Αριθμός Φύλλου 262 - 20 Δεκεμβρίου 2017

Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών

Σε αυτό το τεύχος:

Λογιστική - Φορολογική Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

•

Ικανοποιήθηκε το αίτημα της
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την υπαγωγή στην
πάγια ρύθμιση και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών

•

Άκυρες όλες οι δηλώσεις
«πόθεν έσχες» αποφαίνεται το
ΣτΕ

•

Νέες διαδικασίεςδικαιολογητικά για την μεταβολή φορολογικής κατοικίας
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β) μη ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών, των οποίων τουλάχιστον
μία δόση έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νέου νομοσχεδίου που
κατατέθηκε στη Βουλή, τροποποιούνται οι διατάξεις της πάγιας
ρύθμισης και προβλέπεται ότι η ρύθμιση των οφειλών αυτών θα
είναι δυνατή και πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες.

Ικανοποιήθηκε το αίτημα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
για την υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση
και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών
Ένα από τα διαρκή αιτήματα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την δυνατότητα
υπαγωγής και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στην πάγια ρύθμιση
ικανοποιήθηκε στο σύνολο του, όπως προβλέπεται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα.
Μέχρι σήμερα στην πάγια ρύθμιση οφειλών της υποπαραγράφου
Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013,
μπορούσαν να υπαχθούν:
α) οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που τελούν σε διοικητική ή
δικαστική αναστολή,

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση που περιλαμβάνεται
στο νομοσχέδιο, με την διάταξη του άρθρου 114 τροποποιούνται οι διατάξεις της «πάγιας» ρύθμισης της υποπαρ. Α2 της παρ.
Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, στο πρότυπο των
διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ. Α' 170),
ώστε να είναι δυνατή η χορήγηση ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, για την πέραν των νομίμων προθεσμιών τμηματική καταβολή τους και πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ταχύτερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων, καθώς οι φορολογούμενοι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να αναμένουν, ώστε η οφειλή τους να καταστεί ληξιπρόθεσμη, προκειμένου να την ρυθμίσουν. Επιπλέον, η τροποποίηση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των οφειλών που εισπράττονται κατά Κ.Ε.Δ.Ε. με τις οφειλές
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.),
για τις οποίες προβλέπεται ήδη η δυνατότητα ρύθμισης πριν την
παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής (άρθρο 43 του
Κ.Φ.Δ.).

2) Την μη πρόβλεψη εύλογης προθεσμίας τόσο για τη διενέργεια
και την ολοκλήρωση του ελέγχου όσο και για τη διατήρηση των
προσωπικών δεδομένων των υπόχρεων προς δήλωση πόθεν
έσχες.
3) Την υποχρέωση να περιλαμβάνεται στην ετήσια δήλωση το
σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των υπόχρεων ανεξαρτήτως
του αν επήλθε ή όχι κατά το προηγούμενο έτος μεταβολή σε αυτά.
4) Την μη πρόβλεψη προκειμένου περί περιουσιακών στοιχείων
κτηθέντων σε προηγούμενες χρήσεις για την μη αναγραφή στην
πρώτη ηλεκτρονική δήλωση της αξίας κτήσεως.
5) Την υποχρέωση δηλώσεως των περιουσιακών στοιχείων του
προσώπου με το οποίο ο/η υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης.

Άκυρες όλες οι δηλώσεις «πόθεν έσχες»
αποφαίνεται το ΣτΕ
Άκυρες είναι όλες οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» αποφάσισε η Ολομέλεια του ΣτΕ, η οποία έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης που
είχαν υποβάλλει όλες οι δικαστικές ενώσεις κατά της επίμαχης
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου
και του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.
Ειδικότερα, η Ολομέλεια έκρινε ότι η απόφασή της αφορά όλους
τους υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και
των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων, καθώς είναι μη
νόμιμες οι ρυθμίσεις ή παραλείψεις που αφορούν:
1) Την υποχρέωση δηλώσεως των μετρητών άνω των 15.000
ευρώ που δεν περιλαμβάνονται σε καταθέσεις, σε τράπεζες, καθώς και των κινητών πραγμάτων αξίας άνω των 30.000 ευρώ.

Λογιστική - Φορολογική Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

6) Προκειμένου περί τραπεζικών λογαριασμών η υποχρέωση
αθροίσεως των προερχομένων από κάθε πηγή ποσών καθ' όλο
το έτος και ακολούθως παραθέσω των πηγών από τις οποίες
προέρχεται το απομένον στις 31 Δεκεμβρίου υπόλοιπο του λογαριασμού και του ακριβούς ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε μία
από αυτές αφού αφαιρεθούν τα ποσά των αναλήψεων, χωρίς να
προσδιορίζεται από ποια πηγή ο/η υπόχρεος μπορεί να αφαιρέσει τα ποσά που ανέλαβε.
Οι Σύμβουλοι Επικρατείας επισήμαναν ότι λόγω της σπουδαιότητας και της έκτασης των ως άνω κριθεισών ως μη νομίμων ρυθμίσεων, δεν είναι δυνατόν χωρίς αυτές να λειτουργήσει καθ'
ολοκληρία το σύστημα υποβολής των δηλώσεων, δεδομένου
μάλιστα ότι το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των εν λόγω
δηλώσεων δεν επιτρέπει καταρχήν την πρόοδο στη συμπλήρωση, ολοκλήρωση και υποβολή αυτών αν προηγουμένως δεν
συμπληρωθούν υποχρεωτικώς όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους οικείους πίνακες.
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δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία
θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος

Νέες διαδικασίες - δικαιολογητικά για την
μεταβολή φορολογικής κατοικίας
Καινούργιες διαδικασίες για τους κατοίκους του εξωτερικού ορίζει εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε., που αφορά αιτήσεις μεταβολής φορολογικής κατοικίας που υποβάλλονται εντός του 2017 και επόμενα
και αφορούν μεταβολή φορολογικής κατοικίας φυσικού προσώπου για τα έτη 2016 και επόμενα.
Ειδικότερα, δόθηκε στη δημοσιότητα η ΠΟΛ. 1201/6.12.2017
εγκύκλιος με θέμα «Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του N.4172/2013 και του
N.4174/2013». Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ορίζεται ότι:
Το φυσικό πρόσωπο το οποίο πρόκειται να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό οφείλει να υποβάλει, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου
του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το
φορολογικό έτος αναχώρησης, στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. όπου είναι
υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος: αίτηση (έντυπο Μ0) με συνημμένα
τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα, όπως ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, και επιπλέον για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου του στην Ελλάδα έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο
της υπογραφής τους.
Η Δ.Ο.Υ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική εφαρμογή για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας, ακολουθώντας τις οδηγίες της
Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε..

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αποδείξει παραμονή στην αλλοδαπή για τουλάχιστον 183 ημέρες. Επειδή στις περισσότερες χώρες
δεν απαιτείται visa, συνήθης προτακτική είναι η απαίτηση κατά την
είσοδο στην ξένη χώρα, η σφράγιση του διαβατηρίου από τον
υπάλληλο ελέγχου. Άλλα δικαιολογητικά μπορούν να θεωρηθούν
τα έγγραφα κοινωνικής ασφάλισης των χωρών αυτών ή το απογραφικό εργασίας (π.χ. Social Security Number για την Μ. Βρετανία
ή Yellow sleeve για την Κύπρο), συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας
εγγραφή τέκνων σε σχολείο της αλλοδαπής κλπ.
Σε περίπτωση συζύγων που ο ένας λόγω εργασίας αλλάζει φορολογική κατοικία και ο άλλος παραμένει στην Ελλάδα, απαιτούνται για τον σύζυγο που μεταναστεύει:
- στοιχεία για την απασχόλησή του στην αλλοδαπή (ως ανωτέρω)

- στοιχεία για την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στην αλλοδαπή
- στοιχεία για την απόκτηση φορολογικού, ασφαλιστικού ή αντίστοιχου μητρώου στην αλλοδαπή (ως ανωτέρω)
Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα προσκομίζονται θεωρημένα με
την σφραγίδα της Χάγης (Apostille), προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο και μεταφρασμένα στα Ελληνικά.
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλλει
τα έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, και πάντως το αργότερο εντός του έτους που υποβάλλεται η αίτηση για
τη μεταβολή της κατοικίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα
οποία κριθούν πλήρη και επαρκή από τη Φορολογική Διοίκηση,
θεωρείται φορολογικός κάτοικος εξωτερικού
Ως ημερομηνία μεταβολής καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου, η αναγραφόμενη από τον φορολογούμενο στο έντυπο Μ1
Ο φορολογούμενος, εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, δύναται να την υποβάλει ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού το αργότερο μέχρι
τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης (π.χ. Αναχώρηση το 2017 έως και 31/12/2018)

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει, το αργότερο έως την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός
Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο ως άνω Τμήμα ή Γραφείο της Δ.Ο.Υ.:

Εάν οι αιτήσεις υποβληθούν ή τα δικαιολογητικά προσκομιστούν
μετά την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης, αυτές θα εξετάζονται με τη διαδικασία της ΠΟΛ.
1177/2014 εγκυκλίου αλλά με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση

- Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική
αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, από την
οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του
κράτους

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για αιτήσεις μεταβολής φορολογικής κατοικίας που υποβάλλονται εντός του 2017 και επόμενα και
αφορούν μεταβολή φορολογικής κατοικίας φυσικού προσώπου
για τα έτη 2016 και επόμενα

- Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω,
αντίγραφο της εκκαθάρισης ή της σχετικής δήλωσης φορολογίας
εισοδήματός του

Η
Απόφαση
ΓΓΔΕ
ΠΟΛ.
1058/2015 καταργείται από την
έναρξη ισχύος της παρούσας

- Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη

Προβληθείτε αποτελεσματικά στο
newsletter της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., που δύο
φορές το μήνα αποστέλλεται
ηλεκτρονικά σε χιλιάδες
λογιστές - φοροτεχνικούς και
οικονομολόγους σε όλη τη χώρα

Πανελλήνια Ομοσπονδία
Φοροτεχνικών Ελευθέρων
Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε)
Ιουλιανού 42-46,
Αθήνα, Τ.Κ. 10434

Τηλ: 210.82.53.445
Φαξ: 210.82.53.446
Email: info@pofee.gr
Website: www.pofee.gr

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - Προβληθείτε εδώ

Λογιστική - Φορολογική Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Facebook:
www.fb.com/pofee.gr
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