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Οι παρεμβάσεις του μήνα
«Με τον Κανονισμό
542/2017 η Ευρωπαϊκή
Ένωση εισάγει σταδιακά την καταχώρηση των
χημικών προϊόντων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο
ΔηλητηριάσεωνH
προσαρμογή
των
επιχειρήσεων»

Παναγιώτης Σκαρλάτος
Γενικός Διευθυντής
Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών
Απόστολος Σκαρλάτος
 Αντιπρόεδρος, SUSTCHEM SA
 Τεχνικός Σύμβουλος, Σύνδεσμος Ελληνικών
Χημικών Βιομηχανιών

«Νέος νόμος για τα προσωπικά δεδομένα:
πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι εργοδότες»

Ιωάννα Κυριαζή
Partner, Employment
KYRIAKIDES GEORGOPOULOS Law Firm

Τα σημαντικά του μήνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον
…..................………………………….. σελ. 02
02. Φορολογική νομοθεσία
…..................…………………………… σελ. 05
03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία
…..................…………………………… σελ. 11
04. Τα νέα από την ΕΕ

Τι

σελ. 11

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
E: info@potamitisvekris.com
T: +210 33 80 095, +30 210 33 80 000
Ομήρου 11, 10672, Αθήνα

σελ. 02

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Μετά από ένα και πλέον χρόνο αναμονής, ψηφίστηκε επιτέλους το
πολυαναμενόμενο σχέδιο νόμου για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, σε εφαρμογή του Κανονισμού GDPR. Πολλές από τις
προτάσεις που υπέβαλαν στη δημόσια διαβούλευση οι ενδιαφερόμενοι, μεταξύ
των οποίων και ο ΣΕΒ, έγιναν δεκτές, ενώ παραμένουν και σημεία που
εξακολουθούν να χρήζουν βελτιώσεων.

…..................…………………….……... σελ. 14
05. Προσεχώς
…..................…………………….……...
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.

Περισσότερα στη σελ. 3
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και Ρύθμιση Οφειλών
Ψηφίστηκε ο ν. 4621/2019 με τον οποίο χορηγείται για το έτος 2019
ποσοστιαία μείωση επί του ποσού του ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων. Επιπλέον
στον εν λόγω νόμο προβλέπονται ευνοϊκές αλλαγές ρύθμισης οφειλών των
φυσικών και νομικών προσώπων σε 120 δόσεις.
Περισσότερα στη σελ. 5
Βάσιμος λόγος απόλυσης
Ψηφίστηκε ο ν. 4623/2019 ο οποίος, μεταξύ άλλων, προβλέπει την κατάργηση
του «βάσιμου λόγου» ως σωρευτικό κριτήριο για την εγκυρότητα της
καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.
Περισσότερα στη σελ. 12

01. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παναγιώτης Σκαρλάτος
Γενικός Διευθυντής
Σύνδεσμος
Ελληνικών
Χημικών Βιομηχανιών

Απόστολος Σκαρλάτος
 Αντιπρόεδρος, SUSTCHEM SA
 Τεχνικός Σύμβουλος, Σύνδεσμος Ελληνικών
Χημικών Βιομηχανιών

«Με τον Κανονισμό 542/2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει σταδιακά την καταχώρηση των χημικών
προϊόντων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων- H προσαρμογή των επιχειρήσεων»
Από 1/1/2020 οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν χημικά προϊόντα στην ΕΕ, υποχρεούνται να
καταχωρούν πληροφορίες χρήσιμες για την ασφάλεια των καταναλωτών, των επαγγελματιών και των
βιομηχανικών χρηστών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων. Η νομική υποχρέωση προκύπτει από τον
Κανονισμό 542/2017/ΕΕ, που τροποποιεί το άρθρο 45 του Κανονισμού 1272/2008/ΕΕ, που επιβάλλει
εναρμονισμένες διαδικασίες σε αντικατάσταση των εθνικών συστημάτων. Υπόχρεες είναι όλες οι επιχειρήσεις που
παράγουν ή εισάγουν από χώρες εκτός ΕΕ μείγματα χημικών ουσιών, δηλαδή όλοι οι κλάδοι της χημικής
βιομηχανίας, των πετρελαιοειδών, του μετάλλου, του τσιμέντου, των απορρυπαντικών, βιοκτόνων , τρόφιμων κλπ.
Εξαιρούνται οι χημικές ουσίες, όσα μείγματα δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία ή ως προς
τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες, τα φάρμακα, τα τρόφιμα, τα καλλυντικά όχι όμως οι πρώτες ύλες αυτών.
Η διαδικασία του Poison Center Notification (PCN) προβλέπει την online ή offline σύνταξη φακέλου καταχώρησης
μέσω του λογισμικού IUCLID6 στην ηλεκτρονική πύλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA). Οι
σημαντικές αλλαγές που επιφέρει ο Κανονισμός είναι α) τα προϊόντα που καταχωρούνται αποκτούν ένα ειδικό
κωδικό, τον Unique Formula Identifier (UFI), που θα αναγράφεται υποχρεωτικά επί της συσκευασίας των
προϊόντων και κατά περίπτωση στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS), β) η διαδικασία εφαρμόζεται για όλες τις
αγορές των Κρατών Μελών της ΕΕ όπου κυκλοφορεί ένα προϊόν, τα κείμενα κατά περίπτωση είναι στην αντίστοιχη
γλώσσα κάθε χώρας και γ) ο καταχωρίζων δηλώνει το σύνολο των συστατικών της φόρμουλας, την εκατοστιαία
σύνθεση και καταχωρεί συγκεκριμένα πεδία των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας.
Προβλέπεται μεταβατικός χρόνος εφαρμογής, συγκεκριμένα αναμένεται ότι, από 01/01/2020 δε θα
υποβάλλονται πλέον καταχωρήσεις με τα εθνικά συστήματα, τα οποία έως την 01/01/2025 αναμένεται να
έχουν καταργηθεί. Ανάλογα της χρήσης τους, η έναρξη υποχρέωσης κοινοποίησης είναι για τα καταναλωτικά
προϊόντα η 1/1/2020, για τα επαγγελματικά η 1/1/2021 και για τα βιομηχανικά η 1/1/2024. Για τα χημικά μείγματα
που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά και είναι καταχωρημένα σύμφωνα με το εθνικό σύστημα, υπάρχει μεταβατική
περίοδος που λήγει την 1η Ιανουαρίου 2025.
Από την εφαρμογή του νέου Κανονισμού προκύπτουν οφέλη αφού οι πληροφορίες που χρησιμοποιούν
Νοσοκομεία και Κέντρα Πρώτων Βοηθειών εναρμονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αξιοποιείται ο μεγάλος
όγκος πληροφορίας που παράχθηκε από την εφαρμογή του Κανονισμού REACH.
Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η βιομηχανία καλείται με κόστος της να καταχωρήσει εκ νέου όλα τα
προϊόντα της και θα χρειαστεί αλλαγή των ετικετών και των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας των
προϊόντων. Η νέα διαδικασία είναι χρονοβόρα και απαιτείται τετραπλάσιος χρόνος σε σχέση με το σύστημα
που ισχύει σήμερα ενώ σε πολλές περιπτώσεις αναμένεται να απαιτηθεί μεγάλος όγκος πληροφοριών από
την εφοδιαστική αλυσίδα (προμηθευτές, πελάτες κτλ.). Τέλος, σε περίπτωση που μία επιχείρηση δεν
συμμορφωθεί, θα υποχρεωθεί να αποσύρει τα προϊόντα της από την αγορά.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις
Υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων
Η ΕΕΤΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 την εφαρμογή των
διατάξεων του Κανονισμού 2018/644 για τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων ως προς το
όριο του πλήθους των εργαζομένων που απασχόλησαν κατ’ ελάχιστον οι φορείς παροχής υπηρεσιών
παράδοσης δεμάτων, τη διαδικασία καταχώρησης των τιμών των προϊόντων του παραρτήματος του
Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644, και τη χρήση της εφαρμογής διαδικτυακής PARCEL που ανέπτυξε η ΕΕ καθώς
και τη διαδικασία αξιολόγησης των διασυνοριακών τιμολογίων καθολικής υπηρεσίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
GDPR: Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ψηφίστηκε ο ν.4624/2019 με τίτλο «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016» για την προσαρμογή στην
ελληνική έννομη τάξη του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR),
και την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Αστυνομικής Οδηγίας 2016/680. Ο ΣΕΒ συμμετείχε ενεργά στη
σχετική διαβούλευση με την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων ως προς α) την βελτίωση της
διατύπωσης ως προς το πεδίο εφαρμογής β) την απαλοιφή της πρόβλεψης σχετικά με την
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τη διαπίστωση από τον εργοδότη της τέλεσης ποινικών
αδικημάτων του εργαζομένου γ) την ανάδειξη της συγκατάθεσης του εργαζομένου ως κατ΄ εξαίρεση
νομικής βάσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τον εργοδότη και την άρση
των ασαφειών ως προς τη χρήση μεθόδων επιτήρησης στον εργασιακό χώρο με αναφορά μόνο
στη χρήση CCTV δ) τη διαγραφή του «τεκμηρίου» περί συμφέροντος του υποκειμένου για τη
συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων του από το Δημόσιο για διαφορετικό από τον αρχικό σκοπό ε)
εξομοίωση του πλαισίου διοικητικών κυρώσεων για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στ) την κατάργηση
της υποχρέωσης ορισμού ΥΠΔ σε κάθε περίπτωση εκπόνησης εκτίμησης αντικτύπου η) τη
διευκρίνιση της δυνατότητας επεξεργασίας δεδομένων ανηλίκων κάτω των 13 ετών μετά από
συγκατάθεση του γονέα τους θ) τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο έρευνας μετά από ψευδωνυμοποίηση εφόσον δεν έχει
προηγηθεί συγκατάθεση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ , για το ν.4624/2019 πιέστε εδώ και για το flash report του ΣΕΒ πιέστε εδώ

Επιτελικό Κράτος
Ψηφίστηκε ο ν. 4622/2019 με τίτλο «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», που αποβλέπει
στην αποτελεσματική λειτουργία του κρατικού μηχανισμού.
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ν.4622/2019 πιέστε εδώ
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Γενική Επιχειρηματικότητα
Με υπουργική απόφαση τροποποιήθηκε η «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων για την Γενική
Επιχειρηματικότητα του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» και ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής
αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο ως άνω καθεστώς η Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 και
ημερομηνία λήξης η Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων
Προθεσμιακά Προϊόντα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Με απόφαση της ΡΑΕ:
α) πραγματοποιήθηκε αναπροσαρμογή της ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται
μέσω των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική
παράδοση, και ο καταμερισμός της ποσότητας σε επιμέρους προθεσμιακά προϊόντα για το υπόλοιπο
του έτους 2019.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

β) εγκρίθηκαν τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά και οι Όροι Δημοπρασίας του Προθεσμιακού Προϊόντος
Ηλεκτρικής Ενέργειας προς δημοπράτηση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Εικονικός Αγωγός Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου
Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίστηκε η μέγιστη μοναδιαία τιμή για την υπηρεσία του Εικονικού Αγωγού
Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 643/2018 απόφασης της ΡΑΕ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Μείωση ΕΝΦΙΑ και τροποποιήσεις στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών
Ψηφίστηκε στη Βουλή ο ν. 4621/2019 «Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στην ρύθμιση οφειλών προς τη
Φορολογική Διοίκηση του ν.4611/2019», ο οποίος περιλαμβάνει φορολογικές ρυθμίσεις σχετικά με τον
Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων και τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών
προσώπων ή οντοτήτων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα προς τη Φορολογική Διοίκηση.
Ειδικότερα : α) χορηγείται για το έτος 2019 ποσοστιαία μείωση επί του ποσού του ΕΝΦΙΑ (κύριου και
συμπληρωματικού) φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας τους, β) χορηγείται
στα νομικά πρόσωπα η δυνατότητα αφενός ρύθμισης των οφειλών τους σε 120 δόσεις με
απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και αφετέρου επιλογής της
εφάπαξ εξόφλησης του υπόλοιπου αριθμού δόσεων με ταυτόχρονη απαλλαγή επί του
εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, γ) μειώνεται το
ποσοστό επιβάρυνσης των ρυθμισμένων οφειλών με τόκο σε 3%, δ) αδρανοποιείται υποχρεωτικά
από τη φορολογική διοίκηση τυχόν επιβληθείσα- πριν την υπαγωγή στη ρύθμιση- κατάσχεση εις χείρας
τρίτων.
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το N. 4621/2019 πιέστε εδώ

ΕΝΦΙΑ
α) Με την με αριθμό Α.1278/2019 απόφαση της ΑΑΔΕ προβλέπεται η χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων
και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της φορολογικής διοίκησης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

β) Με την με αριθμό Ε. 2150/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, κοινοποιούνται οι διατάξεις του ν.4621/2019
σχετικά με την μείωση του ΕΝΦΙΑ. Διευκρινίζεται ότι, ειδικά για το έτος 2019, χορηγείται μείωση στο
ποσό του ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας τους ενώ η
καταβολή της πρώτης δόσης θα γίνει μέχρι και τις 30.9.2019 εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου
εκδοθεί εντός του μήνα αυτού.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών και (τεκμαρτός) υπολογισμός φόρου εισοδήματος
Με την με αριθμό Ε.2137/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίζονται ζητήματα που σχετίζονται με τον
τεκμαρτό προσδιορισμό φόρου εισοδήματος και την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών.
Ειδικότερα, στην περίπτωση που το σχηματισθέν και μη αναλωθέν κεφάλαιο μειώνει τη διαφορά που
προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος του φορολογουμένου σε ένα φορολογικό
έτος, κατά την διάθεση περιουσιακών στοιχείων για τα οποία κατά το έτος απόκτησής τους ίσχυε το
τεκμήριο απόκτησης, τότε συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο το ποσό της πώλησης στην ανάλωση και όχι μόνο
το κέρδος από την πώληση αυτή, εφόσον για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου προηγουμένων ετών
χρησιμοποιείται το έτος διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΚΦΕ: Πίστωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα αλλοδαπής
Με την με αριθμό Ε. 2147/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, η φορολογική διοίκηση συμμορφώνεται με την
απόφαση 2465/2018 του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία η ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνιστά
τακτικό/συνήθη φόρο επί του εισοδήματος για τον οποίο παρέχεται πίστωση του φόρου βάσει των
Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας εισοδήματος. Σύμφωνα με την ανωτέρω διευκρινιστική
εγκύκλιο, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης περιλαμβάνεται στην έννοια του φόρου εισοδήματος έναντι
του οποίου παρέχεται δικαίωμα πίστωσης του φόρου αλλοδαπής για τον φορολογικό κάτοικο
Ελλάδος που αποκτά εισόδημα αλλοδαπής φορολογούμενο στην Ελλάδα. Περαιτέρω,
διευκρινίζεται ότι τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το
φορολογικό έτος 2015 και επόμενα ενώ σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί και εκκαθαριστεί δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος για τις οποίες συντρέχει λόγος επανεκκαθάρισης, προκειμένου να συμπεριληφθεί
και το ανάλογο ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με όσα διευκρινίστηκαν, οι
φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν χειρόγραφα τροποποιητικές δηλώσεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από βραχυχρόνιες μισθώσεις
Με την με αριθμό Ε.2141/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με ζητήματα
που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων και του εισοδήματος που αποκτάται στον πλαίσιο
της οικονομίας του διαμοιρασμού από φυσικά και νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες και
αντιστοιχεί στο συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή στο συνολικό ποσό βάσει της πολιτικής ακύρωσης που
κατά περίπτωση καταβάλλει ο μισθωτής. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι
στο συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα περιλαμβάνονται όλες οι χρεώσεις που βαρύνουν τον
εκμισθωτή και μετακυλίονται μέσω του μισθώματος στον μισθωτή ή αναγράφονται διακριτά πέραν
του μισθώματος. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι το εισόδημα που προκύπτει από την παροχή για
διαμονή κάθε άλλου χώρου πέραν του ακινήτου, καθώς και το εισόδημα που προκύπτει από την
παροχή άλλων υπηρεσιών, πέραν της παροχής κλινοσκεπασμάτων, αποτελούν εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα για το οποίο υφίσταται υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων
και έκδοσης στοιχείων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Έκπτωση δαπανών για την ανέγερση κτίσματος ή για βελτιώσεις/επεκτάσεις
Με την με αριθμό Ε. 2146/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, παρέχονται διευκρινίσεις σε σχέση με δαπάνες που
διενεργήθηκαν από τον μισθωτή για την ανέγερση κτίσματος ή και βελτίωση/επέκταση σε ακίνητο
κυριότητας του εκμισθωτή, οι οποίες, σύμφωνα με προηγούμενη εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, εκπίπτουν από τα
ακαθάριστα έσοδα του μισθωτή ισόποσα επιμεριζόμενες στα έτη της μίσθωσης, καθότι η ωφέλεια από τη
χρήση του μισθίου εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη. Περαιτέρω, με την ανωτέρω εγκύκλιο
διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης μίσθωσης, το σύνολο του
υπολειπόμενου ποσού των δαπανών που καταβλήθηκε και απομένει προς κατανομή, θα δηλωθεί
εφάπαξ από τον εκμισθωτή ως εισόδημα από ακίνητα στο φορολογικό έτος που επήλθε η λύση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Τεκμαρτό εισόδημα και τεκμαρτή δαπάνη από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου νομικών προσώπων
και νομικών οντοτήτων
Με την με αριθμό Ε. 2156/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την φορολογική
μεταχείριση του τεκμαρτού εισοδήματος και της τεκμαρτής δαπάνης από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι το εισόδημα από
ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου αποτελεί για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά συνέπεια για φορολογικούς σκοπούς
συνυπολογίζεται σε κάθε περίπτωση στο φορολογητέο αποτέλεσμα της επιχείρησης, ανεξάρτητα
αν έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της ενώ σχετικά με την τεκμαρτή δαπάνη, εφόσον δεν υπερβαίνει
το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, αποτελεί σε κάθε περίπτωση εκπιπτόμενη δαπάνη.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018
Με την με αριθμό Α.1302/2019 ΥΑ ορίζεται ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού
έτους 2018 των φυσικών προσώπων υποβάλλονται εμπρόθεσμα, χωρίς κυρώσεις, έως και την 30η
Ιουλίου 2019. Περαιτέρω, και αναφορικά με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους
2018 των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι την 29.7.2019 (ημερομηνία
δημοσίευσης της ΥΑ) υποβάλλονται εμπρόθεσμα και χωρίς κυρώσεις έως την ίδια ανωτέρω ημερομηνία.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΚΦΕ/ ΦΠΑ: Εκκαθάριση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και
επιστροφή φόρου εισοδήματος και πιστωτικού ΦΠΑ
Με την με αριθμό Ε.2140/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και την επιστροφή φόρου
εισοδήματος και πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ σε νομικά πρόσωπα σε περίπτωση μη προσκόμισης
δικαιολογητικών. Ειδικότερα, με την ανωτέρω εγκύκλιο προβλέπεται ότι α) στις περιπτώσεις που κριθεί
απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προκειμένου αυτές να εκκαθαριστούν
και να εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού φόρου, οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται μέσω μηνύματος να
προσκομίσουν δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. εντός 5 εργάσιμων ημερών β) κατά την εκκαθάριση της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου/νομικής οντότητας εφόσον προκύψει
πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, απαιτείται η διενέργεια ελέγχου από την φορολογική αρχή ενώ η
μη ανταπόκριση του νομικού προσώπου συνεπάγεται την επιβολή προστίμου και την έκδοση πράξης
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος γ) στην περίπτωση επιστροφής ΦΠΑ κατόπιν ελέγχου
και μη ανταπόκρισης του φορολογούμενου στην πρόσκληση για παροχή πληροφοριών, αφενός
επιβάλλεται το προβλεπόμενο πρόστιμο και αφετέρου δεν αναγνωρίζεται από τον έλεγχο το δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου εισροών κατά το μέρος που οι συναλλαγές δεν αποδεικνύονται.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΦΠΑ: Ο συντελεστής στο περιβαλλοντικό τέλος κατά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος
Με την με αριθμό Ε. 2151/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον
συντελεστή ΦΠΑ στον οποίο θα υπόκειται το περιβαλλοντικό τέλος που επιβάλλεται κατά την
τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος και το οποίο εισπράττουν οι πάροχοι υπηρεσιών ύδατος από τους
τελικούς χρήστες. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι η τιμή του καταναλωθέντος ύδατος διαμορφώνεται και
από το ποσό του ανωτέρω περιβαλλοντικού τέλους και επομένως προσαυξάνει τη φορολογητέα αξία των
τιμολογίων παροχής ύδατος με αποτέλεσμα να υπάγεται σε ΦΠΑ με συντελεστή 13%.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Χαρακτηριστικά ασφαλείας επί μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού
Με την με αριθμό Ε.2142/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιείται ΥΑ με την οποία απλοποιείται η
διαδικασία του εφοδιασμού και διαχείρισης των ενσήμων ταινιών φορολογίας μηδενικής αξίας που
χρησιμοποιούνται ως χαρακτηριστικά ασφαλείας στα προϊόντα καπνού που διατίθενται με
απαλλαγή από τις αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις σε καταναλωτές οι οποίοι βρίσκονται
στην Ελλάδα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Φορολογίες κεφαλαίου
α) Με την με αριθμό Α.1290/2019 απόφαση της ΑΑΔΕ καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του
αποδεικτικού καταβολής στις φορολογίες κεφαλαίου από 1.9.2019. Με το ανωτέρω αποδεικτικό
αποδεικνύεται η καταβολή του φόρου στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και
μεταβίβασης ακινήτων για τις οποίες απαιτείται άμεση καταβολή ενώ η έκδοση του απαιτείται σε όλες τις
περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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β) Με την με αριθμό Ε. 2144/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, ορίζεται ότι από 1.9.2019 τίθενται σε εφαρμογή η
ηλεκτρονική έκδοση του αποδεικτικού καταβολής φόρων κεφαλαίου, το οποίο θα εκτυπώνεται
μέσω του πληροφοριακού συστήματος Taxisnet από τον υπόχρεο σε καταβολή με τη χρήση των
προσωπικών του κωδικών. Ειδικότερα, το ανωτέρω αποδεικτικό καταβολής εκδίδεται από 1.9.2019 σε
όλες τις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου μεταβίβασης
ακινήτων, ενώ εφόσον συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης με επαχθή αιτία, το
αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται υποχρεωτικά σε αυτό.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Επιβολή προστίμου για τη μη διαβίβαση δεδομένων παραστατικών πωλήσεων από οντότητεςεκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων
Με την με αριθμό Ε. 2154/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή
προστίμου για τη μη διαβίβαση δεδομένων παραστατικών πωλήσεων από οντότητες
εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και από προμηθευτές
υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια για πωλήσεις καυσίμων. Ειδικότερα, οι
ανωτέρω υπόχρεες οντότητες οφείλουν να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, ανά
Φ.Η.Μ., κάθε παραστατικό που εκδίδεται σε ημερήσια βάση, ενώ η μη διαβίβαση συνιστά παράβαση, η
οποία επισύρει το πρόστιμο των 100 ευρώ για κάθε ημέρα για την οποία δεν διαβιβάστηκαν τα δεδομένα
των παραστατικών που εκδόθηκαν την ημέρα εκείνη και ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Τέλος ταξινόμησης
α) Με έγγραφο της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία επιβολής του τέλους
ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες. Ειδικότερα, είναι δυνατή η υποχρεωτική
ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών εγγράφων της Ειδικής Δήλωσης που υποβάλλεται για
τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, τα οποία απαιτούνται για τον προσδιορισμό
της φορολογικής αξίας των οχημάτων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

β) Με την με αριθμό Ε. 2149/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιείται η με αριθμό 47/2019 γνωμοδότηση του
ΝΣΚ όσον αφορά στην επιστροφή του τέλους ταξινόμησης για επιβατικά και φορτηγά οχήματα.
Ειδικότερα, καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι δυνατή η ικανοποίηση εκκρεμών
αιτήσεων επιστροφής καταβληθέντος τέλους ταξινόμησης, ανάλογα με τον χρόνο βεβαίωσης (πριν
ή μετά τις 22.8.2011), λόγω απόσυρσης του οχήματος και καταβολής του οικείου τέλους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Τέλη κυκλοφορίας: Βεβαίωση περί μη οφειλής λόγω επαναταξινόμησης σε άλλο Κ-Μ
Με την με αριθμό Ε. 2159/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, προβλέπεται ότι στην περίπτωση διαγραφής
οχήματος λόγω επαναταξινόμησης του σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή ΕΟΧ ή Τρίτη χώρα,
απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας
εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή κατόχου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Συλλογή και επεξεργασία αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών
ελαίων (ΑΛΕ)
Με την με αριθμό Ε.2139/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιείται απόφαση της ίδιας ανωτέρω αρχής
αναφορικά με τη διαδικασία συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης
αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται
από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εγκύκλιο πιέστε εδώ και σχετικά με την απόφαση πιέστε εδώ
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΣτΕ 2350/2018: Η έννοια των συμπληρωματικών στοιχείων για την εφαρμογή δεκαετούς αντί
πενταετούς παραγραφής
Για την εφαρμογή δεκαετούς παραγραφής στις φορολογικές υποθέσεις είναι αναγκαία η ύπαρξη
συμπληρωματικών στοιχείων. Τέτοια συμπληρωματικά στοιχεία δεν αποτελούν εκείνα τα οποία είτε
είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής εντός της πενταετίας και αγνοήθηκαν ή δεν
ελήφθησαν προσηκόντως υπόψη από αυτήν είτε η φορολογική αρχή όφειλε να έχει λάβει γνώση
τους, εντός της ίδιας πενταετίας, εάν είχε επιδείξει την δέουσα επιμέλεια, ήτοι εάν είχε λάβει τα
προσήκοντα μέτρα ελέγχου και έρευνας, που προβλέπονται στο νόμο. Στο πλαίσιο τούτο, κρίθηκε ότι
μεταξύ των βασικών και τακτικών μέσων του φορολογικού ελέγχου της ακρίβειας των δηλώσεων
εισοδήματος, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση της φορολογικής αρχής ήδη εντός της πενταετίας είναι και η
εξέταση του υπόλοιπου και των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου
στην ημεδαπή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΣτΕ 2556/2018: Διενέργεια αποσβέσεων για την κάλυψη της φθοράς της κινητής και ακίνητης
περιουσίας της επιχειρήσεως
Από την διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 2238/1994, θεσπίζεται ως υποχρεωτική η διενέργεια
αποσβέσεων για την κάλυψη της φθοράς εγκαταστάσεων, μηχανημάτων ή φθαρτών υλικών, συναφών με
την λειτουργία της επιχειρήσεως και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας αυτής. Ωστόσο, η κατά
νόμο υποχρεωτικότητα της διενέργειας αποσβέσεων για την κάλυψη της φθοράς της κινητής και ακίνητης
περιουσίας της επιχειρήσεως δεν συνεπάγεται δυνατότητα της φορολογικής αρχής να αφαιρεί από το
αυξημένο κόστος πωληθέντων αυτοκινήτων κατά τον χρόνο πωλήσεως λόγω αυξημένης
αναπόσβεστης αξίας ποσά αντιστοιχούντα σε μη εμφανιζόμενες στα βιβλία των επιχειρήσεων
αποσβέσεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΣτΕ 2661/2018: Συνταγματική η επιστροφή των σχηματισθέντων βάσει του ν. 3220/2004
αφορολόγητων αποθεματικών
Η σύσταση αφορολόγητων ειδικών αποθεματικών βάσει των άρθρων 2 και 3 του ν. 3220/2004 συνιστά
παράνομη κρατική ενίσχυση, με αποτέλεσμα να αντιτίθεται στον κανονισμό ΕΚ 659/1999 και να καθίσταται
εξ αρχής ανίσχυρη. Για το λόγο αυτό, συνταγματικώς θεσπίστηκαν οι διατάξεις του ν. 3614/2007, με τις
οποίες προβλέπεται η επιστροφή της ως άνω παράνομης κρατικής ενίσχυσης μέσω της
αναζήτησης από τις επιχειρήσεις του φόρου εισοδήματος, που αναλογούσε στα σχηματισθέντα
αφορολόγητα αποθεματικά, καθώς και τους τόκους επί του φόρου αυτού. Οι ως άνω διατάξεις δεν
παραβιάζουν το Σύνταγμα, καθώς δε συνιστούν αναδρομική άρση φορολογικής απαλλαγής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΣτΕ 548/2018: Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης στην περίπτωση της έκδοσης εικονικού
φορολογικού στοιχείου
Στην περίπτωση της παράβασης της έκδοσης εικονικού φορολογικού στοιχείου, η οποία ενέχει υπαίτια
συμπεριφορά του επιτηδευματία, η φορολογική αρχή υποχρεούται πριν την επιβολή του προστίμου
να παράσχει στον επιτηδευματία τη δυνατότητα ν’ ασκήσει το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης
εκθέτοντας τις απόψεις του για την αποδιδόμενη σε αυτόν παράβαση, ούτως ώστε να επηρεάσει τη λήψη
από το όργανο αυτό της σχετικής απόφασης ύστερα από διαφορετική εμφάνιση ή εκτίμηση του
πραγματικού υλικού.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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ΣτΕ 409/2018: Πράξη της φορολογικής αρχής που εκδόθηκε βάσει παρανόμως κατασχεθέντων
στοιχείων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του π.δ. 99/1977 (Κ.Φ.Σ.), η τήρηση της διαδικασίας
κατάσχεσης βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων απαιτείται ως ουσιώδης τύπος και,
συνεπώς, ως προϋπόθεση νομιμότητας της καταλογιστικής πράξης της φορολογικής αρχής.
Ειδικότερα, σε περίπτωση έκδοσης πράξης η οποία έχει στηριχθεί αποκλειστικά σε στοιχεία που έχουν
κατασχεθεί κατά παράβαση της διαδικασίας, καθίσταται νομικά πλημμελής και ακυρωτέα. Αν όμως η
καταλογιστική πράξη εκδόθηκε κατά συνεκτίμηση τόσο των στοιχείων που κατασχέθηκαν παρατύπως όσον
και άλλων που δεν συνδέονται προς αυτά και που έχουν νομίμως ληφθεί υπ' όψη από τη φορολογική αρχή,
τότε εναπόκειται στην κρίση του δικαστηρίου κατά πόσον η πράξη μπορεί, ασυνδέτως προς τα
παρατύπως κατασχεθέντα να θεμελιωθεί αυτοτελώς, κατά την πραγματική της βάση, στα λοιπά στοιχεία.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΣτΕ 380/2019: Μη ανταπόκριση της φορολογικής αρχής στο βάρος απόδειξης
Τιμολόγιο πώλησης αγαθών, το οποίο ακυρώθηκε από τον εκδότη, χωρίς το στοιχείο αυτό να περιέλθει στο
πρόσωπο που μνημονεύεται ως αγοραστής, δεν νοείται, καταρχήν, ως εικονικό με την έννοια ότι δεν
επισύρει σε βάρος του εκδότη του το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, εκτός αν η φορολογική αρχή, η
οποία φέρει το βάρος απόδειξης, αποδείξει ότι, παρά την ακύρωση του, το στοιχείο χρησιμοποιήθηκε από
τον εκδότη του για σκοπό αναγόμενο στην εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του ιδίου ή του
αγοραστή ώστε να προκύπτει φοροδιαφυγή ή κίνδυνος φοροδιαφυγής. Συνεπώς, όπως έκρινε το ΣτΕ, η
φορολογική αρχή δεν ανταποκρίνεται στο ανωτέρω βάρος στην περίπτωση που απλώς
επικαλείται την παράδοση από τον εκδότη – επιτηδευματία αντιγράφου του (νομίμως
ακυρωθέντος) φορολογικού στοιχείου σε τρίτον ιδιώτη (ήτοι, σε πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο
που μνημονεύεται στο τιμολόγιο ως αγοραστής των πωλούμενων αγαθών και το οποίο δεν
προκύπτει ότι έλαβε το τιμολόγιο), στο πλαίσιο της εκτέλεσης μεταξύ τους σύμβασης
εκχώρησης/πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, δεδομένου ότι μόνη η παραπάνω «χρήση» του
ακυρωθέντος τιμολογίου από τον εκδότη του περιορίζεται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης του με
τον τρίτο ιδιώτη, χωρίς να αναπτύσσει ενέργεια έναντι της φορολογικής αρχής και να μπορεί να επηρεάσει
την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του εκδότη ή του αναφερόμενου στο στοιχείο ως
αγοραστή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΣτΕ 1740/2018: Στη διατυπούμενη στη φορολογική δήλωση επιφύλαξη πρέπει να παρατίθενται
συγκεκριμένοι λόγοι προκειμένου να αποφανθεί η φορολογική αρχή
Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει αμφιβολίες σχετικά με την υποχρέωση επίδοσης
δήλωσης για ορισμένα στοιχεία της φορολογικής ύλης έχει το δικαίωμα να υποβάλει δήλωση στην
οποία γίνεται ρητή γι΄ αυτό επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη. Συνεπώς, στη
διατυπούμενη στη φορολογική δήλωση επιφύλαξη πρέπει να παρατίθενται συγκεκριμένα οι λόγοι, καθώς
και το ύψος και η φύση των σχετικών κονδυλίων, ώστε να μπορεί η φορολογική αρχή να αποφανθεί επί
αυτής, άλλως η επιφύλαξη θεωρείται ανύπαρκτη και δεν δύναται να γίνει δεκτή. Περαιτέρω, επί
επιφυλάξεως ως προς την υποχρέωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου βάσει του άρθρου 13 παρ. 6
του ΚΦΕ, επί του ποσού τιμολογίων εκδοθέντων στο πλαίσιο μικτών συμβάσεων (τόσο μεταφοράς
τεχνογνωσίας όσο και παροχής τεχνικής βοήθειας), δεν απαιτείται να γίνεται στο ίδιο το σώμα της
επιφύλαξης αναφορά του ύψους και του ακριβούς περιεχομένου των τιμολογίων, εφόσον αυτά
επισυνάπτονται στη φορολογική δήλωση ή στην επιφύλαξη, στην τελευταία δε αναφέρεται το είδος της
συναλλαγής και γίνεται επίκληση των διατάξεων περί μη υποχρέωσης παρακράτησης φόρου, έτσι ώστε να
προκύπτει το ύψος και η φύση των σχετικών κονδυλίων, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους αμφισβητείται
η υποχρέωση παρακρατήσεως του αναλογούντος στα εν λόγω κονδύλια φόρου, προκειμένου η
φορολογική αρχή να έχει πλήρη στοιχεία για να αποφανθεί σχετικά.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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03. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ιωάννα Κυριαζή
Partner, Employment
KYRIAKIDES GEORGOPOULOS Law Firm
https://www.linkedin.com/in/ioanna-kyriazi/

«Νέος νόμος για τα προσωπικά δεδομένα: Τι πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι εργοδότες»

Ο νέος νόμος για τα προσωπικά δεδομένα προβλέπει (άρθρο 27 παρ. 1, 2) ότι ο εργοδότης μπορεί να
επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων του για τους σκοπούς της σύμβασης εργασίας και
εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο για την απόφαση σύναψης σύμβασης εργασίας ή μετά τη σύναψη της
σύμβασης εργασίας για την εκτέλεσή της. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί ο εργοδότης να ζητά τη
συγκατάθεση του εργαζομένου για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον η συγκατάθεση
αυτή αποτελεί αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής. Για την κρίση ότι η συγκατάθεση συνιστά αποτέλεσμα
ελεύθερης επιλογής, λαμβάνονται υπόψη, κυρίως, η υφιστάμενη στην σύμβαση εργασίας εξάρτηση του
εργαζομένου, καθώς και οι περιστάσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε η συγκατάθεση. Η συγκατάθεση παρέχεται είτε
σε έγγραφη είτε σε ηλεκτρονική μορφή και πρέπει να διακρίνεται σαφώς από τη σύμβαση εργασίας.
Επομένως, υπό το πρίσμα και της πρόσφατης Απόφασης 26/2019 της ΑΠΔΠΧ, οι κατάλληλες νομικές
βάσεις που εφαρμόζονται στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου είναι η εκτέλεση της
σύμβασης εργασίας, η συμμόρφωση του εργοδότη με έννομες υποχρεώσεις του, καθώς και η ικανοποίηση
υπέρτερων εννόμων συμφερόντων του. Αντιθέτως, η συγκατάθεση μπορεί να συνιστά νομική βάση μόνο
κατ΄εξαίρεση, όπως π.χ. ενδεικτικά σε περιπτώσεις χορήγησης οικειοθελών παροχών προς τον εργαζόμενο οι
οποίες δεν συνιστούν υποχρεωτικούς όρους της εργασιακής σχέσης ή σε περίπτωση καθιέρωσης ενός
συστήματος διαχείρισης της υγείας στον χώρο της απασχόλησης για την προαγωγή της υγείας των εργαζομένων ή
χρήσης φωτογραφιών των εργαζομένων στο intranet της εταιρείας για σκοπούς αλληλεπίδρασης κλπ. Με βάση το
νέο πλαίσιο, προκειμένου οι εργοδότες να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, οφείλουν να:


Καταρτίσουν σχετική Ενημέρωση των Εργαζομένων για την Επεξεργασία των Προσωπικών
Δεδομένων τους, η οποία θα αναφέρει - με τρόπο σαφή και κατανοητό - τον σκοπό της
επεξεργασίας, τα κατάλληλα μέτρα που λαμβάνονται για την επαρκή ασφάλεια των δεδομένων,
καθώς και για τα δικαιώματα των Εργαζομένων και θα αναρτάται στο εσωτερικό δίκτυο (intranet) της
εταιρείας. Θα πρέπει δε να επιλέγουν ως νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων των εργαζομένων τους την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας, την συμμόρφωσή τους με
τις έννομες υποχρεώσεις τους, καθώς και την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων τους, ενώ
την συγκατάθεση των εργαζομένων να την ζητούν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Επιπλέον, οι εργοδότες οφείλουν να:


Καταρτίσουν κι εφαρμόσουν Εσωτερικό Κανονισμό για την ορθή χρήση και λειτουργία του
εξοπλισμού και δικτύου πληροφορικής κι επικοινωνιών, παραθέτοντας και τις σχετικές πολιτικές.



Εφαρμόζουν αυστηρά τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την νομολογία του ΕΔΔΑ, αλλά και
από τις Αποφάσεις της ΑΠΔΧ, για την παρακολούθηση της χρήσης του διαδικτύου εκ μέρους των
εργαζομένων ή του ελέγχου των ηλεκτρονικών τους υπολογιστών (monitoring) ή ακόμα της εφαρμογής
συστήματος whistleblowing.



Ενημερώνουν εγγράφως τους εργαζομένους για την εισαγωγή και χρήση μεθόδου ελέγχου και
παρακολούθησης εντός των εργασιακών χώρων.

Καθώς, ωστόσο, η έννοια της ελεύθερης παροχής συγκατάθεσης είναι πιθανό να εγείρει ζητήματα
ερμηνείας, καθίσταται σημαντική η παρακολούθηση της εφαρμογής της νέας διάταξης και της σχετικής
ερμηνευτικής προσέγγισης που θα υιοθετήσει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Αναδρομική κατάργηση των διατάξεων περί βάσιμου λόγου απόλυσης και περί ευθύνης
αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων
Ψηφίστηκε ο ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή
Διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», ο οποίος μεταξύ άλλων
περιλαμβάνει ρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία. Συγκεκριμένα με το άρθρο 117: α) καταργείται
αναδρομικώς (από τις 17.5.2019) το άρθρο 48 του Ν. 4611/2019, με το οποίο προβλεπόταν η έννοια του
«βάσιμου λόγου» ως σωρευτικό κριτήριο για την εγκυρότητα της καταγγελίας σύμβασης εργασίας
αορίστου χρόνου. Όπως διευκρινίζεται με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων παύει εφεξής η υποχρέωση του εργοδότη να συμπληρώνει στο «Έντυπο Ε6 Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)» πεδίο στο οποίο θα
αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, β) καταργείται
αναδρομικώς (από τις 17.5.2019) το άρθρο 58 του Ν. 4611/2019, με το οποίο προβλεπόταν ότι θα
αναστέλλονταν από την κατάθεση αίτησης του μισθωτού στην Επιθεώρηση Εργασίας για τη διενέργεια
εργατικής διαφοράς και έως τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού, η 3μηνη προθεσμία από την απόλυση,
εντός της οποίας ο μισθωτός δικαιούται να ασκήσει αγωγή κατά του πρώην εργοδότη του και να
αμφισβητήσει το κύρος της απόλυσης του εγείροντας και λοιπές αξιώσεις του (π.χ. μισθούς υπερημερίας,
επαναπασχόληση, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη), καθώς και η 6μηνη προθεσμία από την
απόλυση, εντός της οποίας ο μισθωτός δικαιούται να ασκήσει αγωγή κατά του πρώην εργοδότη του και να
αξιώσει την καταβολή ή συμπλήρωση της αποζημίωσης απόλυσης του (άρθρο 6 του ν. 3198/1955), γ)
καταργείται αναδρομικώς (από τις 18.7.2018) το άρθρο 9 του Ν. 4554/2018, με το οποίο προβλεπόταν
ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναθέτει έργο ή τμήμα έργου σε άλλο νομικό πρόσωπο
ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με αυτό για την καταβολή των αποδοχών, ασφαλιστικών
εισφορών και αποζημιώσεων απόλυσης των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στο έργο ή τμήμα
έργου αυτό. Επί των παραπάνω θεμάτων, ο ΣΕΒ με 8 Περιφερειακούς Συνδέσμους κατέθεσαν στις 8
Μαΐου 2019 Κοινό Υπόμνημα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. (βλ. εδώ).
Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ, για το Ν.4623/2019 πιέστε εδώ και για το flash report του ΣΕΒ πιέστε εδώ

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΑΠ 222/2019: Σκόπιμη πρόκληση της απόλυσης από τον εργαζόμενο
Από τα άρθρα 1 και 3 του ν. 2112/1920 και 1 και 5 του ν. 3198/1955 προκύπτει ότι η καταγγελία από τον
εργοδότη σχέσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου είναι έγκυρη εφόσον γίνει εγγράφως και
καταβληθεί στον μισθωτό η νόμιμη αποζημίωση, η οποία πρέπει να καταβάλλεται ασχέτως από το
λόγο που προκάλεσε την καταγγελία, εκτός από τις περιοριστικά αναγραφόμενες στο νόμο
περιπτώσεις. Ο εργοδότης οφείλει την αποζημίωση αυτή και όταν κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας για
κάθε άλλη υπαίτια μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των από τη σύμβαση εργασίας υποχρεώσεων
του μισθωτού. Όταν όμως ο τελευταίος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή
εκπληρώνει αυτές πλημμελώς κακόβουλα τότε μόνο η ενάσκηση της αξιώσεως για την καταβολή
της αποζημιώσεως της απολύσεως υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλονται από την καλή
πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος και συνεπώς είναι
καταχρηστική υπό την έννοια του άρθρου 281 του ΑΚ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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ΑΠ 1645/2018: Συμψηφισμός της αμοιβής για εργασία τις Κυριακές, τις αργίες και τις νύκτες με τις
υπέρτερες των νομίμων συμβατικές αποδοχές
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.2 και 2 παρ.2 της, κατ' εξουσιοδότηση του ν. 28/1944,
εκδοθείσας 25825/1951 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, οι προβλεπόμενες
προσαυξήσεις για παροχή εργασίας κατά τις ημέρες υποχρεωτικής ανάπαυσης, τις Κυριακές ή αργίες και
κατά τη διάρκεια της νύκτας, δεν συμψηφίζονται προς τις καταβαλλόμενες αποδοχές, που ενδεχομένως
είναι ανώτερες των νομίμων, ελαχίστων ορίων μισθών και ημερομισθίων. Κατά την αληθή έννοια, όμως,
των διατάξεων αυτών, απαγορεύεται μόνον ο εκ μέρους του εργοδότη, μονομερής καταλογισμός των
τυχόν καταβαλλόμενων, υπέρτερων των νομίμων, αποδοχών, προς τις οφειλόμενες προσαυξήσεις
από την παρασχεθείσα εργασία κατά τις Κυριακές, τις εξαιρετέες ημέρες και τις νύκτες. Αντίθετα, δεν
απαγορεύεται η συνομολόγηση μεταξύ εργοδότη και μισθωτού ότι με τις καταβαλλόμενες,
υπέρτερες των νομίμων, αποδοχές θα καλύπτεται και κάθε προσαύξηση, η οποία ήθελε προκύψει
από την παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές κλπ, κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Μια τέτοια
συμφωνία, περί καταλογισμού των υπέρτερων αποδοχών στις τυχόν οφειλόμενες προσαυξήσεις για επί
πλέον εργασία (πλην νομίμων ή παρανόμων υπερωριών), δεν αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 3, 174,
664 και 679 ΑΚ, εφ' όσον ο μισθωτός, με τη συμφωνία αυτή, λαμβάνει τα οριζόμενα από τις νομοθετικές ή
συλλογικές, κανονιστικές ρυθμίσεις ελάχιστα όρια αποδοχών και προσαυξήσεων (ΟλΑΠ 87/1971, ΑΠ
180/2015, ΑΠ 1208/2013).
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΑΠ 798/2018: Καταχρηστική άσκηση διευθυντικού δικαιώματος - Παράλειψη τοποθέτησης σε θέση
προϊσταμένου
Ο εργοδότης, ασκώντας το διευθυντικό του δικαίωμα, έχει την εξουσία να προσδιορίσει το περιεχόμενο της
υποχρεώσεως του μισθωτού για παροχή εργασίας, καθορίζοντας τους όρους της παροχής της, το τόπο, το
χρόνο και τον τρόπο, εφόσον οι όροι αυτοί δεν έχουν προσδιορισθεί από κανόνες δικαίου ή από την
εργασιακή σύμβαση. Έχει, δηλαδή, ο εργοδότης, ως διευθυντής της εκμετάλλευσης την εξουσία να
οργανώνει και να διευθύνει την επιχείρηση του με βάση τα κρινόμενα από αυτόν ως πλέον αποτελεσματικά
γι` αυτή κριτήρια. Το υπό το άνω περιεχόμενο δικαίωμα του εργοδότη δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με τη
διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ., να ασκείται καταχρηστικά. Δεν είναι όμως καταχρηστική, κατά την έννοια
της διατάξεως αυτής, η άσκηση του δικαιώματος του εργοδότη να τοποθετεί συγκεκριμένο
εργαζόμενο ως προϊστάμενο ενός τμήματος ή ενός καταστήματος της επιχειρήσεώς του κατά
παράλειψη άλλου μισθωτού, ο οποίος υπερέχει, έστω και καταφανώς, σε τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα έναντι του τοποθετηθέντος. Και τούτο διότι δεν πρόκειται για απλή βαθμολογική ή
μισθολογική προαγωγή, που εντάσσεται στα εκ της εργασίας δικαιώματα του μισθωτού, τα οποία
ευλόγως συνδέονται με τις αντικειμενικώς εκτιμώμενες ικανότητες αυτού, αλλά για επιλογή του
έχοντος την εκμετάλλευση εργοδότη που αφορά αποφασιστικώς την οργάνωση και διεύθυνση της
επιχειρήσεως. Για να είναι καταχρηστική, στη περίπτωση αυτή, η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος
του εργοδότη, απαιτείται η συνδρομή και άλλων πραγματικών περιστατικών, τα οποία, σε συνδυασμό με
την καταφανή υπεροχή του παραλειφθέντος, να θεμελιώνουν προφανή υπέρβαση από μέρους του
εργοδότη των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός
του δικαιώματος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

Κωνσταντίνος Διαμαντούρος
Μόνιμος Αντιπρόσωπος ΣΕΒ
« Νέοι κανόνες για μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα στην εργασία»
Ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής εξέλιξης των τελευταίων τριάντα ετών, η αγορά
εργασίας προσφέρει πλέον νέες επαγγελματικές ευκαιρίες που ωστόσο δεν καλύπτονται πλήρως από το
υπάρχον ενωσιακό δίκαιο. Σύμφωνα και με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 25% των θέσεων
εργασίας που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια αφορούσε σε «άτυπες» μορφές εργασίας, π.χ.
συμβάσεις κατά παραγγελία ή μερικής απασχόλησης.
Οι νέοι κανόνες που τέθηκαν σε εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ στις 31 Ιουλίου 2019 αποσκοπούν στην
επικαιροποίηση των κανόνων ώστε να ανταποκρίνονται στη νέα εργασιακή πραγματικότητα θεσπίζοντας
αφενός στοιχειώδη δικαιώματα για τους εργαζομένους και, κατά συνέπεια, αυξημένη ασφάλεια και
προβλεψιμότητα στις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών και αφετέρου διατηρώντας την
προσαρμοστικότητα της αγοράς εργασίας. Πιο συγκεκριμένα:


Καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν κατ’ ελάχιστον 12 ώρες την εβδομάδα ή 48 ώρες
το μήνα, (εξαιρουμένων των δημοσίων υπαλλήλων, ενόπλων δυνάμεων, υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ή
επιβολής του νόμου κ.ά). Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2 με 3 εκατ. εργαζόμενοι
που απασχολούνται σε νέες μορφές απασχόλησης και δεν καλύπτονταν από το προηγούμενο
κανονιστικό πλαίσιο, θα έχουν πλέον τα ίδια ελάχιστα δικαιώματα με εργαζόμενους με συμβάσεις
πλήρους απασχόλησης / αορίστου χρόνου.



Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από την πρώτη μέρα και σε κάθε περίπτωση όχι
αργότερα από επτά ημέρες όταν υπάρχει λόγος, για τις κύριες πτυχές της σύμβασης εργασίας
τους (όπως τα καθήκοντα, η ημερομηνία έναρξης και η διάρκεια της απασχόλησης, οι αποδοχές και οι
εργάσιμες ώρες, ή οι ώρες αναφοράς για όσους εργάζονται με απρόβλεπτα ωράρια).



Όταν ο ρυθμός της εργασίας είναι εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον απρόβλεπτος, οι εργοδότες
θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους εργαζομένους σχετικά με τις ώρες και τις ημέρες
αναφοράς εντός των οποίων μπορεί να απαιτηθεί να εργαστούν, την ελάχιστη περίοδο προειδοποίησης
που θα λαμβάνουν πριν από την έναρξη της εργασίας και τον αριθμό των εγγυημένων αμειβόμενων ωρών
εργασίας.



Οι δοκιμαστικές περίοδοι δε θα είναι μεγαλύτερες από έξι μήνες με μεγαλύτερες περιόδους μόνο σε
περίπτωση που αυτό είναι προς το συμφέρον του εργαζομένου ή δικαιολογείται από τη φύση της
εργασίας.

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενσωματώσουν τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο εντός τριών
ετών και είναι ελεύθερα να εφαρμόσουν ευνοϊκότερες διατάξεις για τους εργαζομένους, αν το επιθυμούν.
Δείτε εδώ σχετική ενημέρωση της Επιτροπής
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«Νέοι κανόνες σε ισχύ για τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ»
Με συνολικό προϋπολογισμό άνω των € 100 δις. σε ετήσια βάση, που δαπανάται στο μεγαλύτερο μέρος του στην
επικράτεια των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς διαχειριστές
δημοσίων πόρων σε όλη την ΕΕ.
Στο πλαίσιο της χρηστής διαχείρισης των πόρων αυτών, τέθηκαν σε εφαρμογή στις 6 Ιουλίου νέοι κανόνες
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών
συμφερόντων της Ένωσης (Οδηγία 2017/1371 , Οδηγία 2017/1939). Μεταξύ άλλων, οι νέοι κανόνες:
-

Θεσπίζουν κοινούς ορισμούς σε επίπεδο ΕΕ για μία σειρά ορισμένων αδικημάτων κατά του
προϋπολογισμού της ΕΕ, που σχετίζονται π.χ. με τη διαφθορά, καθώς και την παθητική δωροδοκία, την
υπεξαίρεση κεφαλαίων και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

-

Νομιμοποιούν την ΕΕ να κινηθεί νομικά σε περιπτώσεις απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α σε
περίπτωση που το ύψος της απάτης είναι ίσο ή μεγαλύτερο από € 10 εκατ. και είναι αποτέλεσμα
δραστηριοτήτων σε τουλάχιστον 2 κράτη μέλη. Με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει την
ετήσια απώλεια εσόδων σε επίπεδο ΕΕ λόγω της διασυνοριακής απάτης στο ΦΠΑ σε € 50 δις, η
προσθήκη της εν λόγω διάταξης κρίνεται εξαιρετικά σημαντική.

-

Δημιουργείται Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (European Public Prosecutors Office) ως ανεξάρτητη και
αποκεντρωμένη υπηρεσία εισαγγελίας της ΕΕ με αρμοδιότητα να διερευνά, να διώκει και να καταδικάζει
εγκλήματα κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως απάτη, δωροδοκία ή σοβαρή διασυνοριακή απάτη
στον τομέα του ΦΠΑ. H ίδρυση της εν λόγω αρχής συνιστά σημαντική τομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο
δεδομένου ότι, επί του παρόντος, μόνο οι εθνικές αρχές μπορούν να διερευνούν και να διώκουν
την απάτη κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ αλλά η δικαιοδοσία τους περιορίζεται στα εθνικά
σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να είναι τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2020, με τη
συμμετοχή σε πρώτη φάση, 22 κρατών μελών από τα 28 στον πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας.

Δείτε εδώ τη σχετική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Ευρωπαϊκές τηλεφωνικές κλήσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 το
καθεστώς χρεώσεων για τις ευρωπαϊκές τηλεφωνικές κλήσεις. Ο σκοπός της διαβούλευσης είναι να
εξεταστεί το κατά πόσον το ισχύον καθεστώς ανταποκρίνεται στην ανάγκη προστασίας των επιχειρήσεων
και των καταναλωτών απέναντι σε υπερβολικές χρεώσεις τηλεφωνικών υπηρεσιών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Αυτοκίνητα προς απόσυρση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 την
αξιολόγηση του πλαισίου των ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τα αυτοκίνητα προς απόσυρση. Οι κανόνες
αυτοί στοχεύουν στο να κάνουν την διάλυση και την ανακύκλωση των αυτοκινήτων αυτών πιο εύκολη, ενώ
ταυτόχρονα να πιέσουν τους κατασκευαστές ώστε να κατασκευάζουν στο μέλλον αυτοκίνητα με
περιβαλλοντικά φιλικά υλικά, έτσι ώστε να μπορούν να επαναξιοποιηθούν.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Φορητός ραδιοεξοπλισμός συνδεδεμένος στο διαδίκτυο
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 τους
κανόνες σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό που έχει την ικανότητα να συνδέεται στο διαδίκτυο καθώς και τον
φορητό ραδιοεξοπλισμό. Αυτή η ενέργεια αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των διασυνδεδεμένων
συσκευών που αναμένεται να αποκτήσουν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στα πλαίσια του Διαδικτύου
των Πραγμάτων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Φορολογική νομοθεσία
ΔΕΕ Υπόθεση C-388/18: Ετήσιος κύκλος εργασιών για τον καθορισμό της δυνατότητας εφαρμογής
του ειδικού καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος Φ.Π.Α. (Οδηγία 2006/112/ΕΚ), εθνική ρύθμιση ή διοικητική
πρακτική βάσει της οποίας ο κύκλος εργασιών που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του ειδικού
καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων σε υποκείμενο στον φόρο ο οποίος εμπίπτει στο ειδικό καθεστώς
του περιθωρίου κέρδους που προβλέπεται για τους υποκείμενους στον φόρο μεταπωλητές υπολογίζεται,
σύμφωνα με το άρθρο 315 της εν λόγω οδηγίας, αποκλειστικώς βάσει του πραγματοποιηθέντος
περιθωρίου κέρδους αντίκειται στην ανωτέρω Οδηγία. Αντίθετα, ο εν λόγω κύκλος εργασιών πρέπει
να υπολογίζεται με βάση όλα τα εισπραχθέντα ή προς είσπραξη από τον εν λόγω υποκείμενο στον
φόρο μεταπωλητή ποσά χωρίς ΦΠΑ, ανεξαρτήτως των ρυθμίσεων βάσει των οποίων τα ποσά αυτά θα
φορολογηθούν στην πραγματικότητα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ

*
**
***
****

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

Όραμα

Αποστολή

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

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