική η δήλωση ρευστών διαθεσίμων στις ζώνες διεθνούς διέλευσης των
ευρωπαϊκών αερολιμένων
Η υποχρέωση δήλωσης όλων των ρευστών διαθεσίμων αξίας μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ
εφαρμόζεται στις ζώνες διεθνούς διέλευσης των αερολιμένων που βρίσκονται στο έδαφος των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, ένα πρόσωπο που ταξιδεύει από κράτος μη μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς άλλο κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το οποίο διέρχεται
από αερολιμένα ευρισκόμενο στο έδαφος της Ένωσης, υπόκειται, κατά τη διάρκεια της διέλευσής του, στην
εν λόγω υποχρέωση δήλωσης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ.

Δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση του κανονισμού σχετικά με τα απορρυπαντικά
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κανονισμός για τα απορρυπαντικά (648/2004) δεν έχει υποστεί επεξεργασία ή
πλήρη αξιολόγηση από τη θέση του σε ισχύ το 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την διατύπωση
γνώμης από τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα, εφαρμοσιμότητα και
συνοχή του Κανονισμού, ιδίως δεδομένου ότι σχετίζεται και με την προστασία του περιβάλλοντος και τη
δημόσια υγεία. Η συμμετοχή στη διαβούλευση είναι δυνατή έως τις 25.7.2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ
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Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αξιολόγηση της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών
(ITS)
Η Οδηγία 2010/40, που προβλέπει την συντονισμένη εφαρμογή ευφυών συστημάτων μεταφορών
εντός της ΕΕ και ιδίως στις διασυνοριακές συναλλαγές, τίθεται υπό αξιολόγηση, ώστε να αναδειχθεί το
ποσοστό της συνεισφοράς της στην ταχύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση των συστημάτων αυτών στις
οδικές μεταφορές και στην επίτευξη διασυνδέσεων με άλλους τρόπους μεταφοράς. Ως τμήμα της
αξιολόγησης έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 28.7.2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ

Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Έως την 31η.8.2017 θα είναι ανοιχτή διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του COSME, του
ευρωπαϊκού προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), για την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων για
την επίτευξη των εξής 4 στόχων του:
-

βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών
μέσων
διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές
δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, κυρίως μέσω προγραμμάτων καθοδήγησης ή προγραμμάτων
ειδικά σχεδιασμένων για τους επενδυτές.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ

Εκσυγχρονισμός του εταιρικού δικαίου της ΕΕ: Κανόνες περί ψηφιακών λύσεων και αποδοτικών
διασυνοριακών δραστηριοτήτων
Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ξεκινήσει δημόσιος διάλογος για την αναμόρφωση
του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου, ώστε να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις ψηφιακές τεχνολογίες και
να ενταχθούν αυτές στον κύκλο ζωής μιας εταιρείας. Η χρήση ψηφιακών μέσων έχει υποστηριχθεί και στο
παρελθόν από τους ενδιαφερομένους, ιδίως κατά την πραγματοποίηση διασυνοριακών συναλλαγών,
συμπεριλαμβανομένων και των συγχωνεύσεων και διασπάσεων. Η συμμετοχή στο διάλογο είναι δυνατή
έως την 6η.8.2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ

Αξιολόγηση των κανονισμών για το eu top-level domain (TLD)
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε διαβούλευση τους Κανονισμούς 733/2002 και 874/2004 που ρυθμίζουν
τη χρήση της κατάληξης “.eu” στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες
τροποποιήσεις αυτών λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στη βιομηχανία του domain name. Στόχος είναι
οι εν λόγω Κανονισμοί να γίνουν περισσότερο ευέλικτοι, λειτουργικοί και να ανταποκρίνονται στις
προκλήσεις του μέλλοντος. Η σχετική διαδικασία εμπίπτει στο πρόγραμμα REFIT της ΕΕ που στοχεύει
στη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας των κανονιστικών διατάξεων, μέσω της
απλούστευσης της νομοθεσίας και της μείωσης του κανονιστικού κόστους, ώστε να υπάρχει ένα σαφές,
σταθερό και προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο που να ευνοεί την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ
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02. Φορολογική νομοθεσία

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
ΠΟΛ.1071/2017:Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του
ν.4467/2017
Με τις νέες διατάξεις για την καταβολή του φόρου εισοδήματος παρέχεται η δυνατότητα καταβολής της
πρώτης δόσης του φόρου μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και όχι ταυτόχρονα με την υποβολή της
δήλωσης, όπως ίσχυε.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS ή επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΠΟΛ.1068/2017: Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που
έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών
Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών και εφόσον το τέλος επιτηδεύματος για το
διάστημα μετά την εκπρόθεσμη διακοπή έχει ενδεχομένως ήδη καταβληθεί, η τριετής παραγραφή
για τα τέλη επιτηδεύματος που βεβαιώθηκαν και καταβλήθηκαν για τα οικονομικά έτη 2012 και
2013, δεν ξεκινά από τον χρόνο βεβαίωσης του τέλους επιτηδεύματος ή από την υποβολή της
φορολογικής δήλωσης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας. Ο λόγος έγκειται στο ότι το
ποσό δεν κατέστη αχρεωστήτως καταβληθέν από το χρόνο βεβαίωσης ή υποβολής, αλλά από τον χρόνο
καταβολής του, τότε δηλαδή που ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή του κατά του Δημοσίου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

ΠΟΛ.1067/2017: Παροχή διευκρινίσεων ως προς το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας
Διευκρινίζονται ζητήματα που αφορούν στον τύπο και στο περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του
τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας καθώς και στη διαδικασία είσπραξης, για τις ανάγκες της
ορθής είσπραξης αυτού.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS ή επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΠΟΛ.1066/2017: Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 254/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.- Κατάσχεση στα
χέρια τρίτων
Δεκτή έκανε η ΑΑΔΕ τη γνωμοδότηση 254/2016 του ΝΣΚ σχετικά με τις έννομες συνέπειες της θετικής
δήλωσης τρίτου σε περίπτωση κατάσχεσης εις χείρας τρίτου. Σε νόμιμη κατάσχεση στα χέρια
πιστωτικού ιδρύματος, εφόσον επακολουθήσει εμπρόθεσμη θετική δήλωσή του και απόδοση του
κατασχεθέντος ποσού, δεν «νομιμοποιείται» η κατάσχουσα Δ.Ο.Υ. να επιστρέψει το αποδοθέν ποσό αν,
μετά την παρέλευση της σχετικής νόμιμης προθεσμίας, το ίδρυμα προβεί σε αρνητική δήλωση,
επικαλούμενο ότι η προηγούμενη θετική δήλωσή του οφείλεται σε πλάνη ως προς το πρόσωπο του καθ’ ού
η κατάσχεση προσώπου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ. 1064/2017: Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της ΑΑΔΕ
Ορίζονται τα σχετικά με την Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της ΑΑΔΕ,
καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης
των αποφάσεων αυτής και ρυθμίζονται τα ζητήματα καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου
ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΠΟΛ.1062/2017: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013
καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1005/2017 σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος.
Με την εγκύκλιο 1062/2017 διευκρινίζονται ζητήματα που αφορούν τη βάση εισοδήματος επί της οποίας
υπολογίζεται μείωση του σχετικού φόρου, καθώς και οι προϋποθέσεις διατήρησης της μείωσης.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης
αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι
οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως ενδεικτικά κάρτες (χρεωστικές ή
πιστωτικές, προπληρωμένες (prepaid card)), μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών
Πληρωμών του ν. 3862/2010 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές, τραπεζικές ή
ταχυδρομικές επιταγές), μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet),
κ.λπ.. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις δαπάνες που εξοφλούνται με πιστωτικές κάρτες, δεν εξετάζεται ο τρόπος
εξόφλησης αυτών (εφάπαξ ή σε δόσεις). Για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμής των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο
όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement) ή
αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτική εικόνα καρτών, αποδεικτικά κατάθεσης ή
εξόφλησης, αντίγραφο του τερματικού μηχανήματος (POS) κ.λπ. και δεν απαιτείται η συλλογή αποδείξεων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS ή επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΠΟΛ.1059/2017: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και
διαδικασία υποβολής αυτής
Γνωστοποιείται το υπόδειγμα που αφορά στον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου
επί ακινήτων και διευκρινίζεται ότι η αρχική δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων υποβάλλεται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που
απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet. Οι τροποποιητικές δηλώσεις ειδικού
φόρου επί ακινήτων υποβάλλονται χειρόγραφα στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. με υποχρεωτική
συνυποβολή των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ.1056/2017: Εφαρμογή διατάξεων για την εξαίρεση από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών
Στην εγκύκλιο 1056/2017 παρατίθενται τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επιδεικνύονται ή να
προσκομίζονται στη φορολογική αρχή, κατόπιν αιτήματος ελέγχου, από εκείνα τα νομικά πρόσωπα
και τις νομικές οντότητες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή
επικαρπίας σε ακίνητα στην Ελλάδα και απαλλάσσονται κατ΄ εξαίρεση από την καταβολή ειδικού
ετήσιου φόρου 15% επί της αξίας αυτών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017
Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού
φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2017
Δημοσιεύτηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο οποίο
καθορίζεται η στοχοθεσία των οργανικών μονάδων της Αρχής για το έτος 2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Τύπος Οριστικής Πράξης προσδιορισμού Φ.Π.Α. και Πράξης Επιβολής Προστίμου
Ορίστηκε ο τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. και πράξης επιβολής
προστίμου, που εκδίδεται για ελεγχόμενο διάστημα στο οποίο εμπεριέχονται φορολογικές περίοδοι από 1
Απριλίου 2015 και εφεξής. Στο σχετικό ΦΕΚ επισυνάπτεται το υπόδειγμα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Έννοια του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης
Από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία αλλοδαπής προέλευσης, εκπίπτουν οι
κρατήσεις από τους μισθούς που έχουν πραγματοποιήσει στην αλλοδαπή οι εργοδότες, όπως
αυτές αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών που προσκομίζονται για τη δήλωση του εισοδήματος
αυτού στην Ελλάδα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη μεταφορά ζημιών
παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2015
Γίνεται δεκτό ότι κεφαλαιουχικές εταιρείες, που στις εμπρόθεσμα υποβληθείσες φορολογικές
δηλώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών, δήλωσαν τις ζημίες μόνο των τρεχουσών χρήσεων, θα
πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα αντίστοιχα
οικονομικά έτη, για την ορθή απεικόνιση του σωρευμένου υπολοίπου των ζημιών παρελθουσών χρήσεων
στο αντίστοιχο φορολογικό έτος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
Σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993,
το εταιρικό κεφάλαιο της προερχόμενης από μετατροπή Ι.Κ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερο των
εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων και επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735) ευρώ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή
των όσων ισχύουν για τις Ε.Π.Ε., δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, το εταιρικό
κεφάλαιο των προερχόμενων από μετασχηματισμό Ε.Π.Ε., ο φορολογικός χειρισμός των οποίων
εξομοιώνεται με αυτόν των Ι.Κ.Ε., δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό
ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Είναι δυνατή η διανομή έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων σε μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και στο προσωπικό ανώνυμης εταιρείας με απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με
την επιφύλαξη περιορισμών που ισχύουν στη διανομή αποθεματικών με απόφαση έκτακτης
γενικής συνέλευσης που έχουν σχηματισθεί στον ισολογισμό της κλειόμενης χρήσης. Στην
περίπτωση αυτή, ενεργείται παρακράτηση φόρου με τον συντελεστή που ισχύει κατά τον χρόνο που
συγκαλείται η έκτακτη γενική συνέλευση, ο οποίος και αποδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.7
του άρθρου 64 του ν.4172/2013.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.
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Νομολογία
ΣτΕ Ολομ. 1057/2017: Αντισυνταγματική η αναδρομική επιβολή φόρου κατανάλωσης επί του νέου
τύπου αμόλυβδης βενζίνης
Αποκλείεται η επιβολή ή αύξηση δασμών ή φόρων κατανάλωσης με νόμο αναδρομικής ισχύος και
καθίσταται αντισυνταγματική η διάταξη του άρ. 22 παρ. 7 του ν. 2836/2000 για αναδρομική επιβολή
φόρου κατανάλωσης επί του νέου τύπου αμόλυβδης βενζίνης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

ΣτΕ 1819/2015: Δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα
Ως γενικά έξοδα διαχειρίσεως νοούνται οι παραγωγικές γενικά δαπάνες της επιχειρήσεως, δηλαδή οι
δαπάνες οι οποίες, εν όψει του σκοπού για τον οποίο διατίθενται και των εκάστοτε ειδικών συνθηκών,
συμβάλλουν στην διεύρυνση των εργασιών της επιχειρήσεως και στην αύξηση του εισοδήματος
της, ανεξαρτήτως αν καταβάλλονται οικειοθελώς. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται στην φορολογική αρχή
και στα διοικητικά δικαστήρια να ελέγχουν την σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών.
Διάφορες δαπάνες (αγορές εφημερίδων σωματείου, λουλουδιών κ.λπ.), φιλοδωρήματα, εξόφληση
ζημιών αυτοκινήτων, έξοδα κίνησης προσωπικού, έξοδα ποδοσφαιρικής ομάδας, αγορά δώρων και
έξοδα δεξιώσεων και ψυχαγωγίας που καταβλήθηκαν οικειοθελώς από την εταιρεία, είναι παραγωγικές
και ορθά αναγνωρίστηκαν προς έκπτωση, δεδομένου ότι ορισμένες από αυτές αφορούν το προσωπικό της
εταιρείας και η καταβολή τους απέβλεψε την τόνωση της έφεσης του προσωπικού για παραγωγική εργασία,
ενώ οι υπόλοιπες καταβλήθηκαν μέσα στα πλαίσια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

ΣτΕ 773/2016: Εσφαλμένη αναγραφή ΦΠΑ σε τιμολόγιο
Σε υπόθεση εσφαλμένης αναγραφής ΦΠΑ από επαγγελματία σε τιμολόγιο που εξέδωσε και του οποίου
ζητήθηκε η επιστροφή, το ΣτΕ έκρινε ότι εφόσον ο φόρος ανεγράφη στο τιμολόγιο και απεδόθη στο
Δημόσιο, ανεξάρτητα από το αν είχε εισπραχθεί ή όχι από τον αντισυμβαλλόμενο, δεν είναι
επιστρεπτέος ως αχρεωστήτως καταβληθείς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

ΣτΕ 431/2017, 1183/2017, 1184/2017: Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης
Η φορολογική αρχή έχει υποχρέωση να καλεί τον εκδότη στοιχείου φερομένου ως εικονικού, ώστε
αυτός να προβάλει τους ισχυρισμούς του πριν την έκδοση καταλογιστικής πράξης και την επιβολή
προστίμου σε βάρος του για έκδοση εικονικού τιμολογίου. Ομοίως, απαιτείται κλήση πριν από την επιβολή
προστίμου (α) για παράβαση μη επικόλλησης σε παιγνιομηχάνημα του ειδικού σήματος, που χορηγείται
κατόπιν της πληρωμής του προβλεπόμενου τέλους και (β) για παραβάσεις του Κ.Β.Σ. (ΣτΕ 1184/2017).
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης 730/2017: Αλληλέγγυα ευθύνη μέλους ΔΣ για φορολογικές
υποχρεώσεις νομικού προσώπου
Εάν δεν αποδεικνύεται ανάμιξη μέλους ΔΣ μιας εταιρείας στη διοίκησή της, ακόμα και αν είχε
συγκεκριμένες αρμοδιότητες από κοινού με τον Αντιπρόεδρο ή/και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, η δε θητεία
του ήταν ολιγόχρονη και όχι αρκούντως ικανή ώστε να του προσδοθεί η έννοια των διευθυντικών
καθηκόντων, το μέλος αυτό δεν υπέχει ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας όσον αφορά τον ΦΠΑ
προηγούμενων οικονομικών ετών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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Τα νέα από την ΕΕ
ΔΕΕ Υπόθεση C-564/15: Απώλεια δικαιώματος έκπτωσης ΦΠΑ
Το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας της ΕΕ εφαρμόζεται και σε μεταβίβαση ακινήτου
που πωλείται από τον οφειλέτη στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκποιήσεως. Στο πλαίσιο
αυτό, είναι συμβατή με την Οδηγία 2006/112 η απώλεια του δικαιώματος εκπτώσεως του ΦΠΑ τον οποίο το
πρόσωπο που αποκτά αγαθό αχρεωστήτως κατέβαλε στον πωλητή βάσει τιμολογίου, ενώ η κρίσιμη πράξη
ενέπιπτε στο καθεστώς αντιστροφής της επιβαρύνσεως, αν ο πωλητής απέδωσε τον εν λόγω φόρο στο
Δημόσιο. Πάντως, εφόσον η επιστροφή από τον πωλητή στον αποκτώντα το οικείο αγαθό, του εκ λάθους
αναγραφέντος στο τιμολόγιο Φ.Π.Α, καθίσταται αδύνατη ή εξαιρετικώς δυσχερής, ιδίως σε περίπτωση
αφερεγγυότητας του πωλητή, ο αποκτών πρέπει να μπορεί να στρέψει την αίτησή του περί επιστροφής
ευθέως κατά της φορολογικής αρχής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C‑593/14: Απαγορευμένη διάκριση κατά την υιοθέτηση φορολογικών απαλλαγών
Δεν είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο εθνική ρύθμιση, η οποία εισάγει διακρίσεις ως προς
φορολογικές απαλλαγές που απολαύουν εταιρείες εγκατεστημένες στην ημεδαπή. Συγκεκριμένα,
αξιολογήθηκε ως τέτοια διάκριση φορολογική απαλλαγή για τους τόκους που έχουν καταβληθεί από
εγκατεστημένη στην ημεδαπή θυγατρική εταιρία, στο μέτρο που η θυγατρική εταιρία δεν είχε τη δυνατότητα
να εκπέσει τις αντίστοιχες δαπάνες από τόκους λόγω των κανόνων σχετικά με τον περιορισμό του
δικαιώματος εκπτώσεως των καταβληθέντων τόκων σε περιπτώσεις υποκεφαλαιοποιήσεως, αλλά δεν
αναγνωρίζεται η απαλλαγή αυτή σχετικά με την υποκεφαλαιοποίηση σε περίπτωση κατά την οποία η
θυγατρική εταιρία είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Τροποποίηση της Οδηγίας σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης
Συζητείται μέσω Διαβούλευσης έως τις 4.7.2017 το ενδεχόμενο τροποποίησης της Οδηγίας 2008/118,
για το καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και τους γενικούς όρους διακίνησης προϊόντων
όπως το αλκοόλ και τα αλκοολούχα ποτά, τα προϊόντα καπνού, τα ενεργειακά προϊόντα κ.α., με
στόχο τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για τα κράτη μέλη και τους εμπλεκόμενους οικονομικούς
φορείς και το περιορισμό των διαταραχών στην ενιαία αγορά.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ

Με όμοιο στόχο έχει ξεκινήσει και η διαβούλευση για τη βελτίωση της Οδηγίας 1992/83, ειδικά για τους
ειδικούς φόρους κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά, η οποία
θα διαρκέσει έως 7.7.2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ε.Ε λόγω του μειωμένου
συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζει στο «τσίπουρο» και την «τσικουδιά»
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, πρέπει να εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής ειδικού φόρου
κατανάλωσης για την αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων
ποτών, εκτός εάν ισχύουν εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις. Η Ελλάδα εφαρμόζει μειωμένο (50%) και εξαιρετικά
μειωμένο (γύρω στο 6%) συντελεστή Ε.Φ.Κ στα αλκοολούχα ποτά τσίπουρο ή τσικουδιά όταν αυτά
παράγονται από μικρούς παραγωγούς, τους λεγόμενους «διήμερους» αποσταγματοποιούς, χωρίς να
ισχύει καμία παρέκκλιση. Εφαρμόζοντας μειωμένους συντελεστές, παραβιάζει τους κανόνες της Ε.Ε
δεδομένου ότι ευνοεί την εγχώρια παραγωγή αυτών των αλκοολούχων ποτών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Θέματα εργατικής νομοθεσίας στο ν. 4468/2017 «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης»
Με τη διάταξη του αρθ. 14 του ν. 4468/2017 καθιερώθηκε η Πρωτομαγιά ως επίσημη υποχρεωτική
αργία. Στο δε άρθρο 15 συστάθηκε το Τμήμα Αντιμετώπισης της Αδήλωτης Εργασίας στο Ανώτατο
Συμβούλιο Εργασίας, με βασικό έργο αφενός τη διαβούλευση και μελέτη και αφετέρου την εισήγηση και
υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Εργασίας για στοχευμένα μέτρα, κινήσεις και παρεμβάσεις για την
πάταξη της αδήλωτης και της πλημμελώς δηλωμένης εργασίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ
Ο ΟΑΕΔ κατήρτισε και δημοσίευσε το Νέο Κανονισμό Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών, οι
κυριότερες ρυθμίσεις του οποίου αφορούν θέματα αρμοδιότητας Δ/νσης Απασχόλησης και Δ/νσης
Ασφάλισης ενώ παρέχονται εφαρμοστικές οδηγίες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

Νομολογία
ΑΠ 442/2016: Μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής σύμβασης
Η μείωση των εβδομαδιαίων ημερών εργασίας συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή όρων
εργασίας, ενώ μόνη η αναφορά στις «μειωμένες λειτουργικές ανάγκες» λόγω της ιδρύσεως
θυγατρικής εταιρείας και την μεταφορά στην τελευταία του μεγαλύτερου μέρους του προσωπικού της με
ταυτόχρονη μεταφορά και μέρους των δραστηριοτήτων της, δεν μπορεί να άρει το χαρακτήρα του νέου
προσδιορισμού των όρων εργασίας υπαλλήλου ως μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων αυτών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

ΣτΕ 1818/2015: Αποδοχές ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών
Κατά την έννοια των διατάξεων του ΑΝ 1846/1951 και του κανονισμού ασφάλισης του ΙΚΑ,
εξαιρουμένων εκτάκτων παροχών κοινωνικού χαρακτήρα (ήτοι δώρων λόγω γάμου του ασφαλισμένου
ή των τέκνων του, γεννήσεως τέκνων του ασφαλισμένου και βοηθημάτων στην οικογένεια θανόντος
ασφαλισμένου), ως αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται
οι πάσης φύσεως χρηματικές ή σε είδος παροχές του εργοδότη προς το μισθωτό, έστω και αν
αυτές δεν δίδονται αμέσως ως αντάλλαγμα της προσφερόμενης εργασίας, αλλά χορηγούνται στο
μισθωτό οικειοθελώς από τον εργοδότη και από ελευθεριότητα, πάντως εξ αφορμής της σχέσεως εργασίας
που τους συνδέει (ΣτΕ 1945/1996). Η μη αναζήτηση από το προσωπικό υπολοίπου δανείου συνιστά
επαύξηση μισθού υποκείμενη σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρόκειται περί παροχών
κοινωνικού χαρακτήρα (λόγω γάμου, γεννήσεως ή θανάτου) και γενικότερα περί παροχών μη υποκειμένων
σε εισφορές.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.
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ΑΠ 270/2017: Καταβολή πρόσθετων παροχών σε μισθωτό για παροχή πρόσθετης εργασίας
Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, είτε με την
αρχική είτε με μεταγενέστερη συμφωνία, η παροχή από το μισθωτό εντός του νόμιμου ωραρίου
πρόσθετης εργασίας διαρκούς φύσεως, χωρίς να καθορισθεί και ο πρόσθετος μισθός ή ο τρόπος
προσδιορισμού του και χωρίς να συμφωνηθεί ότι δεν θα καταβληθεί πρόσθετος μισθός, ο
εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στο μισθωτό το συνηθισμένο για τέτοια εργασία μισθό,
δηλαδή το μισθό που καταβάλλεται σε άλλους μισθωτούς που παρέχουν την ίδια εργασία κάτω από τις
ίδιες συνθήκες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

ΑΠ 40/2017: Συνυπολογισμός πρόσθετων αμοιβών στον υπολογισμό Δώρων Χριστουγέννων και
Πάσχα, επιδόματος αδείας και αποδοχών αδείας
Κατά τον υπολογισμό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, του επιδόματος αδείας και των
αποδοχών αδείας πρέπει να ληφθούν υπ' όψη και οι πρόσθετες αμοιβές, τις οποίες σταθερά λάμβανε
εργαζόμενος για την παροχή υπερεργασίας, εργασίας κατά τη νύκτα και εργασίας κατά τις Κυριακές ή
αργίες στο σύνολό τους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.

Τα νέα από την ΕΕ
ΔΕΕ- Υπόθεση C‑336/15 και C-680/15: Δικαιώματα εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης
επιχείρησης
Σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή
επιχειρήσεων, ο διάδοχος φορέας οφείλει -κατά το χρονικό σημείο της απολύσεως εργαζομένου που
λαμβάνει χώρα μετά την πάροδο ενός έτους από τη μεταβίβαση της επιχειρήσεως- να συμπεριλάβει στον
υπολογισμό της προϋπηρεσίας του εργαζομένου την προϋπηρεσία που αυτός απέκτησε στον
μεταβιβάσαντα φορέα, ώστε να καθοριστεί ορθά η προθεσμία προειδοποιήσεως που δικαιούται ο
εργαζόμενος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Επίσης, σε περίπτωση μεταβιβάσεως εγκαταστάσεως, η διατήρηση των, εκ συμβάσεως εργασίας
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μεταβιβάζοντος, περιλαμβάνει και τη ρήτρα που συνομολόγησαν
μεταβιβάζων και εργαζόμενος δυνάμει της αρχής της αυτονομίας της βουλήσεως, βάσει της οποίας η
εργασιακή σχέση τους διέπεται όχι μόνον από την ισχύουσα κατά τον χρόνο της μεταβιβάσεως συλλογική
σύμβαση, αλλά και εφόσον το εθνικό δίκαιο προβλέπει, υπέρ του διαδόχου εργοδότη, δυνατότητες
προσαρμογής, τόσο βάσει συμφωνίας με τον εργαζόμενο όσο και μονομερώς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ

*Άθροισμα δημοσιευμένων ισολογισμών ΑΕ και ΕΠΕ
** Άθροισμα κερδών και ζημιών όλων των επιχειρήσεων
*** Φορολογητέα κέρδη κερδοφόρων επιχειρήσεων

Όραμα

Αποστολή

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

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