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απόψεις
Οι πρώτες εντυπώσεις από τον μόλις
δημοσιευθέντα φορολογικό νόμο
Με τα δύο τελευταία τεύχη και κυρίως με το παρόν ασχολούμαστε με τον νέο φορολογικό νόμο (Ν.4714/2020, ΦΕΚ148Α’/ 31.7.2020) που μόλις δημοσιεύθηκε. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα με πολλά άρθρα που επιχειρεί τομές σε μια σειρά από
φορολογίες, όπως η φορολογία εισοδήματος, κληρονομιών, γονικών παροχών και
δωρεών, ο φόρος προστιθέμενης αξίας κ.ά. Παράλληλα, ενσωματώνονται ευρωπαϊκές οδηγίες, με τις οποίες επιχειρούνται τομές στην άμεση φορολογία καθώς και
στη διαδικασία διάγνωσης φορολογητέας ύλης. Τέλος στο νόμο αυτόν έχουν περιληφθεί και ρυθμίσεις, με τις οποίες επιχειρείται κρατική ενίσχυση δανείων και λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα για την υποστήριξη της Αγοράς που έχει βαθιά πληγεί
λόγω της πανδημίας, όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 (άρθρο 18).
Στο τεύχος 1669 σχολιάσαμε την έκτακτη θεσμοθέτηση επιπρόσθετης διαδικασίας διοικητικής επίλυσης της διαφοράς εκκρεμών διοικητικά ή/ και δικαστικά υποθέσεων και για περιοριστικούς λόγους που αφορούν στην πρόσφατη παγίωση της
νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 16). Στο προηγούμενο τεύχος
1670 σχολιάσαμε την παροχή φορολογικού κινήτρου για την εγκατάσταση στη χώρα
συνταξιούχων (άρθρο 1). Πέραν των νομοθετικών αυτών παρεμβάσεων, ενδιαφέρον
παρουσιάζει η ρύθμιση για την υπεραξία που προκύπτει από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης κατά τη δωρεάν διάθεση μετοχών στα στελέχη και το προσωπικό μιας εταιρείας (άρθρα 2- 3). Ακόμη, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ρύθμιση για τη
μειωμένη φορολογική επιβάρυνση κατά τη δωρεά μετρητών για την αγορά πρώτης
κατοικίας (6- 7), μέτρο που επιχειρεί να τονώσει την Αγορά ακινήτων.
Καθώς, η χώρα επιχειρεί να εξέλθει από τη βαρύτατη οικονομική κρίση που τη
μάστιζε για χρονικό διάστημα πέραν της δεκαετίας και ακολούθως αυτή βρίσκεται
αντιμέτωπη με τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, η ανάγκη ελάφρυνσης των
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φορολογικών βαρών είναι περισσότερο από αναγκαία. Οικονομική ανάπτυξη με υπερφορολόγηση και μάλιστα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, στην οποία είναι
δυνατή η από οπουδήποτε άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και η
επενδυτική τοποθέτηση ιδιωτικών κεφαλαίων, είναι προφανές ότι δεν είναι ευχερής. Η πρόβλεψη για αυξημένα φορολογικά βάρη δεν μπορεί παρά να δημιουργεί
φυγόκεντρες από τη χώρα δυνάμεις. Έτσι, κάθε στοχευμένο φορολογικό κίνητρο που
δημιουργεί προϋποθέσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης ή στοχεύει στην προσέλκυση πλούτου και κεφαλαίων που μέχρι σήμερα δεν είχαν οιοδήποτε δεσμό με τη χώρα μας δεν μπορεί παρά να εξετάζεται με καλή πρόθεση και με προσοχή.
Παράλληλα, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας ΕΕ 2016/1164 για τη φορολόγηση κατά την έξοδο από τη χώρα επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/ και φορολογικής κατοικίας (άρθρο 58). Ακολουθώντας την ευρωπαϊκή πρόβλεψη, πλέον η χώρα μας θα επιβάλλει φόρο εισοδήματος επί της τυχόν υφιστάμενης υπεραξίας κατά τη μεταφορά δραστηριότητας ή/ και
κατοικίας από την Ελλάδα και προς τρίτη χώρα. Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια να φορολογείται ο καρπός εκεί όπου παράγεται και
να μην είναι δυνατή η χρησιμοποίηση της ελευθερίας κίνησης ως μέσο για τη μεταφορά του καρπού αυτού χωρίς η χώρα στο έδαφος της οποίας αυτός παρήχθη να
λαμβάνει τον φόρο που δικαιούται.
Τέλος σημαντική είναι και η ενσωμάτωση εντός της χώρας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών που προκύπτουν
στο ευρωπαϊκό έδαφος, διαφορές που αφορούν κυρίως τη διπλή φορολόγηση (άρθρα 21 επ.).
Συμπερασματικά, ο νέος φορολογικός νόμος επιχειρεί να εξυπηρετήσει δύο στόχους. Αφενός να στηρίξει κατά το δυνατόν την Αγορά και τα νοικοκυριά που βλάπτονται από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας και αφετέρου, κοιτάζοντας
με εξωστρέφεια πέρα από τα σύνορα μας, να υιοθετήσει μοντέρνα μέτρα και κίνητρα ώστε η χώρα να τοποθετηθεί με ελκυστικό τρόπο στο διεθνές στερέωμα. Παρακολουθούμε την προσπάθεια με προσοχή και σύντομα θα επανέλθουμε.
Ασπασία Μάλλιου

Το Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας
εύχεται στους συνδρομητές και φίλους του
Καλό Καλοκαίρι, με υγεία και πολλή προσοχή
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