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 Νόμοσ 3943/2011. Ολοκλιρωςθ καταγραφισ και πινακοποίθςθσ των προβλεπομζνων από 
το νόμο φορολογικϊν διατάξεων και αποφάςεων. Συςχζτιςθ με ν.3842/2010 και 
εντοπιςμόσ τυχόν κενϊν. 

 Τποκεφαλαιοποίηςη επιχειρήςεων. Ολοκλθρϊκθκε μελζτθ και παραδόκθκε ςχετικι 
νομοκετικι πρόταςθ.  

 Περιουςιολόγιο. Συντάχκθκε ενθμερωτικό ςθμείωμα ςχετικά με τθν υφιςτάμενθ 
κατάςταςθ ςτο κζμα τθσ ςυγκρότθςθσ περιουςιολογίου.  

 Επαγγελματικοί Λογαριαςμοί. Παραδόκθκε μελζτθ με προτάςεισ ςχετικά με ενεργοποίθςθ 
αρ.20 ν.3842/2010 αναφορικά με υλοποίθςθ εξόφλθςθσ ςυναλλαγϊν μζςω 
επαγγελματικϊν λογαριαςμϊν και θλεκτρονικι αποςτολι τιμολογίων ςτθ ΓΓΠΣ.   

 Ενδοομιλικζσ τιμολογήςεισ. Συνεχίηονται επαφζσ με ςυναρμόδιεσ Διευκφνςεισ του ΥΠΟΙΚ 
και του Υπ. Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ. Ανάλυςθ  Αρχισ Ανοιχτισ 
Αγοράσ. Ανάλυςθ διοικθτικϊν μεκόδων για τθν εφαρμογι τθσ διεκνϊσ και διερεφνθςθ 
βζλτιςτθσ μεκόδου για τθν εφαρμογι ςτθν Ελλάδα. Εφαρμογι των Κατευκφνςεων του 
ΟΟΣΑ. Συγκζντρωςθ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και νομολογίασ ςε εκνικό /διεκνζσ επίπεδο 
περί κεμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, δικαιωμάτων και ευρεςιτεχνιϊν για τθν 
Ενδοομιλικι Παροχι Υπθρεςιϊν. Στόχοσ θ προετοιμαςία νζασ διάταξθσ για ενιαία 
αντιμετϊπιςθ των ςυναφϊν κεμάτων από το ΥΠΟΙΚ. 

 Ζγινε μελζτθ και ενθμζρωςθ ςχετικά με «Εκκρεμότητα ςφγκλιςησ διμεροφσ διχπουργικήσ 
νομοπαραςκευαςτικήσ Επιτροπήσ για τισ ενδοομιλικζσ τιμολογήςεισ». 

 Ποινζσ και Πρόςτιμα. Ζγινε επεξεργαςία και παραδόκθκε ςυγκριτικι παρουςίαςθ τθσ 
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ επιβαλλόμενων ποινϊν και προςτίμων ςε φορολογικά 
αδικιματα βάςει των ν.2523/97, ν.3691/08, ν.3842/10, ν.3888/10 και ν.3943/11. 

 Πιςτοποίηςη λογιςτή-φοροτεχνικοφ. Σε ςυνεργαςία με Γεν. Δ/νςθ Φορολογίασ (Δ/νςθ 
Ειςοδιματοσ-Δ12) υποβλικθκε ανακεωρθμζνο ςχζδιο απόφαςθσ ςχετικά με διαδικαςία 
πιςτοποίθςθσ λογιςτϊν (α.17 παρ.7 Ν.3842/2010).   

 υμβόλαιο Αποδοτικότητασ Ελεγκτών. α) Ζγινε μελζτθ και παρουςιάςτθκαν βζλτιςτεσ 
πρακτικζσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και βαςικζσ αρχζσ ΟΟΣΑ ςχετικά με διαχείριςθ 
ελεγκτικοφ δυναμικοφ, β) Ετοιμάηεται ςχζδιο Συμβολαίου Αποδοτικότθτασ και 
ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ Ελεγκτϊν και γ) Συνεργαςία με Γενικζσ Δ/νςεισ Ελζγχου και 
Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ ςχετικά με μελζτθ και πρόταςθ ομάδασ. 
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 Ποςοτικοποίηςη. Επεξεργαςία ςτοιχείων ΦΠΑ, ΑΕΠ, Ειςοδιματοσ, Απόδοςθσ Φόρων 
Εξωχϊριων εταιρειϊν (εφόςον λθφκοφν τα ςχετικά ςτοιχεία από τθ ΓΓΠΣ). 

 φγκριςη εκκαθαρίςεων οικ. ετών 2010 και 2011. Υποβολι προτάςεων από 
επεξεργαςία αυτϊν. (Πικανι πρόταςθ για αλλαγι μεκόδου εκκακάριςθσ).  

 Φοροαπαλλαγζσ. Καταγραφι φοροαπαλλαγϊν που ιςχφουν ςιμερα ςτθ φορολογία 
ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων. 



 Μελζτθ και επεξεργαςία πρόταςθσ διατάξεων ςχετικά με αφξηςη εςόδων από τη 
φορολογία ειςοδήματοσ.   

 υμβόλαιο Αποδοτικότητασ Ελεγκτών. Παρουςίαςθ πρόταςθσ ςχεδίου ςυμβολαίου, 
δεικτϊν απόδοςθσ και ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ ελεγκτϊν.  

 Ενδοομιλικζσ τιμολογήςεισ (transfer pricing). Επίλυςθ ηθτιματοσ ςυναρμοδιότθτασ 
Διευκφνςεων  ΥΠΟΙΚ με Υπουργείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ. 
Συνεργαςία με διχπουργικι επιτροπι. 
Ανάλυςθ, καταγραφι και παρουςίαςθ τθσ Αρχισ τθσ Ανοικτισ Αγοράσ για τθν εφαρμογι 
κανόνων, μεκόδων και κριτθρίων  που ζχουν ςυνομολογθκεί ςε διεκνζσ επίπεδο (πχ. 
Guidelines OECD) και ζχουν ωσ ςτόχο να βοθκιςουν τισ Ελεγκτικζσ Αρχζσ όπωσ και τισ 
πολυεκνικζσ επιχειριςεισ να κάνουν αποδεκτζσ ι να απορρίψουν ςυναλλαγζσ που δεν 
πλθροφν τουσ κανόνεσ αυτοφσ. Μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται ςε παγκόςμιο επίπεδο 
για προςζγγιςθ τθσ Αρχισ τθσ Ανοικτισ Αγοράσ. 
Ενδοομιλικι Παροχι Υπθρεςιϊν. Εντοπιςμόσ, ςυγκζντρωςθ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και 
νομολογίασ ςε εςωτερικό και διεκνζσ επίπεδο κεμάτων περί «πνευματικισ ιδιοκτθςίασ», 
«δικαιωμάτων και ευρεςιτεχνιϊν», διαχωριςμοφ από τθν απλι παροχι υπθρεςίασ. 
Παρουςίαςθ προβλθματιςμϊν και προτάςεων. 
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 Φοροαπαλλαγζσ. Παραδόκθκε μελζτθ ςχετικά με υφιςτάμενεσ φοροαπαλλαγζσ ςε 
φυςικά και νομικά πρόςωπα μετά και τθν εφαρμογι του Ν.3842/2010. 

 υμβόλαιο Αποδοτικότητασ Ελεγκτών. Κατόπιν ςυνεργαςίασ με Γενικζσ Δ/νςεισ Ελζγχου, 
Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και του εκπροςϊπου του ΔΝΤ, ηθτικθκαν από τθν ομάδα ςχζδια 
Συμβολαίου Αποδοτικότθτασ και ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ ελεγκτϊν βεβαίωςθσ και 
αναγκαςτικισ είςπραξθσ εςόδων του κράτουσ και προϊςταμζνων ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν. 
Κατόπιν ςχετικϊν μελετϊν, παρουςιάςτθκαν ςε μετζπειτα ςυναντιςεισ τθσ ομάδασ με 
τουσ ανωτζρω, ςχζδια υμβολαίου Αποδοτικότητασ, Δείκτεσ απόδοςησ, κακϊσ και οι 
γενικζσ αρχζσ υςτήματοσ Αξιολόγηςησ.  
Επίςθσ ηθτικθκαν εγγράφωσ από τθν κατευκυντιρια επιτροπι διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν 
ιδιότθτα του ελεγκτι βεβαίωςθσ και αναγκαςτικισ είςπραξθσ και τα ςυμβόλαια 
αποδοτικότθτασ ελεγκτϊν και προϊςταμζνων. Συναφϊσ ςθμειϊνεται ότι θ τελικι υποβολι 
προτάςεων αναφορικά με τα ςυμβόλαια αποδοτικότθτασ κα οριςτικοποιθκεί μετά τθν 
υποβολι παρατθριςεων και από τθν τεχνικι βοικεια του ΔΝΤ.    

 Σχετικά με το υπόμνθμα του ΣΕΒ «Επιχειρηματικότητα χωρίσ Εμπόδια» ζγιναν: - Γραπτζσ 
παρατθριςεισ προσ τθν κατευκυντιρια επιτροπι.  
- Κατόπιν γραπτισ εντολισ του Γενικοφ Γραμματζα Υπ.Οικ. κ. Πλαςκοβίτθ, 

πραγματοποιικθκε ςτισ 30.6.2011 υπό τθν αιγίδα τθσ ομάδασ, ςυνάντθςθ εκπροςϊπων 
Υπουργείου (Δ12, ΓΓΠΣ, ΔΟΣ) με εκπροςϊπουσ του ΣΕΒ. Η ςυνάντθςθ επικεντρϊκθκε 
ςτισ ενδοομιλικζσ τιμολογιςεισ ενϊ κίχκθκαν και κζματα θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ. 
Ενθμερϊκθκαν οι εκπρόςωποι του ΣΕΒ ςχετικά με προτάςεισ τθσ ομάδασ και 
εκφράςτθκαν οι προκζςεισ του για παροχι τεχνικισ βοικειασ. Διατυπϊκθκε θ 
αναγκαιότθτα διευκζτθςθσ, από τθν ειδικι νομοπαραςκευαςτικι επιτροπι, του διπλοφ 
φορολογικοφ πλαιςίου που διζπει τισ ενδοομιλικζσ τιμολογιςεισ.     

 Υποβλικθκε πρόταςθ για ενςωμάτωςη εργαςιών τησ ομάδασ ςτθ δομι του Υπουργείου 
(οργανωτικά ηθτιματα). 

 Ενδοομιλικζσ τιμολογήςεισ. Συνεχίηονται επαφζσ με ςυναρμόδιεσ Διευκφνςεισ του 
ΥΠΟΙΚ και του Υπ. Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ. Ανάλυςθ  Αρχισ 
Ανοιχτισ Αγοράσ. Ανάλυςθ διοικθτικϊν μεκόδων για τθν εφαρμογι τθσ διεκνϊσ και 
διερεφνθςθ βζλτιςτθσ μεκόδου για τθν εφαρμογι ςτθν Ελλάδα. Εφαρμογι των 
Κατευκφνςεων του ΟΟΣΑ. Συγκζντρωςθ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και νομολογίασ ςε εκνικό 
/διεκνζσ επίπεδο περί κεμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, δικαιωμάτων και 
ευρεςιτεχνιϊν για τθν Ενδοομιλικι Παροχι Υπθρεςιϊν. Στόχοσ θ προετοιμαςία νζασ 
διάταξθσ για ενιαία αντιμετϊπιςθ των ςυναφϊν κεμάτων από το ΥΠΟΙΚ. 
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 Προετοιμαςία και υποβολι ζκκεςθσ πεπραγμζνων και ςυμπεραςμάτων τθσ υπό τθν 
αιγίδα τθσ ομάδασ ςυνάντθςθσ εκπροςϊπων του Υπουργείου Οικονομικϊν με εκπροςϊπουσ 
του ΣΕΒ, που διεξιχκθ εξ αφορμισ του υπομνιματοσ του ΣΕΒ με κζμα Επιχειρηματικότητα 
χωρίσ Εμπόδια. 
 



 Ποςοτικοποίηςη. Επεξεργαςία ςτοιχείων ςτισ φορολογίεσ ΦΠΑ, Ειςοδιματοσ, Απόδοςθσ 
Φόρων Εξωχϊριων εταιρειϊν (εφόςον λθφκοφν τα ςχετικά ςτοιχεία από τθ ΓΓΠΣ)-
Μελζτθ αποτελεςμάτων-Υποβολι προτάςεων. 

 Σφγκριςθ εκκαθαρίςεων φορολογουμζνων οικ. ετών 2010 και 2011. Υποβολι 
προτάςεων από επεξεργαςία αυτϊν. Διερευνάται θ υποβολι πρόταςθσ για αλλαγι 
μεκόδου εκκακάριςθσ.  

 Μελζτθ και επεξεργαςία πρόταςθσ διατάξεων ςχετικά με αφξηςη εςόδων από τη 
φορολογία ειςοδήματοσ. Πρόταςθ τρόπου φορολόγθςθσ εμπορικϊν επιχ/ςεων, 
επιχ/ςεων παροχισ υπθρεςιϊν και ελευκζρων επαγγελματιϊν.    

 Ενδοομιλικζσ τιμολογήςεισ (transfer pricing). Ολοκλιρωςθ εντόσ Ιουλίου: 
Επίλυςθ ηθτιματοσ ςυναρμοδιότθτασ Διευκφνςεων  ΥΠΟΙΚ με Υπουργείο Περιφερειακισ 
Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ. Συνεργαςία με διχπουργικι επιτροπι. 
Ανάλυςθ, καταγραφι και παρουςίαςθ τθσ Αρχισ τθσ Ανοικτισ Αγοράσ για τθν εφαρμογι 
κανόνων, μεκόδων και κριτθρίων  που ζχουν ςυνομολογθκεί ςε διεκνζσ επίπεδο (πχ. 
Guidelines OECD) και ζχουν ωσ ςτόχο να βοθκιςουν τισ Ελεγκτικζσ Αρχζσ όπωσ και τισ 
πολυεκνικζσ επιχειριςεισ να κάνουν αποδεκτζσ ι να απορρίψουν ςυναλλαγζσ που δεν 
πλθροφν τουσ κανόνεσ αυτοφσ. Μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται ςε παγκόςμιο επίπεδο 
για προςζγγιςθ τθσ Αρχισ τθσ Ανοικτισ Αγοράσ. 
Ενδοομιλικι Παροχι Υπθρεςιϊν. Εντοπιςμόσ, ςυγκζντρωςθ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και 
νομολογίασ ςε εςωτερικό και διεκνζσ επίπεδο κεμάτων περί «πνευματικισ ιδιοκτθςίασ», 
«δικαιωμάτων και ευρεςιτεχνιϊν», διαχωριςμοφ από τθν απλι παροχι υπθρεςίασ. 
Παρουςίαςθ προβλθματιςμϊν και προτάςεων. 
 
 
 

  
      

 

 


