ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν 3453/2006
Με το Ν 3453/06 επέρχονται αρκετές αλλαγές σε διάφορα
αντικείμενα της φορολογίας. Αναλυτικά:
Κοινό φορολογικό καθεστώς συνδεδεμένων επιχειρήσεων εντός της Ε.Ε.
Με τον παρόντα νόμο τροποποιούνται διατάξεις του Ν 2578/98 στα
πλαίσια εναρμόνισης προς την οδηγία 2003/123/2004 της Ε.Ε.
Συγκεκριμένα,
1) στο κοινό καθεστώς φορολόγησης των συνδεδεμένων επιχειρήσεων
εντός της Ε.Ε περιλαμβάνονται και α) τα εισπραττόμενα κέρδη από
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα συνδεδεμένης επιχείρησης άλλου
Κ-Μ β) τα διανεμόμενα από ημεδαπές εταιρείες προς μόνιμες
εγκαταστάσεις μητρικών επιχειρήσεων σε άλλο Κ-Μ. (άρθρο 2 παρ. 1)
2) στις διατάξεις της κοινής φορολόγησης υπάγονται εταιρείες κάθε
μορφής (Ο.Ε, Ε.Ε, ΕΠΕ, Α.Ε) και όχι μόνον Α.Ε (άρθρο 2 παρ. 2)
3) θυγατρική ή μητρική εταιρεία θεωρείται αυτή, εις την οποία
συμμετέχει ή η ιδία μετέχει αντίστοιχα, με ποσοστό τουλάχιστον 20%
στο κεφάλαιο εταιρείας. Το ελάχιστο ποσοστό γίνεται από 1/1/2007
σε 15% και από 1/1/2009 σε 10%. ( άρθρο 2 παρ. 4)
Διατάξεις ΦΠΑ
Επανέρχεται η έννοια του φορολογικού αντιπροσώπου και για τις
επιχειρήσεις λοιπών Κ–Μ, που ενεργούν στην Ελλάδα φορολογητέες
πράξεις, χωρίς να διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση (άρθρο 5 παρ. 1α)
Μάλιστα, ο χορηγούμενος ΑΦΜ δεν μεταβάλλεται στην περίπτωση ορισμού,
μεταβολής ή παύσης του φορολογικού αντιπροσώπου. (άρθρο 5 παρ. 1β).
Ο φορολογικός αντιπρόσωπος επιχειρήσεων εγκατεστημένων σε κράτος της
Ε.Ε, δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων. (άρθρο 5
παρ. 1δ).
Από 1/1/2006 παύει η υποχρέωση συνυπογραφής των δηλώσεων
ΦΠΑ από υπεύθυνο λογιστή ή φοροτεχνικό (άρθρο 5 παρ. 2)
Προκαταβολή φόρου
Η προκαταβολή του φόρου για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 Ν
2238/94
(Α.Ε,
ΕΠΕ,
συνεταιρισμοί,
αλλοδαπές
εταιρείες
και
υποκαταστήματα αυτών) καθορίζεται από 1/1/2006 σε 65%, για
εισοδήματα δηλούμενα οικονομικού έτους 2006 (διαχειριστικού έτους
2005).
Για τις ημεδαπές και αλλοδαπές τραπεζικές επιχειρήσεις ο
συντελεστής προκαταβολής γίνεται 80%, ενώ παραμένει σε 55% ο
συντελεστής προκαταβολής των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων
(άρθρο 10).
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ΦΜΑΠ
Οι δηλώσεις ΦΜΑΠ έτους 2006 θα υποβληθούν με τις αντικειμενικών
αξιών ακινήτων, που ίσχυαν την 31/12/2005, δηλαδή τις παλαιές τιμές. Ο
φόρος, όμως, θα υπολογίζεται με προσαυξημένους κατά 18% συντελεστές,
δηλαδή με την ακόλουθη κλίμακα:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΣΟ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΦΟΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΦΟΡΟΣ

146750,00
146750,00
146750,00
293500,00
293500,00
υπερβάλλον

0,354
0,472
0,590
0,708
0,826
0,944

146750,00
293500,00
440250,00
733750,00
1027250,00

519,50
692,66
865,83
2077,98
2424,31

519,50
1212,16
2077,99
4155,97
6580,28

Για τα νομικά πρόσωπα, ο συντελεστής γίνεται 0,826%.
Σε περίπτωση που, έχουν υποβληθεί μέχρι 7/4/2006 δηλώσεις με τις νέες
αντικειμενικές αξίες και τους παλαιούς συντελεστές, οι δηλώσεις αυτές
θεωρούνται μερικές και θα πρέπει να υποβληθεί οριστική δήλωση μέχρι
30/10/2006, με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες και τους συντελεστές του
ανωτέρω πίνακα. Ποσά που θα προκύψουν προς καταβολή ή επιστροφή
καταβάλλονται ή επιστρέφονται εφάπαξ.
Του Γιάννη Καραφά, Φοροτεχνικού Σύμβουλου του ΗΑΤΤΑ
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