BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA
Άννας Κλωνή
Η Άννα Κλωνή μεγάλωσε στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας και σήμερα είναι παντρεμένη και
μητέρα ενός παιδιού.
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Οικονομικές
Σπουδές. Φοίτησε επίσης στο πανεπιστήμιο Louis Pasteur στο Στρασβούργο στο
αντικείμενο “Macroéconomie Approfondie”.
Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου του προγράμματος Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών για στελέχη επιχειρήσεων και Οργανισμών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού της πραγματοποίησε μελέτη με θέμα «Το μεταβατικό και οριστικό καθεστώς ΦΠΑ και η πολιτική της ΕΕ ως προς το ΦΠΑ» υπό τον καθηγητή
κ. Γεωργακόπουλο Θεόδωρο.
Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού της παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το ετήσιο πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών στο Φορολογικό Δίκαιο του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μιλάει άριστα Αγγλικά και Γαλλικά και έχει βασικές γνώσεις Γερμανικών.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών της εργάστηκε στην εκπαίδευση και στον Τραπεζικό
τομέα και μετά το πτυχίο της ως υπεύθυνη Διεθνούς Factoring στην Τράπεζα Κύπρου.
Από το 2003 είναι Υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών και από το 2004 υπηρετεί
στη Διεύθυνση ΦΠΑ, έχοντας εργαστεί σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης (ΦΠΑ Κανονικό
καθεστώς - αγαθά, ΦΠΑ υπηρεσιών και ειδικών καθεστώτων, Σχέσεις με Ευρωπαϊκή Ένωση και νομοθετική προσαρμογή, VIES).
Παράλληλα με τα καθήκοντά της στη Διεύθυνση ΦΠΑ συμμετείχε, κατά τα έτη 2008 και
2009, σε ειδικά συνεργεία ελέγχου επιχειρήσεων.
Από το 2010 έως το 2012 εργάστηκε στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή Φορολογίας
με αρμοδιότητα σε θέματα ΦΠΑ, επεξεργασίας και προετοιμασίας φορολογικών σχεδίων
νόμων και προετοιμασίας θέσεων για συσκέψεις σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμούς και ΔΝΤ, ως προς τα θέματα της φορολογικής πολιτικής.
Παράλληλα με τα καθήκοντά της συμμετείχε σε άμισθες επιτροπές και Ομάδες εργασίας στην Ελλάδα για την αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος, όπως η Επιτροπή για
την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η Επιτροπή για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων, η Συντονιστική Επιτροπή για την αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος και άλλες.
Εξάλλου, ως υπάλληλος της Διεύθυνσης ΦΠΑ, είχε οριστεί και συμμετείχε σε Ομάδες
εργασίας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ομάδα για το Μέλλον του ΦΠΑ, προετοιμάζοντας συσκέψεις στην Ε. Επιτροπή, το Συμβούλιο, την Επιτροπή ΦΠΑ και τον ΟΟΣΑ
και συμμετέχοντας ως εκπρόσωπος σε κάποιες από αυτές.
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