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Φορολογικά Νέα
Τέλος για την Έκδοση Γνωμάτευσης επί
Φορολογικών Θεμάτων
Η Deloitte σας ενημερώνει ότι κατόπιν της έκδοσης Διατάγματος από το
Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την επιβολή τέλους για την έκδοση
φορολογικής γνωμάτευσης (βλέπε τα Φορολογικά μας Νέα, 26 Απριλίου
2016), το Τμήμα Φορολογίας έχει ανακοινώσει περαιτέρω λεπτομέρειες
όσο αφορά την πρακτική εφαρμογή του Διατάγματος.
Σύμφωνα με το ανακοίνωση, για την έκδοση φορολογικής γνωμάτευσης
από τον Έφορο Φορολογίας, ο φορολογούμενος θα καταβάλλει στο
Τμήμα Φορολογίας το ποσό των €1.000.
Το τέλος θα αυξάνεται στα €2.000 εάν ο φορολογούμενος αιτηθεί την
επίσπευση της έκδοσης της φορολογικής γνωμάτευσης. Σε τέτοια
περίπτωση, το Τμήμα Φορολογίας έχει δεσμευτεί πως η φορολογική
γνωμάτευση θα εκδίδεται εντός 21 εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία της αίτησης.
Επιπλέον, το Τμήμα Φορολογίας διευκρίνισε ότι η καταβολή του τέλους
θα γίνεται μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com. Το αντίγραφο
της απόδειξης πληρωμής (όπως εκδίδεται από την πιο πάνω
ιστοσελίδα) θα πρέπει να υποβάλλεται στο Τμήμα Φορολογίας μαζί με
την αίτηση για φορολογική γνωμάτευση.
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Τα τέλη αυτά θα ισχύουν για αιτήσεις φορολογικών γνωματεύσεων που θα υποβάλλονται στο Τμήμα
Φορολογίας από τις 16 Μαϊου 2016 και μετέπειτα.
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