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Εξελίξεις στη νομολογία

• Εμπέδωση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογούμενου και Διοίκησης
• Έγκαιρη ανταπόκριση της ΑΑΔΕ – στις περισσότερες περιπτώσεις

• Συμμόρφωση όχι μόνο σε συγκεκριμένη υπόθεση αλλά παροχή οδηγιών για
γενικότερη αντιμετώπιση

• Απόφαση ΣτΕ 1686/2019 (σχετ. και ΣτΕ Β΄ Τμ. 1483-1485/2019 επταμ.)
• Η παραγραφή προβάλλεται και μετά την ενδικοφανή προσφυγή
• Ίδια αντιμετώπιση για αμιγώς νομικά ζητήματα
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Εξελίξεις στη νομολογία

• Απόφαση ΔΕφΑθ 2096/2019 για περαίωση χρήσεων με φορολογικό πιστοποιητικό
χωρίς παρατηρήσεις
• Για χρήσεις πριν το 2014 δεν εφαρμόζεται η 256/2015 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους (ΠΟΛ 1006/2016)

• Μετά τους 18 μήνες (ή το αντίστοιχο κατά παράταση διάστημα), έλεγχος ενεργείται μόνο υπό τις
ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο

• Πιλοτική δίκη στο ΣτΕ με δικάσιμο 13/11/2019
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Εξελίξεις στη νομολογία

• ΣτΕ 355/2019 -ΦΠΑ σε περίπτωση μείωσης της απαίτησης στο πλαίσιο
προπτωχευτικής διαδικασίας
• Mείωση της φορολογικής βάσης λόγω της οριστικότητας της μη είσπραξης κατά τρόπο νομικά
δεσμευτικό

• Δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι σχετικές οδηγίες
• Πιθανή εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις επισφαλών απαιτήσεων
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Εξελίξεις στη νομολογία

• ΣτΕ 2465/2018 - Ειδική εισφορά αλληλεγγύης
• H εισφορά έχει το χαρακτήρα «τακτικού»/συνήθους φόρου επί του εισοδήματος

• Εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Εγκύκλιος
Ε.2009/2019)

• Πίστωση αλλοδαπού φόρου και έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (Εγκύκλιος
Ε.2147/2019)
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Νομοθετικές εξελίξεις

• Μείωση συντελεστών
• Ενσωμάτωση της οδηγίας για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής
(ATAD)
• Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων (άρθρο 38 ΚΦΔ)
• Κανόνας περιορισμού των τόκων (thin cap – άρθρο 49 ΚΦΕ)
• Κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (CFC – άρθρο 66 ΚΦΕ)
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Ανταλλαγή πληροφοριών και Διαφάνεια

• Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων-Προθεσμίες
• Ομάδα Α’ από 16/9/2019-14/10/2019
• Ομάδα Β’ από 30/9/2019-1/11/2019
• Ομάδα Γ’ από 14/10/2019-29/11/2019

• Οδηγία αναφορικά με την υποχρεωτική
αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών
στον τομέα της φορολογίας –DAC 6/MDR
• Προθεσμία ενσωμάτωσης μέχρι 31/12/2018
• Πρώτη υποβολή στοιχείων μέχρι τις 31/8/2020
• Αναδρομική εφαρμογή από 25/6/2018

• Ειδικές περιπτώσεις υποβολής στοιχείων
• Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών ΤτΕ
• ΑΕΠΕΥ για τίτλους (π.χ. μετοχές, ομόλογα)
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Προτάσεις
• Μείωση συντελεστών
• Εξορθολογισμός των επιβαρύνσεων των μισθωτών
• Θέσπιση κινήτρων για την εγκατάσταση στην Ελλάδα κατοίκων αλλοδαπής
(non-dom)

• Έκπτωση νοητού εξόδου επί του μετοχικού κεφαλαίου
(notional interest deduction)

• Απαλλαγή των κερδών που αποκτώνται από νομικά πρόσωπα και προκύπτουν από τη μεταβίβαση
μετοχών

• Ειδική αντιμετώπιση των επισφαλειών στην παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες

• Κατάργηση Ειδικού Φόρου Ακινήτων 15%
• Ενεργοποίηση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου
• Αυστηροποίηση ποινών σε ειδικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής

• Αποδοχή και Εφαρμογή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης
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Ευχαριστώ!

