Φοροεκτιμήσεις 20/12/2021
Μεταφορά φορολογικής κατοικίας – μέλη ΔΣ
Με τις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όπως
προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.
4758/2020 (Α’ 242), ορίστηκε ειδικός τρόπος φορολόγησης
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική
δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που
μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
Με τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου
12 του ΚΦΕ ορίζεται ότι για τους σκοπούς του ΚΦΕ, εργασιακή
σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ως
διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού
προσώπου ή νομικής οντότητας. Περαιτέρω από τη Διοίκηση έγινε
δεκτό ότι οι αμοιβές εταίρων και διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ
καθώς και οι αμοιβές εκπρόσωπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ για τις
υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητα τους αυτή προς τις
υπόψη εταιρείες, εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή
μελών ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής
οντότητας και χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία
(Α.1118/2021 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ
2015/11.5.2015). Συνεπώς και τα ως άνω πρόσωπα δύνανται να
υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, εφόσον
πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις υπαγωγής,
συμπεριλαμβανομένης και της πλήρωσης της νέας θέσης εργασίας
(Ε2224/2021).
Δήλωση με επιφύλαξη – σιωπηρή απόρριψη
Όταν ο φορολογούμενος αμφιβάλλει σχετικά με την υποχρέωση
υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχει δικαίωμα να υποβάλει
φορολογική δήλωση με επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική
και αιτιολογημένη. Κάθε γενική ή αόριστη επιφύλαξη θεωρείται
άκυρη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Ο Γενικός Γραμματέας
δύναται να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό «της

φορολογητέας ύλης για την οποία» διατυπώθηκε η επιφύλαξη εντός
ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση
απόρριψης της επιφύλαξης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας
απάντησης, ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στην Ειδική
Διοικητική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα.
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).
Δημοφιλή ερωτήματα
Ο νόμιμος εκπρόσωπος υποκαταστήματος αλλοδαπής Α.Ε. στην
Ελλάδα, δεν απαιτείται να είναι Έλληνας υπήκοος ή φορολογικός
κάτοικος Ελλάδας, απαιτείται όμως να κατέχει ελληνικό αριθμό
φορολογικού μητρώου και εφόσον είναι υπήκοος χώρας της Ε.Ε.
δεν απαιτείται να διαθέτει άδεια εργασίας.
Δείτε τις Φοροεκτιμήσεις και στη Naftemporiki.gr.
Η επιστημονική ομάδα της ARTION
Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
Το ανωτέρω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία
περίπτωση δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές

υπηρεσίες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην
ARTION Α.Ε. (Πουρνάρα 9 Μαρούσι | +30 210 6009062 |
www.artion.gr).

