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Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε
επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα
φορολογικά θέματα, παραθέτουμε τις πιο σημαντικές αλλαγές που
εισήχθησαν με το Νόμο 4484/2017 (ΦΕΚ ΄Α 110/01.08.2017)
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)

—

Τροποποιούνται οι διατάξεις αναφορικά με την
καταβολή σε δόσεις του φόρου εισοδήματος νομικών
προσώπων. Η παρούσα τροποποίηση ακολουθεί την
πρόσφατη αλλαγή στο ύψος των δόσεων που
εισήχθη με τον Ν. 4467/2017 (μείωση των δόσεων
από 8 σε 6), και προβλέπει ότι η καταβολή του φόρου
θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί
εντός του φορολογικού έτους που υποβάλλεται η
δήλωση.

—

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν για εισοδήματα που
αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2017 και μετά.

—

Επιπλέον, ρυθμίζεται ειδικά η καταβολή του φόρου
για το φορολογικό έτος 2016, σε 6 ισόποσες μηνιαίες
δόσεις, με καταβλητέα την πρώτη από αυτές το
αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη του
Ιουλίου 2017, έτσι ώστε η παράταση που δόθηκε για
την υποβολή των δηλώσεων να μην επηρεάζει το
χρόνο καταβολής των δόσεων εντός του εν λόγω
φορολογικού έτους.

—

Τροποποιείται ο τρόπος φορολόγησης του
εισοδήματος που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από
μεταβίβαση τίτλων μη εισηγμένων στην οργανωμένη
αγορά για το φορολογικό έτος 2017 και εξής. Παύει
να θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική
δραστηριότητα και αντιμετωπίζεται πλέον ενιαία ως
εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Τέλος Επιτηδεύματος
Προσδιορίζεται η έννοια του «υποκαταστήματος» για τις
ανάγκες προσδιορισμού των υπόχρεων προς καταβολή
του τέλους επιτηδεύματος προσώπων. Στην έννοια του
υποκαταστήματος υπάγεται κάθε επαγγελματική
εγκατάσταση, πλην της έδρας, στην οποία ενεργείται
παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.

Εξαιρούνται οι πάσης φύσεως προσωρινές
εγκαταστάσεις και όσες αναπτύσσουν δραστηριότητα και
συνέχονται με την κύρια εγκατάσταση.
Κώδικας ΦΠΑ
Με αναδρομική ισχύ από 1 Ιουλίου 2017 επέρχονται
τροποποιήσεις στις δασμολογικές κλάσεις του
Παραρτήματος ΙΙΙ, για λόγους ορθότερης κατάταξης
στους μειωμένους και κανονικούς συντελεστές των
αγαθών.
Επιστροφή φόρου εισοδήματος & ΦΠΑ
Σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου, κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης του νόμου (1 Αυγούστου 2017),
προβλέπεται ρητά η άμεση επιστροφή ποσών φόρου
εισοδήματος νομικών προσώπων και ΦΠΑ έως συνολικά
ΕΥΡΩ 10 000 ανά δικαιούχο και ανά φορολογία, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί για τις υποθέσεις αυτές
προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου.
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

— Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2017 και

2018 τα κτίσματα τα οποία βρίσκονται στο Δήμο
Λέσβου και που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές
από το σεισμό στις 12 Ιουνίου 2017.

— Ειδικά για το έτος 2017, η πρώτη δόση του Ενιαίου

Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
καταβάλλεται μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου 2017 και η
τελευταία μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2018.

Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών

— Διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων που
υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή
0,5% για την αιτία θανάτου απόκτηση περιουσίας.

—

Ο ανωτέρω συντελεστής καταλαμβάνει πλέον και τα
αντίστοιχα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα
σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) και φορολογούνται στην Ελλάδα, ύστερα από
καταδικαστική σε βάρος της Ελλάδας απόφαση του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΕ).

—

Η σχετική διάταξη έχει εφαρμογή και στην κτήση
περιουσίας αιτία δωρεάς από τα ανωτέρω πρόσωπα.

—

Απαλλάσσονται από το φόρο τα χρηματικά ή κάθε
είδους έπαθλα που προσφέρονται μέσω
προγράμματος δημοσίων κληρώσεων στους
τυχερούς που πραγματοποιούν συναλλαγές με τη
χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλο
ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής για την αγορά αγαθών ή
τη λήψη υπηρεσιών.

Περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη
μεταφορά κεφαλαίων
Ρυθμίσεις στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της
18 Ιουλίου 2015

—

Ανατίθεται η ευθύνη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους και να
επιβάλει σχετικές κυρώσεις στα εποπτευόμενα από
αυτή πρόσωπα για τη συμμόρφωσή τους με τις
διατάξεις που αφορούν στους περιορισμούς
κεφαλαίων για τη διενέργεια συναλλαγών στις
ελληνικές οργανωμένες αγορές επί
χρηματοπιστωτικών μέσων.
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H παρούσα έκδοση έχει σκοπό να παράσχει στον αναγνώστη
γενική ενημέρωση επί των αναφερομένων θεμάτων. Καμία
ενέργεια δεν πρέπει να γίνει χωρίς προηγουμένως να ληφθεί
κατάλλ//ηλη επαγγελματική συμβουλή που θα στηρίζεται στα
πραγματικά περιστατικά της κάθε περίπτωσης.
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