Πώς θα δοθεί η έκτακτη έκπτωση
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Τιςτεχνικές λεπτομέρειες του τρόπου εφαρμογής της έκτακτης φοροαπαλλαγής που αποφάσισε
για τις επιχειρήσεις η κυβέρνηση οριστικοποιεί εντός των επόμενων εβδομάδων το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης.
Πρόκειταιγια την επιστροφή του 5% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος η οποία βεβαιώθηκε
με τη φετινή φορολογική δήλωση των νομικών προσώπων.
Ησυγκεκριμένη κίνηση, όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, είναι περισσότερο συμβολικού
χαρακτήρα και λιγότερο ουσιαστικά ταμειακού καθώς για τις επιχειρήσεις που είναι κερδοφόρες η
επιστροφή του 5% της προκαταβολής φόρου δεν κάνει κάποια ουσιαστική διαφορά στην ταμειακή
τους ρευστότητα.
Αντίθεταοι επιχειρήσεις περιμένουν την ουσιαστική φορολογική ελάφρυνση το 2020 όταν και θα
καταβάλλουν φόρο εισοδήματος με βάση τον κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες εταιρικό
φορολογικό συντελεστή, δηλαδή με 24% για τη χρήση 2019 αντί για 29% που ίσχυσε για τη χρήση
2018.
Σύμφωναμε πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης η προκαταβολή φόρου που
υπολογίστηκε φέτος με συντελεστή 100% θα επανυπολογιστεί με συντελεστή 95% και θα εκδοθεί
νέα εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης.
Τοποσό της προκαταβολής που θα προκύψει θα μειώσει αντίστοιχα τις υπολοιπόμενες δόσεις του
φόρου εισοδήματος ή θα μειώσει την τελευταία δόση (καταβάλλεται τον Ιανουάριο 2020).
Γιατις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προχωρήσει ήδη στην εξόφληση του φόρου εισοδήματος το
ποσό της μείωση της προκαταβολής φόρου θα πιστωθεί στο λογαριασμό τους
στο taxisnet προκειμένου είτε να τους επιστραφεί είτε να συμψηφιστεί με μελλοντικές φορολογικές
υποχρεώσεις.
Παραδείγματα
Επιχείρησηπραγματοποίησε στη χρήση 2018 κέρδη ύψους 500.000 ευρώ. Με τη φετινή

φορολογική δήλωση της βεβαιώθηκε φόρος ύψους 145.000 ευρώ. Επίσης της βεβαιώθηκε και
προκαταβολή φόρου 100%. Δηλαδή άλλα 145.000 ευρώ.
Στησυγκεκριμένη επιχείρηση θα επανυπολογιστεί η προκαταβολή φόρου με συντελεστή 95% και
έτσι θα προκύψει επιστροφή προκαταβολής ύψους 7.250 ευρώ.
Μικρομεσαίαεπιχείρηση πραγματοποίησε στη χρήση 2018 κέρδη ύψους 70.000 ευρώ. Με τη
φετινή φορολογική δήλωση της βεβαιώθηκε φόρος ύψους 20.300 ευρώ. Επίσης της βεβαιώθηκε
και προκαταβολή φόρου 100%.
Δηλαδήάλλα 20.300 ευρώ. Στη συγκεκριμένη επιχείρηση θα επανυπολογιστεί η προκαταβολή
φόρου με συντελεστή 95% και έτσι θα προκύψει επιστροφή προκαταβολής ύψους 1.015 ευρώ.
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