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Φορολογικά Νέα
Τέλος για την Έκδοση Γνωμάτευσης
επί Φορολογικών Θεμάτων
Η Deloitte σας ενημερώνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έκδωσε
Διάταγμα με βάση τον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, το
οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22
Απριλίου 2016.
Σύμφωνα με το Διάταγμα και τις διατάξεις του Άρθρου 44Α του Περί
Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, για την έκδοση γνωμάτευσης επί
φορολογικών θεμάτων από τον Έφορο Φορολογίας, ο φορολογούμενος
θα καταβάλλει στο Τμήμα Φορολογίας το ποσό των €1.000.
Το τέλος θα αυξάνεται στα €2.000, στην περίπτωση όπου ο
φορολογούμενος αιτηθεί την επίσπευση της έκδοσης της φορολογικής
γνωμάτευσης.
Μόλις το Τμήμα Φορολογίας ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε
σχέση με την πρακτική εφαρμογή του Διατάγματος, θα σας
ενημερώσουμε αναλόγως.
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