Φοροεκτιμήσεις 11/10/2021
Έκπτωση φόρου αλλοδαπής
Το ΣτΕ με τις υπ’ αριθμ. ΣτΕ 652/2020 και ΣτΕ 653/2020
αποφάσεις του έκρινε, κατά την εκδίκαση υποθέσεων σχετικά με
την έκπτωση φόρου αλλοδαπής και συγκεκριμένα με την εφαρμογή
των διατάξεων της παρ. 4 περ. γ΄ του άρθρου 109 του ν.
2238/1994 σε συνδυασμό με την Σύμβαση Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας (ΣΑΔΦ) Ελλάδας Κύπρου, ότι εισόδημα ημεδαπής
ανώνυμης εταιρείας το οποίο προκύπτει στην Κύπρο και
φορολογείται
σύμφωνα
με
την
κυπριακή
νομοθεσία,
συνυπολογίζεται για την εξεύρεση του συνολικού φορολογητέου
εισοδήματος, επί του τελευταίου καθορίζεται ο αναλογών
συνολικός φόρος, παραχωρείται δε έκπτωση για τον φόρο που
καταβλήθηκε στην Κύπρο, ήτοι από τον αναλογούντα στο συνολικό
φορολογητέο εισόδημα φόρο (και τον συμπληρωματικό επί
εισοδήματος από ακίνητα κατά την παρ. 3 του άρθρου 109), που
προκύπτει προς βεβαίωση (και δη σε ποσό επαρκές ώστε να
χωρήσει η εν λόγω έκπτωση), αφαιρείται κατά προτεραιότητα
έναντι τυχόν άλλων εκπεστέων φόρων των περ. α΄ και β΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε. ο καταβληθείς στην
Κύπρο φόρος με ανώτατο όριο το ποσό του φόρου που αναλογεί στο
εισόδημα που προκύπτει στην Κύπρο.
Εφόσον, δε, στη συνέχεια της εκκαθάρισης του οφειλόμενου
(καταβλητέου) φόρου, δια της αφαίρεσης, από τον αναλογούντα

και τον συμπληρωματικό φόρο που προκύπτουν προς βεβαίωση, και
μετά την κατά τα ανωτέρω αφαίρεση από αυτούς του φόρου που
κατεβλήθη στην Κύπρο, (του αθροίσματος) των ποσών τυχόν άλλων
εκπεστέων φόρων των περ. α΄ και β΄ της παραγράφου 4 του ίδιου
άρθρου, το αποτέλεσμα αυτής (της εκκαθάρισης) καταλήξει σε
πιστωτικό υπόλοιπο διαμορφούμενο από τους φόρους αυτούς, χωρεί
εφαρμογή της επόμενης παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, κατά τα
οριζόμενα σε αυτήν και υπό τις εκεί τασσόμενες προϋποθέσεις.
Συναλλαγές μέσω λογαριασμού τρίτου
Επειδή πολλές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μορφής συγχέουν τις
συναλλαγές που αφορούν την εταιρεία με τους ατομικούς
λογαριασμούς μελών της εταιρείας συμβαίνει συχνά (και
παλιότερα ακόμη εντονότερα) να χρησιμοποιείται ο ατομικός
λογαριασμός αυτών των προσώπων για συναλλαγές που αφορούν την
εταιρεία (πληρωμές αλλά και εισπράξεις π.χ. εξόφληση από
πελάτη τιμολογίου σε προσωπικό λογαριασμό εταίρου αντί για τον
λογαριασμό της εταιρείας).
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι εύλογο, δεν υπάρχει
προσαύξηση της περιουσίας του ελεγχόμενου φυσικού προσώπου από
άγνωστη αιτία, εφόσον προκύπτει και αποδεικνύεται ότι το εν
λόγω πιστωθέν ποσό αφορά συναλλαγές ή εισόδημα ή περιουσία του
νομικού προσώπου, στο οποίο το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει (βλ.
ΠΟΛ 1175/16-11-2017).
Μάλιστα, έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις Δ.Ε.Δ., όπου στις
περιπτώσεις αυτές δεν καταλογίζουν στον ελεγχόμενο ούτε τέλη
χαρτοσήμου (λόγω δανείου ή ταμειακής διευκόλυνσης).
Δημοφιλή ερωτήματα
Στην περίπτωση ανέγερσης κτίσματος από επιχείρηση σε ακίνητο
κυριότητας τρίτου παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ, υπό τον
κανόνα της παρ. 4 του άρθρου 33 του κωδ. Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000).
Συγκεκριμένα, για τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που
κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε
ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει,

βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου
αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων,
παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ. Στην αξία των αγαθών
επένδυσης δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και
συντήρησης.
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