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Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού
(ΔΑΔ)
Εισάγεται πλέον ως νέο άρθρο 63Α στον ΚΦΔ, κατ’ εφαρμογή
των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) και της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας
σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων
επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ) (Σύμβαση Διαιτησίας).
Με την εν λόγω διάταξη η Ελλάδα προβαίνει στη θέσπιση
κανόνων για τη χρήση της ΔΑΔ, μέσω της οποίας θα δίδεται η
δυνατότητα επίλυσης ζητημάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια
εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

Τα βασικά σημεία της διάταξης είναι:


Η ΔΑΔ θα διεξάγεται από τη Φορολογική Διοίκηση και τα
αποτελέσματά της θα επέρχονται με την έκδοση Απόφασης
Αμοιβαίου Διακανονισμού του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων.



Ο φορολογούμενος θα ενημερώνεται για τα αποτελέσματά
της ΔΑΔ και θα δύναται να τα αποδεχθεί εντός 60 ημερών.



Σε περίπτωση αποδοχής των αποτελεσμάτων της ΔΑΔ θα
εκδίδεται η Απόφαση Αμοιβαίου Διακανονισμού, η οποία δεν
θα υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή ή σε οποιοδήποτε
ένδικο βοήθημα.



Αναμένεται η έκδοση κανονιστικής απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για να καθοριστεί η σχετική
διαδικασία, καθώς και κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια για την
εφαρμογή της ΔΑΔ.

Διατάξεις περί μετασχηματισμών
επιχειρήσεων
Με τις νέες διατάξεις δίνεται νομοθετική εξουσιοδότηση στις
φορολογικές αρχές να εισάγουν πρόσθετες προϋποθέσεις για
την εφαρμογή των άρθρων περί «Ανταλλαγής τίτλων»
(άρθρο 53) και «Συγχωνεύσεων και διασπάσεων» (άρθρο 54)
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Η παρέμβαση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν όψει της
αναμενόμενης εγκυκλίου περί μετασχηματισμών.
Επιπροσθέτως, με το προϋπάρχον καθεστώς μετασχηματισμών
του ν. 4172/13, προβλεπόταν απαλλαγή μόνο από φόρο
εισοδήματος. Με την ψηφισθείσα διάταξη διευρύνεται το πεδίο
των απαλλαγών, ώστε να συμπεριλάβει φόρους μεταβιβάσεων,
τελών χαρτοσήμου και λοιπών φόρων.
Οι νέες απαλλαγές δεν καταλαμβάνουν τον φόρο
συγκέντρωσης κεφαλαίων.
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