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απόψεις
Η συνεχιζόμενη παροχή κινήτρων, για την
προσέλκυση αλλοδαπών ιδιωτικών κεφαλαίων
Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία για το ευνοϊκό φορολογικό
καθεστώς αλλοδαπών συνταξιούχων που επιλέγουν την
εγκατάστασή τους στην Ελλάδα
Με το άρθρο 1 του νέου φορολογικού νόμου 4714/2020, ο οποίος θα περιληφθεί
στο επόμενο τεύχος του ΔΦΝ και την αιτιολογική έκθεση του οποίου δημοσιεύουμε στο παρόν τεύχος, συνεχίστηκε η κυβερνητική πρωτοβουλία για την προσέλκυση στη χώρα αλλοδαπών κεφαλαίων.
Υιοθετώντας αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν από καιρό σε άλλες χώρες της
Ε.Ε., όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Μάλτα και η Κύπρος, ο Έλληνας νομοθέτης εισήγαγε στην εσωτερική φορολογική νομοθεσία (άρθρο 5 Β’ ΚΦΕ) ειδική ρύθμιση
για εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης σε αλλοδαπές συντάξεις. Με την παροχή ειδικής προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης για τις αλλοδαπές συντάξεις, ο φορολογικός νομοθέτης στόχευσε στην εγκατάσταση στην Ελλάδα φυσικών προσώπων
που ήδη έχουν συνταξιοδοτηθεί. Υπό την προϋπόθεση ότι τα προηγούμενα πέντε
από τα έξι χρόνια το φυσικό πρόσωπο ήταν φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής και
φέρει την ιδιότητα του συνταξιούχου αλλοδαπής, με τη νέα σχετική πρόβλεψη το
πρόσωπο αυτό καθίσταται φορολογικός κάτοικος ημεδαπής. Υπό την ιδιότητά του
αυτή, υποβάλλεται σε φόρο στην Ελλάδα για τις ελληνικές πηγές εισοδήματός του
με βάση τις γενικές διατάξεις, ενώ για το αλλοδαπό του εισόδημα υποβάλλεται σε
φορολογία με φορολογικό συντελεστή 7% και με εξάντληση της φορολογικής του
υποχρέωσης. Το οποίο επίσης σημαίνει ότι το σχετικό αλλοδαπό εισόδημα δεν θα
επιβαρύνεται ούτε με εισφορά αλληλεγγύης. Επιπλέον, με τη σχετική ρύθμιση προβλέπεται για το αλλοδαπό εισόδημα η δυνατότητα πίστωσης στον ελληνικό φόρο
(φόρος κατοικίας), του τυχόν φόρου που καταβλήθηκε στη χώρα πηγής (αλλοδαπή).
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Τέλος, η υπό κρίση εναλλακτική φορολόγηση τελεί και υπό το προστατευτικό πλαίσιο τυχόν υφιστάμενης Σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας. Το προνομιακό αυτό καθεστώς θα ενεργοποιείται για τα επόμενα δέκα έτη και με ειδική προδικασία
αίτησης και έγκρισης από την ελληνική φορολογική αρχή και δύναται να έχει περιορισμένη χρονική ισχύ για δεκαπέντε φορολογικά έτη.
Κάθε μέτρο που στοχεύει στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και περιουσίας που βρίσκονται στην αλλοδαπή δεν μπορεί παρά να τυγχάνει ευμενούς υποδοχής αλλά πρέπει να εξετάζεται με προσοχή. Η προσέλκυση φυσικών προσώπων, συνήθως εύπορων οικονομικά, τα οποία έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν τόπο παραμονής και επιλέγουν την Ελλάδα, λόγω του ευρωπαϊκού της χαρακτήρα, του εύκρατου κλίματος και του τρόπου ζωής της, δεν μπορεί παρά να δημιουργεί θετική προοπτική για τη χώρα. Η μόχλευση των κεφαλαίων που θα εισρεύσουν και η κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών που θα συνοδεύσει την εγκατάσταση των φυσικών αυτών προσώπων μπορεί να συμβάλλει στην αναθέρμανση της οικονομίας κατά πολλαπλάσια ένταση, σε σχέση με το ποσό δημοσίων εσόδων που προσδοκά το ελληνικό δημόσιο από τη συλλογή του σχετικού φόρου. Και η προσδοκία αυτή που εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον της αναθέρμανσης της ελληνικής οικονομίας φαίνεται να
μπορεί να συνιστά ικανό έως και αναγκαίο λόγο για τη διαφοροποίηση της φορολογικής μεταχείρισης των αλλοδαπών έναντι των ελληνικών συντάξεων. Για τον λόγο
αυτό, ίσως θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η δυσμενής διακριτική μεταχείριση, καθώς ο φορολογικός νομοθέτης είναι ελεύθερος να επιλέγει διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση. Αυτό που θα έπρεπε περισσότερο να προσεχθεί είναι η ένταξη στο
ευνοϊκό αυτό φορολογικό καθεστώς και των λοιπών αλλοδαπών πηγών εισοδήματος, που φαίνεται να προβλέπεται με την οικεία διάταξη. Καθώς, για τις λοιπές πηγές εισοδήματος δεν συντρέχει άμεση σύνδεση μεταξύ της ιδιότητας του συνταξιούχου και του κτώμενου εισοδήματος. Με περαιτέρω συνέπεια να μην υπάρχει ευθεία δικαιολογητική βάση για την προνομιακή μεταχείριση.
Αναμένουμε τη σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύσει την πρόσφατη
αυτή ρύθμιση, ώστε να επανέλθουμε. Στο μεταξύ, ελπίζουμε σε μια επιθετική και
αποτελεσματική επικοινωνιακή προβολή της ρύθμισης αυτής, σε συνδυασμό με την
αμέσως προηγηθείσα που αφορά στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης αλλοδαπών
εισοδημάτων με κατ’ αποκοπή φόρο υπολογιζόμενο σε ποσό 100.000 ευρώ, κατά τα
πρόσφατα νομοθετημένα (Ν.4646/2019) με το άρθρο 5 Α’ ΚΦΕ.
Ασπασία Μάλλιου
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