ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α4 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ. : 17671, Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 213 1604 562
FAX
: 213 1604 567

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 23.01.2017
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 606

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύει.
β. Της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94).
γ. Του άρθρου 59 του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
δ. Του άρθρου 6 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β΄ 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης
και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Aπόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 55/16-1-2014)
«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής
προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισμός λεπτομερειών για τη
λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης) της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων
αυτής».
2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’ / 01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου
της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
4. Την από ……… και με αριθμό πρωτοκόλλου ……. ενδικοφανή προσφυγή, της εταιρείας με την επωνυμία
΄΄……….. του …….΄΄, ΑΦΜ …….., κατοίκου ………, οδός ………., κατά της υπ’ αριθ. …………. Πράξης Επιβολής
Προστίμου Κ.Β.Σ., διαχειριστικής χρήσης 2009, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ……., και τα προσκομιζόμενα με
αυτή σχετικά έγγραφα.
5. Την ως άνω Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ., διαχειριστικής χρήσης 2009, της οποίας ζητείται η ακύρωση.
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6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος …, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.
Επί της από …….. και με αριθμό πρωτοκόλλου ……….. ενδικοφανούς προσφυγής, της εταιρείας με
την επωνυμία ΄΄…….. του ….΄΄, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων
των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς
προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
Με την υπ’ αριθ. ….. Πράξη Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ., του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ..…, επιβλήθηκε σε
βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ποσού 23.525,33 €, για τη διαχειριστική χρήση 2009, λόγω
παράβασης των διατάξεων των άρθρων 2§1, 11, 12, 18§9, 30§§1,2,3γ,7,8,9, του Π.Δ. 186/1992 και 19§4 ν.
2523/1997, που επισύρουν τις κυρώσεις του άρθρου 7 παρ. 3 περ. β΄ & ζ΄ του ν. 4337/2015.
Η παράβαση αφορά:
1) τη μη καταχώρηση ενός στοιχείου εσόδου αξίας 4.000,00 €
2) την ανακριβή υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών-προμηθευτών, άρθρου 20§1 του Π.Δ. 186/92
3) τη λήψη εννέα (9) εικονικών φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας 56.860,00 € πλέον φπα 10.803,40 €,
εκδόσεως της επιχείρησης ΄΄………. του ……., ΑΦΜ …….., με διεύθυνση ……΄΄
Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση /τροποποίηση της παραπάνω
Πράξης Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ., του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ………, προβάλλοντας τους παρακάτω
λόγους:
1. οι συναλλαγές είναι πραγματικές, υπάρχουν αποδείξεις εξόφλησης, τα τιμολόγια καταχωρήθηκαν νόμιμα
στα βιβλία, και δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε, αν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπαρκτό πρόσωπο.
Επειδή, αιτία ελέγχου για την προσφεύγουσα, ήταν, το αριθμ. πρωτ. ……… (αρ. πρωτ. …….. Δ.Ο.Υ. ….)
Πληροφοριακό Δελτίου της Δ.Ο.Υ. ….. με συνημμένη έκθεση ελέγχου Κ.Β.Σ., με την οποία γνωστοποιήθηκαν
στοιχεία για την εικονικότητα συναλλαγών της προσφεύγουσας στην κρινόμενη χρήση 2009, σύμφωνα με την
οποία η προσφεύγουσα έλαβε για τη διαχειριστική χρήση 2009 εννέα (9) φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας
56.860,00 € πλέον φπα 10.803,40 €, τα οποία είναι εικονικά, από την επιχείρηση ‘……….. του ……..’’, ΑΦΜ
……….., διεύθυνση …… και αντικείμενο εργασιών …….΄΄
Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19&4 του Ν. 2523/97 ……… Εικονικό είναι το στοιχείο που
εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που
πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά
είναι άγνωστο φορολογικά πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του
ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρμόδια, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στο στοιχείο
διεύθυνση, δημόσια οικονομική υπηρεσία……
Επειδή, τα υπό κρίση φορολογικά στοιχεία χαρακτηρίσθηκαν από τον έλεγχο ως εικονικά, τόσο από τον
έλεγχο που διενήργησε η Δ.Ο.Υ. ……. στον εκδότη των τιμολογίων, όσο και από τον έλεγχο που διενήργησε η
Δ.Ο.Υ. ……….., ως αναλυτικά περιγράφεται στις οικείες εκθέσεις ελέγχου.
Επειδή, η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο περί του τρόπου εξόφλησης των υπό
κρίση φορολογικών στοιχείων, ο ισχυρισμός της δεν γίνεται δεκτός και απορρίπτεται.
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Επειδή όταν αποδίδεται σε επιτηδευματία η παράβαση της λήψεως τιμολογίου ή δελτίου αποστολής
εικονικού, υπό την έννοια είτε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή στην οποία αυτό αναφέρεται είτε
ότι έχει μεν πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, όχι όμως, όπως εμφανίζεται, με τον φερόμενο ως εκδότη του
τιμολογίου ή δελτίου αποστολής, η φορολογική αρχή βαρύνεται, κατ' αρχήν, με την απόδειξη της εν λόγω
εικονικότητας. Προς τούτο αρκεί, κατ' αρχήν, ν' αποδείξει είτε ότι ο εκδότης του τιμολογίου είναι πρόσωπο
φορολογικώς ανύπαρκτο, δηλαδή, πρόσωπο που δεν είχε δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του, ούτε
είχε θεωρήσει στοιχεία στην αρμόδια φορολογική αρχή (οπότε ο λήπτης βαρύνεται πλέον ν' αποδείξει την
αλήθεια της συναλλαγής και την καλή του πίστη κατά το χρόνο της, ότι δηλαδή είχε ελέγξει τα στοιχεία του
αντισυμβαλλόμενού του - εκδότη των φορολογικών στοιχείων), είτε ότι ο εκδότης του τιμολογίου είναι
πρόσωπο φορολογικώς μεν υπαρκτό, αλλά συναλλακτικώς ανύπαρκτο, ή ότι, ενόψει των επιχειρηματικών
του δυνατοτήτων, όπως προκύπτουν απ' τη συνολική εκτίμηση της συναλλακτικής του συμπεριφοράς και της
φύσεως του κύκλου εργασιών του, δεν είναι δυνατόν να ήταν σε θέση να εκπληρώσει την επίμαχη παροχή
(οπότε, και πάλι, ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου βαρύνεται ν' αποδείξει την αλήθεια της συναλλαγής,
δηλαδή ότι αυτή πραγματοποιήθηκε μεταξύ αυτού και του φερόμενου ως εκδότου, έτσι όπως περιγράφεται
στο τιμολόγιο (ΣτΕ 506/08-02-2012).
Η φορολογική αρχή, που έχει το βάρος αποδείξεως της εικονικότητας, βαρύνεται με την απόδειξη της
ανυπαρξίας του φερομένου ως εκδότη των τιμολογίων, η δε λήπτρια φέρει το βάρος αποδείξεως της καλής
πίστης ως προς το πρόσωπο του εκδότη (ΣτΕ 394/2013).
Στην προκειμένη περίπτωση όμως, η αποδιδόμενη εικονικότητα στηρίζεται στην ανυπαρξία των αντίστοιχων
συναλλαγών, ως λεπτομερώς αναλύεται στις οικείες εκθέσεις ελέγχου, η δε προσφεύγουσα από τα
προσκομισθέντα στοιχεία δεν απέδειξε το αντίθετο, και ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα καλής πίστεως της
προσφεύγουσας, ούτε κατ’ επέκταση, απαιτείται να αποδειχθεί από τη φορολογική αρχή η κακοπιστία
αυτής. Στην μη προσκόμιση εξάλλου από τους αντισυμβαλλόμενους φορολογικών στοιχείων αποδεικνυόντων
την πραγματοποίηση των αντίστοιχων συναλλαγών, στηρίχθηκε επίσης η εκτίμηση της φορολογικής
διοικήσεως ( ΣτΕ 116/2013).
Επειδή, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή, κατά το μέρος που στρέφεται κατά της πρώτης και δεύτερης
παράβασης της προσβαλλόμενης πράξης επιβολής προστίμου ΚΒΣ, διαχειριστικής περιόδου 01/0131/12/2009 , είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, καθόσον δεν περιέχει κανέναν λόγο που να πλήττει το
κύρος και τη νομιμότητα των πράξεων αυτών.
Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην οικεία έκθεση ελέγχου Κ.Β.Σ. της
αρμόδια Δ.Ο.Υ. επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου ΚΒΣ, κρίνονται
βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την απόρριψη της με αριθμ. πρωτ. …….. ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία ΄΄……… του
…….΄΄, και την επικύρωση:
της υπ’ αριθμ. ………. Πράξης Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ., διαχειριστικής χρήσης 2009, του Προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ. ……..,
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση :
Πρόστιμο συνολικού ποσού 23.525,33 €.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.
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Ακριβές Αντίγραφο

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος
Διοικητικής Υποστήριξης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.
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