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απόψεις
Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων
στη φορολογία κεφαλαίου
Εντός του Αυγούστου ανακοινώθηκε από την ΑΑΔΕ ότι επίκειται η ηλεκτρονική
υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου δωρεών και γονικών παροχών, φόρου κληρονομιών και φόρου κερδών από τυχερά παίγνια.
Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους κατά νομό υπόχρεους και
στις περιπτώσεις που αφορούν σε ακίνητα για τα οποία καταρτίζεται συμβολαιογραφική πράξη, οι δηλώσεις θα συμπληρώνονται ηλεκτρονικά από τον συμβολαιογράφο. Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις, οι υπόχρεοι φορολογούμενοι θα επιβεβαιώνουν την ορθότητα των στοιχείων της δήλωσης μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής
καθώς κατά νόμο αυτοί είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επί των οποίων υπολογίζεται ο οφειλόμενος φόρος.
Περαιτέρω, τα στοιχεία όλων των δηλώσεων θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά και
απευθείας στην κεντρική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ και έτσι δεν θα απαιτείται πλέον η καταχώρησή τους από τις επιμέρους ΔΟΥ. Ο οφειλόμενος με βάση την ηλεκτρονική δήλωση φόρος θα υπολογίζεται άμεσα κατά τον χρόνο της ηλεκτρονικής
υποβολής της. Τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν τυχόν μειώσεις ή/και απαλλαγές από τον φόρο θα συγκεντρώνονται και αποστέλλονται εντός οριζόμενης προθεσμίας στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ. Κατά την ΑΑΔΕ, ο ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής των δηλώσεων θα προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής τόσο της αρχικής όσο
και τροποποιητικών δηλώσεων καθώς και τη δυνατότητα έκδοσης πράξεων διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου κατά περίπτωση.
Οι εξαγγελίες αυτές της ΑΑΔΕ μας γέμισαν αισιοδοξία. Καθώς, κάθε αυτοματοποίηση στην φορολογική διαδικασία συνιστά κίνητρο για την ταχύτητα, την απλοποίηση και την ακρίβεια των συναλλαγών. Η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων
φόρου εισοδήματος και η ηλεκτρονική παρακολούθηση της εκκαθάρισής τους εδώ
και κάποια –λίγα είναι αλήθεια– χρόνια μόνο θετικά αποτελέσματα έχει επιφέρει.
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Καθώς, έχει απαλλάξει εκατοντάδες φορολογούμενους από την ταλαιπωρία της αυτοπρόσωπης εμφάνισης στις ΔΟΥ ή/και από την ανασφάλεια της ταχυδρομικής παραλαβής ή όχι από τις ΔΟΥ των χειρόγραφων δηλώσεων. Επιπρόσθετα, λόγω των
προδιαγραφών για την ηλεκτρονική συμπλήρωση των ενδείξεων των δηλώσεων
έχουν περιορισθεί σημαντικά τα σφάλματα κατά την υποβολή τους. Η ηλεκτρονική
υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος οδηγεί και στην άμεση - ηλεκτρονική
εκκαθάρισή τους, με περαιτέρω συνέπεια την ασφάλεια δικαίου και την εξοικονόμιση για το δημόσιο χρόνου και ανθρώπινου δυναμικού.
Το παράδειγμα της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος
μας δίδαξε ότι οι αυτοματοποίηση της φορολογικής διαδικασίας αυξάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι της φορολογικής διοίκησης. Αυξάνει τον βαθμό αποτελεσματικής παρακολούθησης των φορολογικών εσόδων από την μεριά του δημοσίου. Περιορίζει την άσκοπη γραφειοκρατία. Μειώνει τον χρόνο μεταξύ της δήλωσης και της εκκαθάρισής της και κατά συνέπεια διευκολύνει τον ρυθμό είσπραξης
των δημοσίων εσόδων.
Από την εξέταση, λοιπόν, της περίπτωσης της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος συνάγεται ότι η ηλεκτρονικοποίηση της σχετικής διαδικασίας διευκολύνει τόσο το δημόσιο όσο και τους φορολογούμενους. Κατά συνέπεια η επέκταση της ηλεκτρονικής διαδικασίας και στις δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου αναμένεται ότι θα επιφέρει μόνο θετικά αποτελέσματα. Ο περιορισμός της
γραφειοκρατίας και ο ηλεκτρονικός αυτοματισμός συνιστά κίνητρο για την γρηγορότερη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη ολοκλήρωση των συναλλαγών στην
Αγορά ακινήτων. Αγορά που φαίνεται να αναθερμαίνεται, έστω και με μικρά βήματα, μετά την οξεία κρίση της τελευταίας δεκαετίας. Αναθέρμανση που είναι αναγκαία
για την αύξηση των επενδύσεων στη χώρα και την άνοδο του ρυθμού ανάπτυξης. Καθώς παραδοσιακά η Ελλάδα στηρίζει ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής της ανάπτυξης στην Αγορά ακινήτων και στους πολλαπλούς επιμέρους τομείς της ιδιωτικής οικονομίας που ασχολούνται και τροφοδοτούνται από την Αγορά αυτή.
Ασπασία Μάλλιου

Για την πληρέστερη και εγκυρότερη ενημέρωσή σας
εγγραφείτε συνδρομητές στο Δ.Φ.N.
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