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Διευκρινίσεις σχετικά με τους υπόχρεους καταβολής
ειδικής εισφοράς διαδικτύου (2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ)
Μετά από συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με το Δ.Σ. και Μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., στην οποία διατυπώθηκαν
ερωτήσεις σχετικά με τους υπόχρεους της ειδικής εισφοράς ποσοστού 2% (επί
των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης
πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή
κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου), παραθέτουμε ενδεικτικά και εν αναμονή
της γραπτής απάντησης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., για ενημέρωση του κοινού, κάποιες
πρώτες διευκρινήσεις που διατυπώθηκαν στην συνάντηση:
Στην ενημέρωση μας ξεκαθάρισαν ότι υποχρέωση ειδικής εισφοράς ποσοστού
2% αφορά κυρίως διαφημιζόμενους σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (ΜΜΕ) με έδρα εκτός Ελλάδας, διότι τα ΜΜΕ με έδρα την Ελλάδα επιβαρύνονται τα ίδια με την καταβολή αυτή (περ. β’ παρ.2 αρ.24 ν.4498/2017) μέσω
της εργοδοτικής εισφοράς 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών.
Τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες - μη επαγγελματίες) τα οποία διαφημίζονται ΔΕΝ
είναι υπόχρεα υποβολής της εισφοράς, διότι δεν είναι επαγγελματίες.

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

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ:
•

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
(2% ΥΠΕΡ ΕΔΟΕΑΠ)

•

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε4
(ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

•

ΆΡΣΗ ΝΟΜΙΚΏΝ ΕΜΠΟΔΊΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ Ή ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΆΔΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΌ
ΚΆΤΟΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ Ή ΈΛΛΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΉ - ΜΕΤΑΝΆΣΤΗ

•

e-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ
1ΗΣ-1-2020

•

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ
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Επαγγελματίες ή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αναρτημένες
αγγελίες ή
υπηρεσίες ή προϊόντα σε ιστοσελίδες
(ανεξαρτήτως έδρας) που δεν ανήκουν στην κατηγορία
ΜΜΕ, όπως ενδεικτικά ιστοσελίδες:
• σύγκρισης

τιμών προϊόντων (τύπου skroutz),
και κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων
(τύπου airtickets),
• σύγκρισης και κρατήσεων ξενοδοχείων (τύπου booking),
• βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου airbnb)
• επαγγελματικών καταλόγων (τύπου χρυσού οδηγού),
• καθώς και άλλες αντίστοιχες ιστοσελίδες,
δεν υπολογίζονται ως διαφήμιση και ως εκ τούτου, ΔΕΝ
είναι οι διαφημιζόμενοι υπόχρεοι υποβολής της εισφοράς.
• σύγκρισης

Ωστόσο, σε περιπτώσεις διαφήμισης σε ιστοσελίδες της
κατηγορίας μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας,
όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκαν τα παραδείγματα επί
πληρωμής διαφήμισης σε ιστοσελίδα ενός ΜΜΕ με έδρα το
εξωτερικό όπως επίσης στο Facebook, στην Google και σε
άλλες αντίστοιχες εταιρίες/ιστότοπους, τότε ο διαφημιζόμενος επαγγελματίας (ή επιχείρηση) ΕΙΝΑΙ υπόχρεος υποβολής της εισφοράς.

Επιστολή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για την
κατάργηση της υποχρεωτικής
ηλεκτρονικής υποβολής του
Εντύπου Ε4 (Ετήσιος Πίνακας
Προσωπικού)
Freepik

Επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. Έφη Αχτσιόγλου και
τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέα Νεφελούδη απέστειλε η διοίκηση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. σχετικά με το
ζήτημα της μεταφοράς της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής του Εντύπου Ε4 (Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού) και
κατάργησης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής του.
Στην επιστολή αναφέρεται ότι «η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. επανέρχεται με
το ίδιο αίτημα που καταθέτει τα τελευταία χρόνια ζητώντας
την κατάργηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής
κάθε έτος του Εντύπου Ε4 (Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού)
και τονίζει για ακόμα μια φορά ότι παρέλκει αυτή η αναχρονιστική διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης του Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού, μια υποχρέωση που
έχει τις ρίζες της από την εποχή που όλοι οι πίνακες ήταν
χειρόγραφοι.

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

Σήμερα, όλες οι επιχειρήσεις έχουν ήδη ενημερωμένο πίνακα (ή μερίδα), καθώς με κάθε πρόσληψη ενημερώνουν
το υπάρχον προσωπικό με συμπληρωματικό πίνακα ενώ οι
απολύσεις - αποχωρήσεις είναι απλές διαγραφές. Με αυτά
τα δεδομένα, όπως προτείνουμε κατ’ επανάληψη, ΠΡΕΠΕΙ
να αρκεί μια απλή εκτύπωση της ήδη υπάρχουσας κατάστασης στην ηλεκτρονική μερίδα της κάθε επιχείρησης στο
ΕΡΓΑΝΗ και όχι να απαιτείται μια χρονοβόρος υποβολή
στις μόνιμα αυξανόμενες υποχρεώσεις των γραφείων των
Λογιστών-Φοροτεχνικών.
Επειδή πρόκειται για μια τυπική διαδικασία, καθώς στο
ΕΡΓΑΝΗ ήδη υπάρχουν όλες οι μεταβολές του προσωπικού και δεν υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό κόστος, η
Π.Ο.Φ.Ε.Ε., θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν όλες οι αναγκαίες
ενέργειες για την κατάργηση του».
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Άρση νομικών εμποδίων
για την έναρξη ή
διατήρηση ατομικής
επιχείρησης στην Ελλάδα
από φορολογικό κάτοικο
εξωτερικού ή Έλληνα
ομογενή - μετανάστη
macrovector / Freepik

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έλαβε και προώθησε στον Διοικητή της ΑΑΔΕ
κ. Γιώργο Πιτσιλή, το ακόλουθο υπόμνημα, από την Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
(Ε.Λ.Φ.Ε.Ε.) Ρόδου, η οποία είναι μέλος της Ομοσπονδίας
μας.
Πρόκειται για το μείζον ζήτημα που εκκρεμεί από το
2015, (αφότου με τα υποβληθέντα αρμοδίως τόσο στο
Υπουργείο Οικονομικών, όσο και στην υπηρεσία σας υπομνήματα, από τις νησιωτικές ενώσεις – συλλόγους λογιστών
– φοροτεχνικών (15 τον αριθμό) σε συνεργασία με την
Π.Ο.Φ.Ε.Ε., αναδείξαμε το παραπάνω επίμαχο μείζον θέμα.
Παράλληλα για την επίλυση του ζητήματος έγιναν προσφυγές στην ΔΕΔ, η οποία αφού τις εξέτασε, αποφάνθηκε θετικά με τις πρόσφατες αποφάσεις της 3257/02-07-2018,
3285/03-07-2018, και 3297/03-07-2018.
Παρά την επίλυση του καθεστώτος αλλαγής της φορολογικής κατοικίας με την εκδοθείσα απόφασή σας (ΠΟΛ.
1201/2017) δεν έχει ακόμα δοθεί η ζητούμενη και νόμιμη λύση, για την πρακτική που ακολουθούν πολλές ΔΟΥ
(σε τουριστικές και νησιωτικές κυρίως περιοχές), οι οποίες
ερμηνεύουν (όπως αποφάνθηκε η ΔΕΔ) εσφαλμένα τις διατάξεις για τη φορολογική κατοικία για τις συγκεκριμένες
κατηγορίες κατοίκων εξωτερικού – όχι μόνο ομογενών
αλλά και αλλοδαπών - και μάλιστα κατοίκων κρατών που
έχουν συνάψει Σ.Α.Δ.Φ με την Ελλάδα.
Ζητούμενο:
«Είμαστε βέβαιοι κε Διοικητά, ότι θα βρείτε δίκαιο αλλά
και νόμιμο (μετά και από τις θετικές αποφάσεις της ΔΕΔ, το
αίτημα αυτό, που αποτελεί αίτημα τόσο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. όσο
και αρκετών Ενώσεων της Ομοσπονδίας μας.
Επιπλέον και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, προβείτε
στην αποδοχή των αποφάσεων της ΔΕΔ και εκδώσετε νέα
ΠΟΛ ή συμπληρώσετε την ΠΟΛ. 1201/2017, συνοψίζοντας και αποσαφηνίζοντας, το θεσμικό και λειτουργικό
πλαίσιο, για την έναρξη ή διατήρηση (υπό τις αναγκαίες
νόμιμες προϋποθέσεις) ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα
από μόνιμο κάτοικο εξωτερικού (αλλοδαπό ή ομογενή),
σύμφωνα με το οποίο δεν θα θεωρείται φορολογικός
κάτοικος Ελλάδος με την υποχρέωση φορολόγησης του
παγκόσμιου εισοδήματός του στη χώρα μας».
Λογιστική - Φορολογική Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Ακολουθεί αυτούσιο το Υπόμνημα της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ρόδου με
αριθμό πρωτ. 73/17-09-2018:
Θέμα: Άρση νομικών εμποδίων για την έναρξη ή διατήρηση ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα από φορολογικό
κάτοικο εξωτερικού ή Έλληνα ομογενή - μετανάστη
(Σχετικές και οι αποφάσεις της ΔΕΔ 3257/02-07-2018,
3285/03-07-2018, 3297/03-07-2018)
«Αξιότιμε κε Διοικητά, σχετικά με το παραπάνω θέμα παρακαλούμε σημειώσατε τα ακόλουθα:
1. Όπως γνωρίζετε, από τα υποβληθέντα αρμοδίως τόσο
στο Υπουργείο Οικονομικών, όσο και στην υπηρεσία σας
υπομνήματα το έτος 2015, οι νησιωτικές ενώσεις – σύλλογοι
λογιστών – φοροτεχνικών (15 τον αριθμό) και η
Π.Ο.Φ.Ε.Ε., αναδείξαμε το παραπάνω επίμαχο μείζον θέμα.
Πρόκειται για την πρακτική που ακολουθούν πολλές ΔΟΥ
(σημ. των τουριστικών και νησιωτικών κυρίως περιοχών),
οι οποίες ερμηνεύοντας εσφαλμένα τις διατάξεις για τη
φορολογική κατοικία, δημιούργησαν προβλήματα σε κατοίκους εξωτερικού – όχι μόνο ομογενών αλλά και αλλοδαπών - και μάλιστα κατοίκων κρατών που έχουν συνάψει
Σ.Α.Δ.Φ με την Ελλάδα.
2. Συγκεκριμένα:
* Παρότι σύμφωνα με τον νόμο και τις σχετικές αποφάσεις σας οι οποίες συνάδουν με τις πρόσφατες αποφάσεις
του
ΣτΕ(1) (1445/2016, 1215/2017), τα εν λόγω φυσικά
πρόσωπα έχουν αποδεδειγμένα την φορολογική κατοικία
τους εκτός Ελλάδος και αποδεδειγμένα διαμένουν μόνιμα
στο εξωτερικό,
* παρότι προσκομίζουν τα νόμιμα και προβλεπόμενα
έγγραφα από το νόμο, που αποδεικνύουν αφενός(2) «την
πραγματική εγκατάσταση τους» στον ορισμένο τόπο στο
εξωτερικό, και αφετέρου το γεγονός ότι έχουν καταστήσει
την εν λόγω χώρα τους, κέντρο της ύπαρξης τους, των
βιοτικών τους σχέσεων, των υλικών τους συμφερόντων,
του υλικού τους βίου και της επαγγελματικής τους εγκατάστασης», και πληρούν τα κριτήρια για να είναι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού,
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* παρότι (συναφώς με τα ανωτέρω), τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα, ουδέποτε στο παρελθόν απώλεσαν ή μετέφεραν αλλού ή στην Ελλάδα την φορολογική τους κατοικία ή
ουδέποτε διέμειναν στην Ελλάδα και ενώ συνεχίζουν να
διατηρούν αποδεδειγμένα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία και
το κέντρο των ζωτικών τους συμφερόντων στο εξωτερικό
(οικογένεια, μόνιμη εργασία, αποδεδειγμένη κοινωνική
ασφάλιση, διαμονή μεγαλύτερη των 183 ημερών εκεί
κλπ),
* παρότι η φορολογική αρχή για τη θεμελίωση της προαναφερόμενης φορολογικής υποχρέωσης ενός φυσικού
προσώπου, φέρει το βάρος της απόδειξης(3) προκειμένου
να ασκήσουν δραστηριότητα (χωρίς την φυσική παρουσία
τους στην Ελλάδα) και να δηλώνουν νομίμως εισοδήματα
από την εκμετάλλευση ιδιόκτητης κατοικίας ως τουριστικό
κατάλυμα, ή την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων δωματίων,
ή την εκμετάλλευση μισθωμένου εστιατορίου, την ενοικίαση σκαφών, κλπ, υποχρεώθηκαν να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με μορφή ατομικής επιχείρησης.
3. Περαιτέρω συνεπεία των ενεργειών αυτών των ΔΟΥ, οι
οποίες απέρριψαν τις δηλώσεις επιφύλαξης που υπέβαλαν
νομίμως (ως πρώτο στάδιο άμυνας) οι αλλοδαποί, τους
θεωρεί de facto φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, εκ του
λόγου και μόνο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αναγκάστηκαν να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με
μορφή ατομικής επιχείρησης στη χώρα μας και τους καλεί
να πληρώσουν φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά τους (;)
στην Ελλάδα, με ότι αυτό συνεπάγεται, αποκτώντας μάλιστα και διεθνείς διαστάσεις!
4. Με την τότε επιστολή μας κε Διοικητά, και την εν συνεχεία αρθρογραφία αναδείξαμε την εν λόγω λανθασμένη
ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων από ορισμένες ΔΟΥ
και επί πλέον την επίκληση που κάνει η απόφαση
1445/2016 του ΣτΕ για την προφανή αντίθεση μεταξύ της
διατύπωσης στο άρθρο 4 του Ν.4172/2013 και της εισηγητικής έκθεσης(4).
5. Έκτοτε, προς επίλυση του ανωτέρω ζητήματος, ακολούθησε, μεταξύ άλλων, μία σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων επί τη βάσει των αποφάσεων του ΣτΕ.Ειδικότερα
η νέα απόφασή σας ΠΟΛ. 1201/06.12.2017, άνοιξε
πλέον το δρόμο της απρόσκοπτης αλλαγής της φορολογικής κατοικίας και των χωριστών δηλώσεων.
6. Για τις αναφερθείσες στην αρχή του παρόντος, σχετικές
προσφυγές στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, σημειώνουμε ότι επειδή δεν έγιναν δεκτά από τη φορολογική
αρχή τα ταυτάριθμα αιτήματα των προσφευγόντων(5), υποβλήθηκαν οι εν λόγω τρεις ενδικοφανείς προσφυγές κατά
απορριπτικών αποφάσεων της αρμόδιας ΔΟΥ που αφορούσαν την αμφισβήτηση της φορολογικής κατοικίας τους
στην αλλοδαπή, για τα φορολογικά έτη 2014, 2015 και
2016, αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι και στο παρελθόν
έχουν εκδοθεί παρόμοιες αποφάσεις της ΔΕΔ με το ίδιο
σκεπτικό, όπως π.χ. η απόφαση 2972/2017(6). Παρόμοια
με το ίδιο σκεπτικό είναι και η πρόσφατη απόφαση της ΔΕΔ Θεσσαλονίκης(10) (αρ. απόφ. 1445/2018).
Λογιστική - Φορολογική Ενημέρωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

7. Επί του σκεπτικού των κρίσιμων αποφάσεων(7)
της ΔΕΔ 3257/02-07-2018, 3285/03-07-2018,
3297/03-07-2018: Αναντίρρητα θα διαπιστώσετε και σεις
κε Διοικητά, όπως κάθε καλόπιστος πολίτης, το άψογο της
διερεύνησης από κάθε άποψη(8) Ειδικότερα η ΔΕΔ ερμηνεύει την έννοια του «κέντρου των ζωτικών συμφερόντων» με βάση τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του
ΚΦΕ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από το άρθρο
115 παρ. 1 του Ν. 4549/2018. Όπως επισημαίνει και η
απόφαση της ΔΕΔ κατ’ επίκληση της Αιτιολογικής Έκθεσης
του Ν. 4549/2018, η εν λόγω τροποποίηση αποτελεί απλή αναδιατύπωση, ώστε η έννοια του κέντρου των ζωτικών συμφερόντων να ευθυγραμμίζεται τόσο με τα ερμηνευτικά σχόλια της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την
Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος, όσο και με
την Απόφαση ΣτΕ 1445/2016. Αυτό σημαίνει ότι και οι
υποθέσεις προηγούμενων φορολογικών ετών πρέπει να
εξετάζονται υπό το πρίσμα της νεότερης διατύπωσης.
8. Η ΔΕΔ αποφάσισε και για τις τρείς περιπτώσεις την αποδοχή αυτών, ως προς την αιτούμενη ακύρωση των με αριθμό .../2017 και .../2017 και .../2017 απαντήσεων του
Προϊσταμένου της ΔΟΥ...... για τα φορολογικά έτη 2015
και 2016».
9. Για τη σημασία των αποφάσεων για την ανεμπόδιστη
επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα μας, από ομογενείς
και αλλοδαπούς σε όφελος των δημοσίων εσόδων,
κάνουμε την παρακάτω παραπομπή υπ’ αριθμόν 9.
Κύριε Διοικητά,
α) επειδή η ανάγκη μείωσης ή και εξάλειψης των στρεβλώσεων του φορολογικού μας συστήματος προκειμένου
να ενισχυθούν οι επενδύσεις και να εμπεδωθεί η φορολογική συνείδηση, είναι επιτακτική,
β) επειδή θεωρούμε ότι πλέον υπάρχουν τα νομοθετικά
ερείσματα για τη έκδοση αποφάσεως, ή συμπλήρωσης της
υφιστάμενης (ΠΟΛ. 1201/2017) και
γ) επειδή μετά και τις θετικές αποφάσεις της ΔΕΔ, ο λόγος
πλέον βρίσκεται στη φορολογική διοίκηση,
Είμαστε βέβαιοι ότι θα βρείτε δίκαιο αλλά και αναγκαίο το
αίτημά μας, όπως και για λόγους δημοσίου
συμφέροντος(9), προβείτε στην αποδοχή των αποφάσεων
και εκδώσετε ή συμπληρώσετε την ΠΟΛ.1201/2017, συνοψίζοντας και αποσαφηνίζοντας το θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο για την έναρξη ή διατήρηση (υπό τις αναγκαίες νόμιμες προϋποθέσεις) ατομικής επιχείρησης στην
Ελλάδα από μόνιμο κάτοικο εξωτερικού (αλλοδαπό ή ομογενή), σύμφωνα με το οποίο δεν θα θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, με την υποχρέωση φορολόγησης
του παγκόσμιου εισοδήματός του στη χώρα μας».

(ακολουθούν στην επόμενη σελίδα οι παραπομπές)
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Παραπομπές
1. Η απόφαση 1445/2016 του ΣτΕ, προβλέπει και μεριμνά για
την έννομη προστασία του φορολογούμενου έναντι υποκειμενικής κρίσης (ή και αυθαιρεσιών): «κατά τη θεμελίωση της
κυρίαρχης φορολογικής εξουσίας ενός κράτους προϋποτίθεται η ύπαρξη επαρκούς συνδετικού στοιχείου του φορολογουμένου με αυτό. Η κατοικία αποτελεί τέτοιο στοιχείο,
στο οποίο στηρίζεται, κατά γενικό κανόνα, το διεθνές φορολογικό δίκαιο και, ιδίως, το πρότυπο της Σύμβασης του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) σχετικά με τη διπλή φορολόγηση, με σκοπό την
κατανομή μεταξύ των κρατών της φορολογικής αρμοδιότητας».
2. Πολ. 1142/31-5-2012 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι
διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3943/2011: «για την απόκτηση κατοικίας απαιτείται πραγματική εγκατάσταση σε ορισμένο τόπο (corpus) και βούληση του ατόμου (animus) να
καταστήσει τον εν λόγω τόπο κέντρο της ύπαρξης του, των
βιοτικών του σχέσεων, των υλικών του συμφερόντων, του
υλικού του βίου και της επαγγελματικής του εγκατάστασης».
3. Αποφ. ΣτΕ 1445/2016: «για τη θεμελίωση της προαναφερόμενης φορολογικής υποχρέωσης ενός φυσικού προσώπου, η φορολογική αρχή πρέπει να προβαίνει σε ειδικώς
αιτιολογημένη κρίση αναφορικά με το εάν το πρόσωπο
αυτό έχει κατοικία στην Ελλάδα, φέρουσα κατ' αρχήν και το
βάρος απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τεκμηριώνουν, επαρκώς, ενόψει των συνθηκών, την ύπαρξή
της».
4. Όπου ενώ στο νόμο για το «κέντρο των προσωπικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων» υπήρχε το διαζευκτικό «ή» τα διαλαμβανόμενα στην αιτιολογική έκθεση είναι
δίχως τη διάζευξη, κρίσιμο ζήτημα, που έλαβε υπόψη ο
νομοθέτης στην εισηγητική έκθεση, μη αγνοώντας προφανώς την έννοια κατά τα διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες
οδηγίες του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Να σημειωθεί ότι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ……., απέρριψε
τα αιτήματα, διότι «ο προσφεύγων είχε έναρξη δραστηριότητας στην Ελλάδα και (κατά την άποψη της φορολογικής
αρχής) είχε οικονομικούς δεσμούς με την Ελλάδα, βάσει
των διατάξεων του άρθρου 4α του ν.4172/2013 και τα
άρθρα 51 & 52 του Αστικού Κώδικα».
6. Η οποία αναγνωρίζει ως κάτοικο εξωτερικού πολίτη ο οποίος διατηρούσε ενεργή επαγγελματική ιδιότητα στην Ελλάδα, κάνοντας χρήση των διεθνών συμβάσεων και της
περσινής απόφασης του ΣτΕ για τον ορισμό της φορολογικής έδρας. Στην παραπάνω απόφαση η ΔΕΔ Αθηνών, όπως
και η ΔΕΔ Θεσσαλονίκης (απόφαση 1170/22.5.2017, σε
αντίστοιχη περίπτωση που θεράπευσε αρνητική απάντηση
μιας συγκεκριμένης ΔΟΥ, η οποία αν και αποδείξαμε την
αναμφισβήτητη εγκατάστασή του φορολογούμενου στο εξωτερικό και την σύμβασή του ως Πιλότος, απέρριψε την
αίτηση του με την αιτιολογία ότι κατά το 2016 ήταν αγρότης του ειδικού καθεστώτος, ιδιότητα την οποία ουδέποτε
άσκησε και την οποία διέκοψε τον Μάρτιο του 2017), αποδεικνύουν τη σοβαρότητα και την ενδελεχή έρευνα, προκειμένου να διαγνώσουν τα πραγματικά γεγονότα και να αποδώσουν το δίκιο του «ταλαιπωρημένου» (δυστυχώς αδικαιολόγητα από λίγες ευτυχώς ΔΟΥ ) Έλληνα φορολογούμενου
πολίτη.
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7. Σχ. είδατε άρθρο στο ιστότοπο της ΕΛΦΕΕ ΡΟΔΟΥ: «Η ΔΕΔ
δικαίωσε και έκανε δεκτές προσφυγές για το επίμαχο ζήτημα των 15 νησιωτικών ενώσεων Λ/Φ με πρωτοβουλία της
ΕΛΦΕΕ Ρόδου, που αφορά κατοίκους εξωτερικού με δραστηριότητα στην Ελλάδα. (αποφάσεις με αριθμό 3257/0207-2018, 3285/03-07-2018, 3297/03-07-2018: οι οποίες κοινοποιήθηκαν στους προσφεύγοντες)
8. Το άψογο της διερεύνησης από κάθε άποψη, με αναπόσπαστο το στοιχείο που είναι «η βάσανος» της τεκμηρίωσης,
προκειμένου να εξετασθούν ουσιαστικά αλλά και τυπικά και
να διαγνωσθούν τα πραγματικά δεδομένα και περιστατικά
της επίδικης υπόθεσης. Δηλαδή ότι η έναρξη δραστηριότητας και η άσκηση ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα, από
τους προσφεύγοντες αλλοδαπούς με αντικείμενο την εκμίσθωση της εξοχικής τους κατοικίας χωρίς την παροχή
άλλων υπηρεσιών και χωρίς την συνδρομή (ως πραγματικό
γεγονός) της φυσικής τους παρουσίας, δεν μπορεί να δώσει
έρεισμα στην ελληνική φορολογική αρχή να αμφισβητήσει
την φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή και να τους
καταστήσει φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας. Όπως θα
δούμε η ΔΕΔ αποφάνθηκε ότι η εκμίσθωση αυτή αποτελεί
εισόδημα από ακίνητα και όχι πραγματική ατομική επιχείρηση.
9. Η σημασία των αποφάσεων για την ανεμπόδιστη επενδυτική
δραστηριότητα στη χώρα μας, από ομογενείς και αλλοδαπούς σε όφελος των δημοσίων εσόδων: Είναι προφανές ότι
με τις συγκεκριμένες αποφάσεις, αίρονται οι σοβαρότατες
συνέπειες που ήθελε τις φορολογικές αρχές από εσφαλμένη
ερμηνεία των διατάξεων, να θεωρούν ότι δραστηριότητες
σχετικές με την τουριστική εκμετάλλευση ακινήτων στην
Ελλάδα από μονίμους κατοίκους εξωτερικού με τη μορφή
ατομικής επιχείρησης, τους καθιστά αυτοθρόως ως κατοίκους ημεδαπής με υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση όχι
μόνο για το εισόδημα που αποκτούν στην Ελλάδα, αλλά για
το παγκόσμιο εισόδημά τους!! Με άλλα λόγια με την ορθή
ερμηνεία των διατάξεων στις κρινόμενες προσφυγές μας, η
ΔΕΔ, ανοίγει το δρόμο και συμβάλλει ουσιαστικά στην δυνατότητα της ΑΑΔΕ, (η οποία αναμένεται) να δώσει πρόσθετες οδηγίες προς τις φορολογικές αρχές για την έννοια του
«κέντρου των ζωτικών συμφερόντων» με βάση τη διάταξη
του άρθρου 4 παρ. 1 του ΚΦΕ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από το άρθρο 115 παρ. 1 του Ν. 4549/2018,
ώστε να θεραπευτούν οι όποιες εστίες στρεβλώσεων, καθιστούν αντιαναπτυξιακό και αντιεπενδυτικό το φορολογικό
μας σύστημα και να εμπεδωθεί έτσι, ένα καθεστώς εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών, που βρίσκοντας ξεκάθαρες τις
διαδικασίες και τις υποχρεώσεις τους στη χώρα μας, χωρίς
να αμφισβητείται η φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό, θα νομιμοποιούν από κάθε άποψη τα έσοδα της δραστηριότητας στη χώρα μας, ενώ τώρα «αναγκάζονται» να
αναζητούν και …άλλες λύσεις με συχνά αδιαφανή φορολογικά «τερτίπια», σε βάρος των δημοσίων εσόδων.
10. Η πρόσφατη απόφαση της ΔΕΔ Θεσσαλονίκης (αρ. απόφ.
1445/2018), δικαίωσε φορολογούμενο που ήταν φορολογικός κάτοικος Η.Π.Α. από το έτος 1999 και το έτος 2011
προέβη σε έναρξη ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα με
αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Ωστόσο η Δ.Ο.Υ. τον επανέφερε σε
καθεστώς φορολογικού κατοίκου Ελλάδος. Σύμφωνα με το
διατακτικό της απόφασης η ιδιότητα απλού μέλους σε εταιρείες και η ύπαρξη ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα υπό
προϋποθέσεις δεν επηρεάζουν τη φορολογική κατοικία.
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e-τιμολόγια από
1ης-1-2020
Fullvector / Freepik

Την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης έως τον Δεκέμβριο του 2018 και την πλήρη εφαρμογή του από την 1η-1-2020 σχεδιάζει η ΑΑΔΕ, όπως
προκύπτει από την αναθεώρηση του φετινού επιχειρησιακού της σχεδίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής εξέδωσε την υπ’ αριθμόν ΔΣΣ Α 1122486 ΕΞ2018/10-08-2018 απόφαση, με
την οποία προβλέπεται ότι η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα έχει ολοκληρωθεί
έως το τέλος του 2018 και ότι όλες οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές για την πλήρη υλοποίηση του μέτρου
θα έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία έως τις 31-122019. Βάσει του αναθεωρημένου αυτού χρονοδιαγράμματος, από την 1η-1-2020 η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα
είναι υποχρεωτική πλέον για όλες τις επιχειρήσεις και τους
ελεύθερους επαγγελματίες. Η εκτέλεση αυτού του έργου θα
συμβάλει στην καλύτερη στόχευση των φορολογικών ελέγχων, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στον
περιορισμό των φαινομένων έκδοσης πλαστών ή εικονικών τιμολογίων, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην καθημερινότητά τους και στην εκπλήρωση
των υποχρεώσεών τους με την εξοικονόμηση πόρων, την
αυτοματοποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών και τη
μείωση του γραφειοκρατικού κόστους.
Η εφαρμογή του μέτρου της «ηλεκτρονικής τιμολόγησης»
σημαίνει ότι τα τιμολόγια, τα οποία αποτυπώνουν τα στοιχεία των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, θα εκδίδονται
αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και τα δεδομένα τους
θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας από
τους εκδότες στους λήπτες, ενώ ταυτόχρονα θα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά και στα συστήματα ΤΑΧΙS και TAXISnet
της ΑΑΔΕ.

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

Οι λήπτες από την πλευρά τους θα επιβεβαιώνουν αυτόματα
τα δεδομένα των τιμολογίων που θα τους αποστέλλονται
και ταυτόχρονα θα διαβιβάζουν κι αυτοί τα δεδομένα στα
πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Με τον τρόπο αυτό οι
συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (χονδρικές πωλήσεις,
παροχές υπηρεσιών κ.λπ.) θα παρακολουθούνται, θα διασταυρώνονται και θα επαληθεύονται αυτόματα τη στιγμή
της πραγματοποίησής τους σε πραγματικό χρόνο.
Ειδικότερα, με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα καταργηθεί η σημερινή διαδικασία εκτύπωσης και
διακίνησης των τιμολογίων σε χάρτινη μορφή για όλες τις
συναλλαγές μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που
ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, δηλαδή μεταξύ
επιχειρήσεων-ελευθέρων επαγγελματιών καθώς και άλλων
νομικών προσώπων και οντοτήτων. Η διαδικασία αυτή θα
αντικατασταθεί από την υποχρεωτική ηλεκτρονική έκδοση
και διακίνηση των τιμολογίων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.
Ταυτόχρονα, τα στοιχεία των τιμολογίων που θα εκδίδονται και θα διακινούνται ηλεκτρονικά μεταξύ επιχειρήσεων
ή και ελευθέρων επαγγελματιών θα διαβιβάζονται και στις
πληροφοριακές υποδομές της ΑΑΔΕ για άμεσο έλεγχο και
διασταύρωση.
Με τη διαδικασία αυτή οι φορολογικές αρχές θα γνωρίζουν εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο το ύψος
των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων ή και ελευθέρων
επαγγελματιών. Τα Ελεγκτικά Κέντρα και οι ΔΟΥ θα είναι,
κατά κάποιον τρόπο, on line συνδεδεμένα με τα λογιστήρια και τα ταμεία των επιχειρήσεων-ελευθέρων επαγγελματιών και θα μπορούν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή και
εξ αποστάσεως ποιο είναι το ύψος των χονδρικών πωλήσεων που έχουν πραγματοποιήσει οι επιχειρήσεις, καθώς
επίσης και το ύψος των συναλλαγών παροχής υπηρεσιών
μεταξύ επιχειρήσεων-ελευθέρων επαγγελματιών.
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Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση θα εξαλειφθεί το φαινόμενο της έκδοσης πλαστών τιμολογίων, διότι δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων εν αγνοία
του εμφανιζόμενου ως λήπτη ούτε δυνατότητα καταχώρησης τιμολογίου εν αγνοία του εμφανιζόμενου ως εκδότη.
Παράλληλα θα περιοριστούν σημαντικά και τα κρούσματα
έκδοσης εικονικών τιμολογίων, καθώς τα στοιχεία των
ηλεκτρονικά εκδιδόμενων τιμολογίων θα επιβεβαιώνονται
και από τους λήπτες, ενώ για όλες τις συναλλαγές που θα
αποτυπώνονται στα εκδοθέντα και αποσταλθέντα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα διενεργούνται αυτόματα διασταυρώσεις
και με στοιχεία από τις τράπεζες προκειμένου να επιβεβαιώνεται εάν πράγματι έχουν γίνει οι πληρωμές των εκδοθέντων τιμολογίων.
Πέραν του καθορισμού του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του μέτρου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με την απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γ. Πιτσιλή, προβλέπονται επίσης τα εξής:
Η δημιουργία ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής θα ολοκληρωθεί το 2020, αντί στο τέλος του τρέχοντος έτους
όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η βελτίωση της διαδικασίας σχετικά με την αυτοματοποιημένη πίστωση οφειλών φορολογουμένων ΔΟΥ από τις εισπράξεις των Ταυτοτήτων Οφειλής κατά την παρακράτηση
ποσού σε περίπτωση έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής
ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής μετατίθεται για το τέλος του 2019, ενώ αρχικά προβλεπόταν να έχει συντελεστεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
Η εκτέλεση και η ολοκλήρωση του έργου της διασύνδεσης
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Φορολογίας TAXIS, ώστε να εμφανίζεται μια ενοποιημένη εικόνα οφειλών και από τα δύο συστήματα για
τον ίδιο οφειλέτη μετατίθεται για το τέλος του 2019, ενώ
σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα έπρεπε να είχε συντελεστεί ήδη από τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους.
Η έκδοση και δημοσίευση «Χάρτας των Δικαιωμάτων και
Υποχρεώσεων των Φορολογουμένων» μετατίθεται για το
τέλος του 2019, ενώ σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί έως το τέλος του
τρέχοντος έτους.

Επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθεισών εισφορών
μη μισθωτών ασφαλισμένων
στον ΕΦΚΑ

Νέα εγκύκλιο εξέδωσε ο ΕΦΚΑ για την επιστροφή εισφορών σε μη μισθωτούς (επαγγελματίες, αυταπασχολούμενους και αγρότες).
Στην εγκύκλιο επισημαίνονται τα ακόλουθα:
- Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ συμψηφίζονται με πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές,
ρυθμισμένες ή μη, των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ και
τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές.
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-Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, η επιστροφή γίνεται μετά την ετήσια εκκαθάριση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Τα
πρόσωπα αυτά μπορούν, με αίτησή τους, να ζητήσουν το
υπερβάλλον ποσό να παραμείνει στον ΕΦΚΑ ως πιστωτικό
υπόλοιπο, συμψηφιζόμενο με τις επόμενες εισφορές.
-Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές ή εάν ύστερα
από τον συμψηφισμό, προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους. Κατ΄εξαίρεση το προς
επιστροφή χρηματικό ποσό επιστρέφεται εντόκως έπειτα
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από αμετάκλητη απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, εκτός
και εάν ορίζεται διαφορετικά στη δικαστική απόφαση.
-Ως αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές νοούνται τα
χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία, και για τα οποία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους. Κατ΄εξαίρεση δεν θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί
σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου ασφάλισης λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης."
-Ο συμψηφισμός ή η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών αφορά σε χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ του κλάδου κύριας ασφάλισης και λοιπών
παροχών του ΕΦΚΑ, καθώς και για ποσά που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως από τον ΕΦΚΑ υπέρ του ΕΟΠΥΥ,
του ΟΑΕΔ, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον
οποίο ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές.
-Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή: α) σε περιπτώσεις που
προκύπτει επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σύμφωνα με τα ανωτέρω και η σχετική αξίωση έχει
γεννηθεί ή θα γεννηθεί μετά την 1/1/2017, β) σε εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών
εισφορών που έχουν υποβληθεί στους ενταχθέντες στον
ΕΦΚΑ ασφαλιστικούς οργανισμού, εξαιρουμένου του Δημοσίου, μέχρι 31/12/2016, βρίσκονται σε οποιοδήποτε
στάδιο της διοικητικής διαδικασίας. Στην παρούσα παρέ-

χονται οδηγίες για τη διαχείριση των περιπτώσεων του
εδαφ. α, ενώ για τη διαχείριση εκκρεμών αιτήσεων μέχρι
31/12/2016 θα ακολουθήσουν σύντομα οδηγίες.
Με τις νέες διατάξεις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές μη μισθωτών από 1/1/2017 και εντεύθεν συμψηφίζονται μέσω της διαδικασίας ετήσιας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προκειμένου να εξαχθεί το τελικό ετήσιο
αποτέλεσμα, που όπως είναι γνωστό μπορεί να είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό.
Το πιστωτικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης δύναται να παραμείνει στο λογαριασμό του ασφαλισμένου προκειμένου να
συμψηφισθεί με εισφορές επόμενων μηνών εφόσον υποβληθεί αίτημα, εντός διμήνου. Μετά την παρέλευση της
ημερομηνίας αυτής το υπόλοιπο επιστρέφεται άτοκα στους
δικαιούχους με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού. Εάν
έχει χωρήσει δικαστική απόφαση που επιδικάζει ανάλογα,
επιστρέφεται έντοκα.
Η διαδικασία έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και στο προσεχές μέλλον θα υλοποιηθεί εκ νέου σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης.
Μετά το πέρας της εκκαθαριστικής διαδικασίας και τη λήξη
της προθεσμίας καταβολής της τελευταίας δόσης εκκαθάρισης οι οφειλές βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ.

Δεν λαμβάνετε το newsletter στο email σας;
Γραφτείτε στην λίστα παραληπτών μας για να λαμβάνετε τα
ενημερωτικά της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. απευθείας στο email σας.
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
Μην ξεχάσετε να κάνετε
like στην σελίδα της
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στο Facebook

Για περισσότερες πληροφορίες
και εγγραφή πατήστε εδώ
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Website: www.pofee.gr
Facebook:
www.fb.com/pofee.gr
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