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Данъчни новини на KPMG представя законодателни промени
и тенденции в областта на данъчното облагане.
В четвъртия брой за 2015 година е коментирано въвеждането на
гръцки данък върху сделките с България, както и ефектите, които
могат да възникнат за българските лица.
Въведение
На 21 март 2015 г. в Държавния вестник на Република Гърция
бяха обнародвани изменения и допълнения на гръцкия Кодекс за
подоходно облагане, с които се въвеждат нови правила по
отношение на признаването на разходи за данъчни цели.
Правилата предвиждат всички разходи, платени от гръцки
юридически лица на физически и юридически лица, които към
датата на издаване на фактурата или датата на сделката са
установени в държави с преференциални данъчни режими, да не
бъдат признати за данъчни цели. Към тези държави се отнасят и
три държави  членки на Европейския съюз, а именно България,
Ирландия и Кипър.
За да бъдат признати за данъчни цели при гръцкия платец, тези
разходи следва да се обложат с „данък при източника“ в размер
на 26%. Удържаният данък може да бъде възстановен в срок от
три месеца след сделката, ако гръцкият платец докаже пред
гръцката данъчна администрация, че сделката е обичайна и е
осъществена по пазарни цени.
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За кои сделки ще се прилагат новите правила?

Практическото прилагане на новите правила следва да се
регламентира с наредба на гръцкия министър на финансите, като
работна версия на наредбата беше публикувана за публично
обсъждане на 23 април 2015 г.
С предложената наредба обхватът на приложение на новите
правила се стеснява до сделки, за които платецът не е в
състояние да докаже реалността. Сделки, осъществени между
гръцки лица, са изключени от обхвата. Сделките между свързани
лица също няма да подлежат на облагане с данък от 26%, ако
(i) са осъществени в съответствие с принципа на независимите
пазарни отношения и (ii) за тях е изготвена документация за
трансферно ценообразуване в съответствие с гръцкото
законодателство.
В допълнение, съгласно публикувания работен вариант на
наредбата, не подлежат на облагане с 26% данък сделките, за
които платецът подаде електронно заявление в рамките на 10
дни след осъществяване на сделката, с което декларира, че:
сделката попада в някое от изрично изброените в
наредбата изключения (например внос на електричество,
вода или газ, сделки с дружества, регистрирани на
фондова борса, сделки на минимална стойност, сделки
със стоки, които се търгуват на стокова борса, и други) или
сделката не попада в горните изключения, но платецът
разполага с определен набор от документи (писмен
договор, баланс на чуждестранното дружество, документи
за плащане или банкова гаранция и други).
Декларираните от платеца на дохода обстоятелства или
документи подлежат на проверка в хода на последваща ревизия.
Начало
Кой ще носи данъчната тежест?
В промените на гръцкия Кодекс за подоходно облагане се говори
за „данък при източника” в размер на 26%. В работния вариант на
наредбата обаче, данъкът е определен като „данък, подлежащ на
предварително заплащане“, а не като „данък при източника”. Това
би следвало да поясни, че данъчната тежест по принцип следва
да е за гръцкия платец на дохода, а не за получателя му, или с
други думи, че този данък не би следвало да се удържа от
възнаграждението/дохода на чуждестранното лице.
Начало
Откога ще се прилагат новите правила?
След приемането й, наредбата за прилагане на Кодекса за
подоходно облагане ще се прилага за фактури, издадени след 1

септември 2015 г. Към момента все още остава неизяснено как
следва да се подходи спрямо сделките, осъществени в периода
от влизане в сила на измененията в Кодекса за подоходно
облагане (от 21 март 2015 г.) до момента, в който наредбата ще
започне да се прилага ефективно (до 1 септември 2015 г.).
Начало
Какви действия е предприела България?
На 30 март 2015 г. българският министър на финансите сезира
европейския комисар по икономическите и финансовите въпроси,
данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси във
връзка с измененията в гръцкото данъчно законодателство.
Позицията на България, изразена в писмото на българския
министър, е, че приетите от Гърция данъчни разпоредби са
несъвместими с правото на Европейския съюз и нарушават
основополагащите принципи, залегнали в Договора за
функционирането на Европейския съюз. Посочва се също така,
че въвеждането на 26% данък при източника за всички сделки с
България, както и с Ирландия и Кипър, е дискриминационна
мярка, която създава ограничения за търговските,
икономическите и финансовите отношения между българските
лица и гръцките им контрагенти.
Процедурата по разглеждане на жалбата включва
административна и съдебна фаза. Административната фаза в
този случай би следвало да приключи с издаването на
мотивирано становище на Комисията в тримесечен срок, след
като на всяка от заинтересованите държави е предоставена
възможност да изложи своите съображения. Трудно е да се
предвиди колко време би отнела съдебната фаза след това.
Начало
Какво съдействие може да окаже KPMG в България?
Въпреки че към момента новите правила не вменяват данъчна
тежест за българските получатели на доходи, не е изключено
тази тежест да бъде прехвърлена от платеца (гръцкото лице) към
получателя на дохода (българското лице) на база на
допълнителни търговски договорки между лицата.
Екипът на KPMG в България може да предложи съдействие на
база специализирани знания и опит на всеки етап от планирането
и осъществяването на Вашия бизнес с гръцки контрагенти.
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