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Στο παρόν τεύχος:

Πρόγραμμα Διδυμοποίησης με το Αζερμπαϊτζάν
«Ενίσχυση του υπουργείου Φορολογίας της Δημοκρατίας του
Αζερμπαϊτζάν σε θέματα ενδο-ομιλικών συναλλαγών και στην
ανάπτυξη μέτρων κατά της φοροαποφυγής»
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Πρόγραμμα Διδυμοποίησης με την Γεωργία
«Ενδυνάμωση των ικανοτήτων της Υπηρεσίας Λογιστικής,
Αναφοράς και Ελέγχου στη Γεωργία»
Στήλη επικαιρότητας Brexit
Καταψηφίστηκε από το βρετανικό κοινοβούλιο η Συμφωνία
Αποχώρησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Ενίσχυση του Υπουργείου Φορολογίας της Δημοκρατίας
του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα ενδο-ομιλικών συναλλαγών
και στην ανάπτυξη μέτρων κατά της φοροαποφυγής
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Επίσκεψη εργασίας στελεχών της ΑΑΔΕ
στο Υπουργείο Φορολογίας του Αζερμπαϊτζάν
με αντικείμενο τις 'συμφωνίες προκαθορισμένων τιμών'

Από τις 14 έως τις 18 Ιανουαρίου 2019, τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ('ΑΑΔΕ') κ.κ. Αικατερίνη Πέρρου, Λυδία-Ελισάβετ Σωφρονά
και Χαρίκλεια Λιβιτσάνου επισκέφθηκαν το Υπουργείο Φορολογίας του Αζερμπαϊτζάν για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον προσδιορισμό και την
ανάπτυξη του κατάλληλου για την Γεωργία συστήματος συμφωνιών προκαθορισμένων τιμών τιμολόγησης (Advance Pricing Agreements -΄APAs'- system)
στις ενδο-ομιλικές συναλλαγές. Αφού παρουσιάστηκαν από τα στελέχη της
Αρχής οι πρακτικές που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο για τις συμφωνίες αυτές,
στην συνέχεια, μετά από μία εβδομάδα εποικοδομητικής συνεργασίας, διαμορφώθηκε ένα κείμενο συστάσεων ('recommendation package') για το σύστημα 'APA' που αρμόζει να εφαρμοστεί στο Αζερμπαϊτζάν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Ενίσχυση του Υπουργείου Φορολογίας της Δημοκρατίας
του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα ενδο-ομιλικών συναλλαγών
και στην ανάπτυξη μέτρων κατά της φοροαποφυγής
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

5ήμερο σεμινάριο για την βελτίωση της χρήσης των εγχώριων
και διεθνών βάσεων δεδομένων και των πλατφόρμων
διαχείρισης γνώσης στο πλαίσιο των ενδο-ομιλικών συναλλαγών

Από τις 21 έως τις 25 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Μπακού σεμινάριο με εισηγητές τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
('ΑΑΔΕ'), κ.κ. Αικατερίνη Οικονομάκου, Αλέξανδρο Ρούκαλη και Μάρκο Ξυδά
και συμμετέχοντες στελέχη από
το Υπουργείο Φορολογίας του
Αζερμπαϊτζάν. Οι εμπειρογνώμονες-εισηγητές επικεντρώθηκαν
στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε εκείνες τις βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται ευρέως, όπως είναι οι 'TP Catalyst',
'Bloomberg' και 'Thomson Reuters', επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
καθεμίας και δίνοντας την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να
τις χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι.
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Τριήμερο Σεμινάριο του ΚΔΕΟΔ & του Πανεπιστημίου Frederick

Πρόγραμμα Διδυμοποίησης με την Γεωργία
Ενδυνάμωση των ικανοτήτων της Υπηρεσίας Λογιστικής,
Αναφοράς και Ελέγχου στη Γεωργία

Το ΚΔΕΟΔ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ),
ανέλαβε από τον Σεπτέμβριο του 2018 να εκτελέσει με τη Γεωργία ένα μεγάλο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα διδυμοποίησης, προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ που αφορά στον τομέα της
εποπτείας του επαγγέλματος των ορκωτών ελεγκτών. Το πρόγραμμα ανατέθηκε στην ελληνική πλευρά κατόπιν επιτυχημένης υποβολής γραπτής πρότασης και προφορικής υποστήριξής της, υπό την προετοιμασία και συντονισμό του Γραφείου Προγραμμάτων του
ΚΔΕΟΔ.
Το διάρκειας 21 μηνών πρόγραμμα αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία ανάδειξης της υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης των ελληνικών φορέων και εμπειρογνωμόνων προς το
εξωτερικό. Στο πλαίσιο του προγράμματος, έλληνες εμπειρογνώμονες θα μεταβαίνουν
ανά τακτά χρονικά διαστήματα στη Γεωργία με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την
εξοικείωση των ομολόγων τους με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις βέλτιστες ευρωπαϊκές
πρακτικές.
Το πρόγραμμα αυτό, σε συνέργεια με άλλες υπό υλοποίηση δραστηριότητες, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας μεταρρύθμισης στη Γεωργία. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας
Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας, η Γεωργία έχει αναλάβει την υποχρέωση μεταρρύθμισης του συστήματος ελέγχου και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας λήψης οικονομικών αποφάσεων μέσω διαφανών και
αξιόπιστων συστημάτων εποπτείας και αναφοράς.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα προγράμματα διδυμοποίησης αποτελούν εφαλτήριο για μία
μονιμότερη μελλοντική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό επίπεδο. Η ενδυνάμωση αυτής της συνεργασίας συνεισφέρει ενεργά στο ρόλο της ελληνικής
πολιτείας για την προώθηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου προς χώρες σε διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

Brexit
Καταψηφίστηκε από το βρετανικό κοινοβούλιο
η Συμφωνία Αποχώρησης
Κατά την ψηφοφορία της 15ης Ιανουαρίου 2019, η Βουλή των Κοινοτήτων (House of
Commons) του Ηνωμένου Βασιλείου απέρριψε το σχέδιο της Συμφωνίας Αποχώρησης,
δεδομένου ότι 202 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, ενώ 432 κατά. Η κοινοβουλευτική συζήτηση επί της συμφωνίας διήρκησε πέντε ημέρες και ολοκληρώθηκε με ομιλία της Τερέζας Μέι. Στον απόηχο της δυσάρεστης, αν και αναμενόμενης για την πρωθυπουργό,
αυτής εξέλιξης διευκρινίσθηκε ότι η κ. Μέι δεν προτίθεται να μεταβεί σύντομα στις Βρυξέλλες για επαναδιαπραγμάτευση, κάτι που έχουν, άλλωστε, αποκλείσει ρητά και κατηγορηματικά και οι ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ. Είναι, ωστόσο, δεδομένο ότι θα
υπάρξει κάποια επικοινωνία με την ευρωπαϊκή ηγεσία, μολονότι δεν τίθεται θέμα νέας
λύσης ως προς το ζήτημα των ιρλανδικών συνόρων, όπως δήλωσε ο Μισέλ Μπαρνιέ.
Η Τερέζα Μέι χαίρει ακόμη της εμπιστοσύνης του Κοινοβουλίου, καθώς η επακολουθήσασα, μετά την ψηφοφορία για την συμφωνία, διαδικασία πρότασης μομφής σε
βάρος της δεν ευδοκίμησε. Έτσι η κ. Μέι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, και εφεξής επικεντρώνεται στην επιτυχή ολοκλήρωση του Brexit, καθώς είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ στις 29 Μαρτίου, χωρίς ταυτόχρονα να
έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αποχώρησης χωρίς συμφωνία.
Από την πλευρά της, η ΕΕ εξέφρασε τη θλίψη της για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
και κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να αποσαφηνίσει, το συντομότερο δυνατόν, τις
προθέσεις της όσον αφορά τα επόμενα βήματα. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τούσκ, η ΕΕ θα παραμείνει ενωμένη και υπεύθυνη, όπως ήταν σε όλη τη διαδικασία, και θα επιδιώξει να μειώσει τις ζημιές που προκαλεί το Brexit, ενώ παράλληλα θα
συνεχιστεί η προετοιμασία για όλα τα ενδεχόμενα. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δύο προτάσεις έκτακτης ανάγκης για να συμβάλει στην
άμβλυνση του αντίκτυπου της αποχώρησης χωρίς συμφωνία όσον αφορά τον τομέα της
αλιείας στην ΕΕ. Ενέκρινε, επίσης, την τελική δέσμη προτάσεων έκτακτης ανάγκης
στον τομέα του προγράμματος Erasmus+, του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και του προϋπολογισμού της ΕΕ.
Η νέα ψηφοφορία στο βρετανικό κοινοβούλιο επί της συμφωνίας ορίστηκε για τις 29
Ιανουαρίου 2019, αλλά εν τέλει αναβλήθηκε για τον επόμενο μήνα και συγκεκριμένα
για τις 14 Φεβρουαρίου 2019.

