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Τα νέα της Ροδόπης
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Οι τελικές ρυθμίσεις
του νέου φορολογικού πεδίου.
Έντονο είναι το ύφος του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που έχει προωθηθεί στην βουλή για την
τελική του διαμόρφωση και ψήφιση. Το νομοσχέδιο
μεταξύ άλλων προβλέπει την πρωτοφανή επιβολή
αυτόφωρου για την μη καταβολή βεβαιωμένων
και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο για
διάστημα που ξεπερνά τους τέσσερις μήνες, και
για την παράλειψη ή μη υποβολή ή την υποβολή
ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
και ΦΠΑ. Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη και την
θέσπιση οικονομικού εισαγγελέα για υποθέσεις
φοροδιαφυγής, την άρση του φορολογικού απορρήτου και τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των
οφειλετών ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο
όταν αυτά υπερβαίνουν τα 150.000 για διάστημα
μεγαλύτερο του ενός έτους, αλλά και για σοβαρές
υποθέσεις φοροδιαφυγής που αφορούν μη έκδοση αποδείξεων, πλαστά και εικονικά τιμολόγια αλλά και παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Παράλληλα το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και επιμέρους ενδιαφέροντα μέτρα που
αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στοχεύουν στη βελτίωση
του φορολογικού πλαισίου για τη διευκόλυνση της. Ειδικότερα μεταξύ άλλων
περιλαμβάνονται :
• Η μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή για από 24% σε 20% και η
εφαρμογή του για το σύνολο των εταιρικών κερδών. Για τα διανεμόμενα κέρδη,
προβλέπεται παρακράτηση φόρου με 25%, ενώ τα μερίσματα εντάσσονται στην
φορολογική κλίμακα, ουσιαστικά όμως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση
του, (20% σε επίπεδο νομικού προσώπου και 25% παρακράτηση στα μερίσματα)
για την πλειοψηφία των μετόχων.
• Η δυνατότητα συμψηφισμού των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο με
βέβαιες και εκκαθαρισμένες χρηματικές απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Οι
απαιτήσεις αυτές όμως θα πρέπει να αποδεικνύονται με τελεσίδικη δικαστική
απόφαση ή επίσημο δημόσιο έγγραφο.
• Η θέσπιση διάταξης για την απαλλαγή φορολόγησης μερισμάτων από εταιρικά
κέρδη που προέρχονται από χώρες της ΕΕ.
• Η αναγνώριση πρόσθετου ποσού για δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, με
την παράταση 4 ετών, δηλαδή μέχρι 31/12/2014, του δικαιώματος έκπτωσης για
επιπλέον ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών.

• Η παράταση του χρόνου επιβολής του ΦΠΑ στις οικοδομές, εάν σε αυτές δεν
πωληθούν τα διαμερίσματα ή καταστήματα τους. Με την διάταξη αυτή εξακολουθεί
να θεωρείται ως νεόδμητο ένα ακίνητο, μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την
αποπεράτωση της ολικής κατασκευής του..
• Η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και η τμηματική καταβολή του
οφειλόμενου φόρου σε τρεις μηνιαίες δόσεις. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα
παραλαβής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, χωρίς να είναι απαραίτητη η καταβολή
όλου του οφειλόμενου ποσού. Συγκεκριμένα όταν θα υποβάλλεται η δήλωση θα
καταβάλλεται το λιγότερο σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικά οφειλόμενου
ποσού, ενώ το υπόλοιπο 60%, του μη καταβληθέντος υπολοίπου, λόγω της
καθυστερημένης είσπραξής του θα προσαυξάνεται κατά ποσοστό δύο τοις
εκατό (2%), και θα καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις. Η δόση όμως δεν
θα μπορεί να είναι μικρότερη των €300.
• Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ σε 6 δόσεις στις
περιπτώσεις ποσών που βεβαιώνονται ύστερα από διοικητική επίλυση της
διαφοράς.
• Τέλος, προβλέπεται ότι οι αγρότες που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10
δωματίων, θα έχουν το δικαίωμα επιστροφής με τους κατ’ αποκοπή συντελεστές
ΦΠΑ, παρότι υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων
Αναμφίβολα, η μείωση των συντελεστών φορολόγησης, ο συμψηφισμός των
οφειλών με τις αντίστοιχες του Δημοσίου καθώς και η τμηματική καταβολή του
ΦΠΑ, αποτελούν σημαντικές ανάσες ρευστότητας, στην σκληρά δοκιμαζόμενη
αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όμως είναι σημαντικό οι ρυθμίσεις
αυτές να συνοδευτούν από σταθερότητα και ταχύτητα, έτσι ώστε να ενταχθούν
σύντομα στην αγορά και να μεταβάλλουν, στο βαθμό που αυτό θα είναι εφικτό,
τις τρέχουσες δυσμενής συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος.
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Επί τάπητος πολιτισμός και τουρισμός στην ΑΜΘ
Συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους των Ενώσεων Ξενοδόχων και Ταξιδιωτικών Τουριστικών πρακτόρων της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είχε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Γιώργος Νικητιάδης.
Ο υφυπουργός αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις προτεραιότητες
που υπάρχουν για να αναπτυχθεί τουρισμός στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με έμφαση στην
ανάπτυξη όλων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και κυρίως αγροτουρισμού. Επίσης έκανε λόγο και για
συνεδριακό, θηραματικό, περιηγητικό και πολιτιστικό τουρισμό.
Από την μεριά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Παύλος Δαμιανίδης, τόνισε πως είναι μεγάλη τιμή η επίσκεψη
του Πρωθυπουργού στην Περιφέρεια και πως μ’ αυτήν δόθηκε η ευκαιρία να πραγματοποιηθούν παράλληλες
συσκέψεις, για να τεθούν θέματα που απασχολούν την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

