Νέο σύστημα για τον ΦΠΑ από 1ης Οκτωβρίου
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

Δεν πληρώνεις αν δεν εισπράξεις - Ισχύει για οποιαδήποτε συναλλαγή με Δημόσιο
ή ιδιώτες και μόνο για περιπτώσεις χονδρικής με τζίρο έως 500.000 ευρώ

Σε εφαρμογή μπαίνει το νέο σύστημα πληρωμής ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο από 1ης
Οκτωβρίου 2014 όποιος δεν έχει πληρωθεί το ΦΠΑ για οποιαδήποτε συναλλαγή του, είτε με
το Δημόσιο είτε με ιδιώτες, δεν θα έχει την υποχρέωση να τον αποδώσει μέχρι να
εξοφληθεί το σχετικό τιμολόγιο. Σε πρώτη φάση, για όσους έχουν τζίρο έως 500.000 ευρώ
και μόνο για συναλλαγές χονδρικής.

Η σχετική τροπολογία ψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλιο, τώρα, όμως, αρχίζει η μάχη των
δευτερογενών αποφάσεων και των εγκυκλίων. Επιπλέον πρέπει να στηθεί και ένας
ηλεκτρονικός μηχανισμός υποστήριξης του νέου συστήματος.

Το νέο σύστημα, σύμφωνα με «Τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο», οι φορολογούμενοι θα μπορούν να
το δοκιμάσουν και αν κρίνουν ότι δεν τους συμφέρει θα μπορούν να βγουν από αυτό στην
επόμενη διαχειριστική περίοδο. Αν ενταχθούν, όμως, θα πρέπει να εκδώσουν φορολογικά
στοιχεία στα οποία θα αναγράφεται η ένδειξη «ειδικό καθεστώς καταβολής φόρου παρά
τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής», ώστε να είναι γνωστό στον αντισυμβαλλόμενο
τους ότι μπορεί να εκπέσει τον ΦΠΑ κατά το χρόνο πληρωμής.

Θα πρέπει επίσης να προσαρμόσουν τα λογιστικά τους συστήματα ώστε να καταγράφονται
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με σαφήνεια εισπράξεις και πληρωμές ιδίως ως προς τον ακριβή χρόνο και να παρέχουν
ηλεκτρονικά πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για την εξόφληση του οφειλόμενου
ΦΠΑ.

Στις γενικές εξαιρέσεις από τον κανόνα του ειδικού καθεστώτος του ΦΠΑ προβλέπεται ότι
δεν μπορούν να ενταχθούν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες
απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, εισαγωγές αγαθών, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών,
πράξεις για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι ο λήπτης, λιανικές
πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης δεν
βρίσκεται στο εξωτερικό.
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