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απόψεις
«Το μίνι φορολογικό νομοσχέδιο»
Μόλις δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο «μίνι φορολογικός νόμος», για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις1.
Κύρια επιδίωξη των νέων αυτών διατάξεων είναι η εξομάλυνση ζητημάτων που
είχαν προκύψει στην πράξη, αναφορικά κυρίως με τη φορολογία εισοδήματος, αλλά και με τη φορολογία προστιθέμενης αξίας, ΕΝΦΙΑ κ.ά.
Ιδίως, με τις νέες διατάξεις Ν.4330/2015 ορίζεται ότι δεν εφαρμόζεται ο επικουρικός
τρόπος προσδιορισμού φοροδοτικής ικανότητας για τη φορολογία εισοδήματος, με
τη μέθοδο των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων σε φυσικά πρόσωπα
φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής (άρθρο 33 ΚΦΕ). Επιπρόσθετα, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων του φορολογούμενου που έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο
ή/και υπεραξία κεφαλαίου, φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών / συνταξιούχων και όχι με αυτοτελή συντελεστή 26% και προκαταβολή φόρου (εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα), εφόσον το τεκμαρτό αυτό εισόδημα δεν υπερβαίνει ετήσια το ποσό των 9.500 ευρώ (άρθρο 34 Κ.Φ.Ε.). Παράλληλα, στην περίπτωση
που το πραγματικό εισόδημα (εκτός του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου) δεν υπερβαίνει ετησία το ποσό των 6.000 ευρώ, ενώ
το τεκμαρτό δεν υπερβαίνει το ποσό 9.500 ευρώ, και κτάται από δικαιούχους χωρίς
την ιδιότητα του επιτηδευματία, αντιμετωπίζεται φορολογικά ως εισόδημα από μισθούς/συντάξεις και άρα απολαμβάνει του φορολογικού κινήτρου έκπτωσης φόρου
με συλλογή αποδείξεων και δεν βεβαιώνεται γι’ αυτό προκαταβολή φόρου επόμενου έτους (άρθρο 72 Κ.Φ.Ε.). Τέλος και αναφορικά με τη φορολογία εισοδήματος,
δεν υφίσταται τεκμαρτό εισόδημα για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σε περιπτώσεις ιδιοχρησιμοποίησης ή/και δωρεάν παραχώρησης αγροτικών εκτάσεων προς ανιόντες, κατιόντες και συζύγους (άρθρο 39 Κ.Φ.Ε.).
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Αναφορικά με τον ΦΠΑ, ορίζεται υπόχρεος στον φόρο και ο εγκατεστημένος στο
εσωτερικό της χώρας, υποκείμενος στο φόρο με δραστηριότητα μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγών για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, που αποκλειστικά αυτός
χρησιμοποιεί για την κατασκευή των αγωγών αυτών.
Ακόμη, αίρεται υπό όρους (και αναδρομικά) η συνέπεια της ακυρότητας των συμβολαίων σε περιπτώσεις παράλειψης ή σφάλματος ως προς τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ που υποχρεωτικά προσαρτάται και
μνημονεύεται σε συμβολαιογραφικές πράξεις. Ενώ, περιορίζονται τα σχετικά πρόστιμα σε βάρος των συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων κ.ά. και καθορίζονται πλέον με βάση την αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ή εμπράγματου δικαιώματος.
Συνιστά παρήγορο γεγονός ότι οι ως άνω φορολογικές διατάξεις ψηφίσθηκαν με
ευρεία συναίνεση, των πολιτικών δυνάμεων. Ιδίως, οι διατάξεις που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος επιχειρούν να παρέμβουν και να μετριάσουν τις ακραίες συνέπειες από την εφαρμογή του νέου ΚΦΕ, ιδίως στις ευπαθέστερες κοινωνικές ομάδες. Έτσι, η εκλογίκευση των αποτελεσμάτων εφαρμογής τεκμηρίων, η ευμενέστερη αντιμετώπιση των ευκαιριακά απασχολούμενων κ.ο.κ. κινούνται προς την σωστή
κατεύθυνση για την απονομή ουσιαστικής φορολογικής δικαιοσύνης. Σε κάθε, όμως,
περίπτωση, οι αποσπασματικές αυτές ρυθμίσεις δεν επιλύουν το ευρύτερο ζήτημα
της φορολογικής υπερβάρυνσης της μεσαίας τάξης και ιδίως των μισθωτών και συνταξιούχων. Ζήτημα, που όπως έχουμε υπογραμμίσει πολλές φορές στο παρελθόν,
οδηγεί στον περιορισμό του κεφαλαίου προς κατανάλωση και αποταμίευση / επένδυση, κεφαλαίου που ανήκει στο ευρύτερο και υγιέστερο στρώμα της ελληνικής κοινωνίας. Με περαιτέρω αποτέλεσμα την αδυναμία ανταγωνιστικής ανάταξης της χώρας.
Οι ημέρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες και παρακολουθούμε με αγωνία τις εξελίξεις.
Ασπασία Μάλλιου
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