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Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών

Μεγάλες νέες υποχρεώσεις για τις εταιρείες
λόγω του GDPR
Μέχρι τις 25 Μαΐου πρέπει να εναρμονιστούν και οι ελληνικές
επιχειρήσεις
Στις 25 Μαΐου 2018, τίθεται σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή General Data Protection Regulation (GDPR), περί ιδιωτικού απορρήτου, ο οποίος θέτει νέο παγκόσμιο πρότυπο για τα δικαιώματα
ιδιωτικού απορρήτου, ασφάλειας και συμμόρφωσης.
Πρόκειται για Ευρωπαϊκό Νόμο που θα έχει ισχύ σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση και αφορά την προστασία και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου των μεμονωμένων ατόμων.
Ο Κανονισμός αυτός απαιτεί την ύπαρξη διαδικασιών που διέπουν τον τρόπο διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα σέβονται τις ατομικές επιλογές, ανεξάρτητα από το πού αποστέλλονται,
επεξεργάζονται ή αποθηκεύονται τα δεδομένα.

Ο κανονισμός θέτει νέους κανόνες για τις εταιρείες, τους κρατικούς οργανισμούς, τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και τους υπόλοιπους οργανισμούς
που προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες σε άτομα που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή που συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα που συνδέονται με
κατοίκους της ΕΕ.

Σε αυτό το τεύχος:
•

Μεγάλες νέες υποχρεώσεις για τις
εταιρείες λόγω του GDPR

•

Αυτόματη απενεργοποίηση ΑΦΜ σε
περίπτωση φοροδιαφυγής

•

Το βιβλίο αδειών και η γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής
άδειας – Έντυπο Ε11

•

Μετά από συμψηφισμό με τυχόν οφειλές η επιστροφή του παραβόλου
για τα ανασφάλιστα οχήματα

•

Σύντομα η πληρωμή φόρων με κάρτα μέσω Γ.Γ.Π.Σ.

Ο κανονισμός GDPR εφαρμόζεται ανεξαρτήτως από το πού βρίσκεται η
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έδρα της εταιρείας και ισχύει για οργανισμούς όλων των μεγεθών και όλων των κλάδων.

Το GDPR επιβάλλει στους οργανισμούς να προστατεύουν τα
προσωπικά δεδομένα ανάλογα με το πόσο ευαίσθητα είναι.
Σε περίπτωση διαρροής δεδομένων, οι υπεύθυνοι ελέγχου των
δεδομένων πρέπει, σε γενικές γραμμές, να ενημερώνουν τις σχετικές αρχές εντός 72 ωρών.

Ειδικότερα, οι εταιρείες και οι οργανισμοί πρέπει:

• Να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα λαμβάνοντας κα•
•

Επιπλέον, αν η διαρροή είναι πιθανό να προκαλέσει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες ενός ατόμου, οι οργανισμοί θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν και τα άτομα που
επηρεάζονται, χωρίς καμία αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

•

Επηρεάζονται από τον νέο κανονισμό κυρίως οι επιχειρήσεις,
που παρέχουν:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Υπηρεσίες Υγείας
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπηρεσίες Φιλοξενίας και Μετακινήσεων
Υπηρεσίες Διαδικτυακών/Προσωποποιημένων Πωλήσεων
Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών
Παροχή Υπηρεσιών Ενέργειας
Κρατικός Τομέας

Είναι σημαντικό να γίνει απολύτως κατανοητό πως δεν επηρεάζεται μόνο η Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων από την
εφαρμογή του νέου κανονισμού. Σε κάθε οργανισμό, οποιαδήποτε λειτουργία στην οποία χρησιμοποιούνται προσωπικά δεδομένα, σε οποιαδήποτε μορφή, θα επηρεαστούν εξίσου ή και σε
μεγαλύτερο βαθμό.

•

•
•
•
•

τάλληλα μέτρα ασφαλείας
Να γνωστοποιούν στις αρχές τις παραβιάσεις προσωπικών
δεδομένων
Να λαμβάνουν συγκατάθεση για τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Να τηρούν αρχεία που θα παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες
για τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων
Να παρέχουν σαφή γνωστοποίηση για τη συλλογή δεδομένων
Να περιγράφουν το λόγο και τις περιπτώσεις επεξεργασίας
των προσωπικών δεδομένων
Να ορίζουν πολιτικές διατήρησης και διαγραφής δεδομένων
Θα παρέχουν σαφή γνωστοποίηση για τη συλλογή δεδομένων
Θα περιγράφουν το λόγο και τις περιπτώσεις επεξεργασίας
των προσωπικών δεδομένων
Θα ορίζουν πολιτικές διατήρησης και διαγραφής δεδομένων

Ο νέος κανονισμός εξουσιοδοτεί τις εκάστοτε Αρχές Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων στην Ευρώπη, να επιβάλουν για σοβαρές παραβάσεις πρόστιμα σε ύψος έως και 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους ή 20 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα πάντα με το ποιο είναι το μεγαλύτερο.
Το μέγεθος των προστίμων που μπορεί να επιβληθούν εξασφαλίζει ουσιαστικά ότι το απόρρητο των δεδομένων θα αποτελεί
πλέον ένα θέμα που θα συζητείται σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, καθώς η μη συμμόρφωση με τον GDPR θα παρουσιάζει σημαντικό οικονομικό και επιχειρηματικό κίνδυνο.
(Πηγή: privacyadvocate.gr)

Αυτόματη απενεργοποίηση ΑΦΜ
σε περίπτωση φοροδιαφυγής
Αυστηρές διατάξεις που θα οδηγούν σε απενεργοποίηση ΑΦΜ
για όσους φοροδιαφεύγουν ή έχουν υποβάλλει ψευδή στοιχεία
για την απόκτησή του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.
Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:
- Σε αυτόματη απενεργοποίηση του ΑΦΜ ή σε αναστολή της
χρήσης του θα προχωρά η Εφορία για τους φορολογούμενους
που διαπράττουν φοροδιαφυγή ή έχουν δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτηση του ΑΦΜ.
- Φυσικά πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ έχει ανασταλεί και θέλουν να προχωρήσουν σε νέα έναρξη εργασιών ως υποκείμενα
στο ΦΠΑ υποβάλλοντας δήλωση μεταβολών για τη διενέργεια
ενδοκοινοτικών συναλλαγών θα πρέπει να καταθέσουν εγγύηση ανάλογα με το ύψος της φοροδιαφυγής η οποία σε κάθε
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15.000 ευρώ.
Το ίδιο ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στο
ΦΠΑ και υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για τη διενέργεια
ενδοκοινοτικών συναλλαγών στο φορολογικό μητρώο.
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- Η Φορολογική Διοίκηση έχει τη δυνατότητα και χωρίς την
υποβολή δήλωσης εγγραφής να αποδίδει ΑΦΜ σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος εφόσον έχει στη διάθεσή της σε περίπτωση φυσικού προσώπου τα
προσωπικά στοιχεία του και σε περίπτωση νομικού προσώπου
ή νομικής οντότητας την επωνυμία και την έδρα προκειμένου να
βεβαιώσει ή και να εισπράξει απαιτήσεις κατά αυτού ή να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών της ημεδαπής.
- Η Εφορία μπορεί να απαιτήσει εγγύηση από οποιαδήποτε επιχείρηση υποβάλλει δήλωση εγγραφής στο φορολογικό μητρώο
εάν μέτοχος ή εταίρος του νομικού προσώπου που υποβάλει τη
δήλωση υπήρξε κατά τα τελευταία 5 έτη πριν από την υποβολή
της, μέλος του Δ.Σ. ή νομικός εκπρόσωπος άλλου νομικού προσώπου ή συνδεδεμένο πρόσωπο με άλλο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα και η πτώχευση ή αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσμα τη μη είσπραξη ή
διακινδύνευση είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών τουλάχιστον 15.000 ευρώ.
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μένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης του εργοδότη, της
γνωστοποίησης ηλεκτρονικά των ανωτέρω στοιχείων, επιβάλλονται σε βάρος του οι κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 24 του
Ν.3996/2011 όπως ισχύει.
Η καταχώρηση της κανονικής άδειας (ημερομηνία έναρξης- λήξης αδείας) θα πρέπει να γίνεται στο βιβλίο άμεσα, με την χορήγηση της κανονικής άδειας.

Το βιβλίο αδειών και η γνωστοποίηση
στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας –
Έντυπο Ε11
Βιβλίο αδειών
Με την διάταξη του άρθρου πρώτου, Υποπαρ. ΙΑ 5, περ.2, του
Ν.4254/2014 αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 4 του Α.Ν
539/1945, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του
Ν.3762/2009, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη για την
τήρηση του βιβλίου αδειών.
Σύμφωνα το άρθρο 4 παρ. 3 του Α.Ν 539/1945, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, (Υποπαρ. ΙΑ 5, περ.2, του
Ν.4254/2014) κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο
αδειών, το οποίο μπορεί να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων.
Το βιβλίο αδειών, πρέπει να φέρει τα στοιχεία της επιχείρησης
και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω στήλες

•
•
•
•
•

Ονοματεπώνυμο μισθωτών,
Ημερομηνία πρόσληψης,
Αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας,
Χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας,
Αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας.

Εν τούτοις καλό θα είναι να αναγράφεται και η προϋπηρεσία του
μισθωτού για τον ακριβή προσδιορισμό των δικαιούμενων ημερών αδείας του εργαζόμενου.
Στο «Βιβλίο Αδειών», που αποβλέπει στην αποτύπωση της πραγματικής εικόνας της επιχείρησης, θα πρέπει να καταχωρίζεται το
σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης, δεδομένου ότι οι
διατάξεις περί χορήγησης ετήσιας κανονικής άδειας είναι αναγκαστικού δικαίου και συνεπώς όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται
ετήσια κανονική άδεια.
Το βιβλίο θα πρέπει να τίθεται στη διάθεση των οργάνων του
ΣΕΠΕ που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής
και τήρησης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία
«ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζο-
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Στην περίπτωση χορήγησης της κανονικής άδειας τμηματικά,
όπως η σχετική νομοθεσία ορίζει (Ν.4093/2012, ΥΠΟΠΑΡ.ΙΑ14), η καταχώρηση των ημερών αδείας θα πρέπει να γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις πραγματικές ημερομηνίες χορήγησης της κανονικής άδειας του μισθωτού, και όχι συνολικά στο
τέλος του έτους.

Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας –
Έντυπο Ε11
Όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 49327/10702 (ΦΕΚ Β΄3456 23/12/ 2014) απόφαση, η οποία αντικατέστησε και τροποποίησε
στοιχεία της υπ΄ αριθμ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08
-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, κάθε εργοδότης,
συμπεριλαμβανομένων και των αναφερόμενων στο «Μητρώο
Δημοσίων φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
που απασχολεί εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά, στο
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» με το έντυπο Ε11
(Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) εντός του
μηνός Ιανουαρίου (από 1/01 έως και 31/01 εκάστου έτους),
στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το
επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και
έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών».
Από τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11
(Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), που καθίσταται υποχρεωτική από 01/01/2015 εξαιρούνται οι φορείς του
«Μητρώου Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που ακολουθούν για τη χορήγηση αδειών στο με
εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό τους
τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» (ΦΕΚ
26 Α΄) και του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως
ισχύουν» (περ. ε, άρ. 9 της υπ΄ αρ. 29502/85/01-9-2014 απόφασης)

Απόσπασμα από το βιβλίο:

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Συγγραφή: Μανώλης Αμαργιωτάκης
Οικονομολόγος, Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων

Εκδότης: Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Απρίλιος 2017
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Μετά από συμψηφισμό με τυχόν
οφειλές η επιστροφή του παραβόλου
για τα ανασφάλιστα οχήματα

Σύντομα η πληρωμή φόρων
με κάρτα μέσω Γ.Γ.Π.Σ.

Εάν χρωστάς στην εφορία και έχεις λαμβάνειν πίσω το παράβολο για τα ανασφάλιστα οχήματα, δυστυχώς θα υποστείς
συμψηφισμό.

Με έγγραφο που απέστειλε στη βουλή η Α.Α.Δ.Ε. απάντησε για
λογαριασμό του υπ. Οικονομικών σε ερωτήματα δύο βουλευτών σχετικά με τις υπέρογκες προμήθειες των τραπεζών για
την πληρωμή φόρων στο γκισέ (έως και δεκαπλάσια χρέωση
από αυτή που κατέβαλε η Α.Α.Δ.Ε. επισημαίνουν οι βουλευτές).

Αυτό περιλαμβάνει η έγγραφη απάντησή της ΑΑΔΕ προς βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. σχετικά με το θέμα της επιστροφής των
παραβόλων για τα ανασφάλιστα οχήματα.
Το έγγραφο αναφέρει τα εξής:
Όσον αφορά τα παράβολα, που εκδόθηκαν από την Δ.ΗΛΕ.Δ.
για την ασφάλιση οχημάτων που εντοπίστηκαν ανασφάλιστα
και πληρώθηκαν, όσα είχαν δεσμευτεί (εκδόθηκε ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο διάστημα που ίσχυε η διασταύρωση) συντάχθηκαν ΑΦΕΚ (Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης), που έχουν σταλεί στις Δ.Ο.Υ.

Η Α.Α.Δ.Ε. στο έγγραφό της αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η
παρέμβαση στην ακολουθούμενη τιμολογιακή πολιτική των
πιστωτικών ιδρυμάτων προς τους πελάτες τους, ενώ υπενθυμίζει ταυτόχρονα ότι αναμένεται στο αμέσως προσεχές διάστημα να ενεργοποιηθεί και η σχετική εφαρμογή TAXISNET, παρέχοντας τη δυνατότητα εξόφλησης οφειλών με χρήση πιστωτικών, προπληρωμένων ή/και χρεωστικών καρτών μέσα από
την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.

Για τα υπόλοιπα, οι κάτοχοι ενημερώθηκαν με ηλεκτρονικό
μήνυμα για την διαδικασία, που πρέπει να ακολουθήσουν για
την επιστροφή του παραβόλου.
Το ποσό, που έχει καταβληθεί, θα επιστραφεί εκτός αν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές οπότε θα συμψηφιστεί.

Προβληθείτε αποτελεσματικά στο
newsletter της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., που δύο
φορές το μήνα αποστέλλεται
ηλεκτρονικά σε χιλιάδες
λογιστές - φοροτεχνικούς και
οικονομολόγους σε όλη τη χώρα

Πανελλήνια Ομοσπονδία
Φοροτεχνικών Ελευθέρων
Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε)
Ιουλιανού 42-46,
Αθήνα, Τ.Κ. 10434

Τηλ: 210.82.53.445
Φαξ: 210.82.53.446
Email: info@pofee.gr
Website: www.pofee.gr

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - Προβληθείτε εδώ
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Facebook:
www.fb.com/pofee.gr
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