ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καλλιθέα, 18/05/2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ….
Ταχ. Δ/νση
: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο
: 213 1604 534
ΦΑΞ
: 213 1604 567

Αριθμός απόφασης: 2990

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπ' όψη:
1.
Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170).
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β΄/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
γ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Aπόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
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 Β΄ 2759/1.9.2016) Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4.
Τη με ημερομηνία κατάθεσης ……………. και αριθμό πρωτοκόλλου ……. ενδικοφανή
προσφυγή της …………………………………………………….» και τον διακριτικό τίτλο
«…………………………», ΑΦΜ ……………….., που εδρεύει ……………………………,
νομίμως εκπροσωπούμενης από τη διαχειρίστριά της ………………………, κατά της υπ’
αριθ. ……………… Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχ/κής χρήσης
01/01 – 31/12/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ……………… και τα προσκομιζόμενα με
αυτήν σχετικά έγγραφα.
5.
Την υπ’ ……………. Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχ/κής χρήσης
01/01 – 31/12/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ………………, της οποίας ζητείται η
ακύρωση, καθώς και την από 06.07.2016 οικεία έκθεση ελέγχου.
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 «………………………………..», η οποία κατατέθηκε εκπρόθεσμα και
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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. …../06.07.2016 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. …………… διαχ/κής χρήσης 01/01 – 31/12/2013 επιβλήθηκε σε βάρος
της προσφεύγουσας Φ.Π.Α. ποσού 58.231,53 €, πλέον 50.952,59 € (πρόσθετος φόρος λόγω
ανακρίβειας), ήτοι συνολικού ποσού 109.184,12 €.
Η διαφορά φόρου προέκυψε καθώς από τον έλεγχο, τα βιβλία της προσφεύγουσας για την ως
άνω διαχ/κή περίοδο κρίθηκαν ανακριβή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.30 του Π.Δ. 186/92
(ΚΒΣ) και οι φορολογητέες εκροές, φορολογητέες εισροές, τα ποσοστά και οι εκπτώσεις του Φ.Π.Α.
προσδιορίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 48§3 του ν. 2859/2000 (Κ.Φ.Π.Α.).
Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της
παραπάνω πράξης προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:
 Οι προσκλήσεις για προσκόμιση βιβλίων και στοιχείων δεν της κοινοποιήθηκαν ποτέ,
καθώς η Φορολογική Αρχή τις ταχυδρόμησε με συστημένη επιστολή στην δ/νση
……………… και ………… στην …………., ενώ η κατοικία της βρίσκεται στη συμβολή
των οδών ………….. και …………., και θα έπρεπε να τις επιδοθούν κατά τις διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και όχι με συστημένη επιστολή.
 Ο υπό κρίση έλεγχος διενεργήθηκε εντός της Δ.Ο.Υ. χωρίς την παρουσία της
προσφεύγουσας, ενώ όφειλε να διενεργηθεί στην έδρα της επιχείρησης.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι:
«1. Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον Κώδικα, η Φορολογική Διοίκηση προς
φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.
2. Εάν η πράξη αφορά φυσικό πρόσωπο, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή στο
λογαριασμό του εν λόγω προσώπου ή του νομίμου αντιπροσώπου του ή του φορολογικού
εκπροσώπου του στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, την οποία ακολουθεί
ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του,
β) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση
κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου, ή
γ) επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μόνο
εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση με άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση σύμφωνα με τον Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας, κατά το προηγούμενο εδάφιο, θεωρείται νόμιμη, εφόσον γίνει στην
τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής
εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου.
3. Εάν η πράξη αφορά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή στο
λογαριασμό του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή του νομίμου εκπροσώπου ή του
φορολογικού εκπροσώπου τους στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, την
οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
του, ή
β) παραδοθεί στην έδρα ή εγκατάσταση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας στην
Ελλάδα, με υπογεγραμμένη απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο ή νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού
προσώπου ή της νομικής οντότητας, ή
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γ) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση της
έδρας ή της εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ή
δ) επιδοθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή
η επίδοση με άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας κατά το
προηγούμενο εδάφιο θεωρείται νόμιμη, εφόσον γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική
Διοίκηση διεύθυνση της έδρας ή της εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας
ή της κατοικίας του τελευταίου δηλωθέντα στη Φορολογική Διοίκηση νόμιμου ή φορολογικού
εκπροσώπου. Η νομιμότητα της κοινοποίησης δεν θίγεται στην περίπτωση παραίτησης των
προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον κατά το χρόνο της κοινοποίησης, δεν είχε
γνωστοποιηθεί στη φορολογική διοίκηση ο διορισμός νέου νομίμου ή φορολογικού εκπροσώπου.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα έγγραφα που έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα ή
πράξεις προσδιορισμού φόρου του άρθρου 32 του παρόντος Κώδικα μπορούν να κοινοποιούνται
με απλή επιστολή.
5. Πράξη που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά
την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση
του παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδρομική
διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νομίμως μετά την
παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της συστημένης επιστολής. Σε
περίπτωση που η επιστολή δεν παραδοθεί και δεν κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο ή στον
εκπρόσωπο του για οποιονδήποτε λόγο, η Φορολογική Διοίκηση ζητά από την ταχυδρομική
υπηρεσία την επιστροφή αυτής με συνοδευτικό κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες
πληροφορίες: α) η ημερομηνία, κατά την οποία η συστημένη επιστολή προσκομίσθηκε και
παρουσιάστηκε στην ως άνω διεύθυνση και β) ο λόγος για τη μη κοινοποίηση ή τη μη βεβαίωση της
κοινοποίησης. Η Φορολογική Διοίκηση μεριμνά, προκειμένου αντίγραφο της συστημένης επιστολής
να βρίσκεται στη διάθεση της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και να μπορεί αυτή
να παραδοθεί στον φορολογούμενο ή εκπρόσωπο του οποιαδήποτε στιγμή και αδαπάνως. […]».
Επειδή, σύμφωνα με την από 06.07.2016 οικεία Έκθεση Μερικού Ελέγχου Φ.Π.Α. (Ν.
2859/2000) της Δ.Ο.Υ. ………….. προκύπτουν τα εξής:
Κατά τον φορολογικό έλεγχο της Δ.Ο.Υ. …………… για τις διαχ/κές χρήσεις 01/01 – 31/12/2012
και 01/01 – 31/12/2013, ταχυδρομήθηκε στις 24/03/2016 με συστημένη επιστολή η υπ’ αριθ. πρωτ.
………../23.03.2016 Πρόσκληση για προσκόμιση βιβλίων και στοιχείων α) στην ταχυδρομική δ/νση
της έδρας της προσφεύγουσας (……………….., Τ.Κ. ………) [RE ……………… GR], η οποία
επέστρεψε από τα ΕΛΤΑ στη Δ.Ο.Υ. ως «Αζήτητο» και β) στην ταχυδρομική δ/νση της κατοικίας
της διαχειρίστριας και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας κας ……………….. (………….. &
.....................) [RE ……………… GR], η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία από τα ΕΛΤΑ παραδόθηκε
στις 31/03/2016. Μετά τη μη ανταπόκριση της προσφεύγουσας, στις 25/04/2016 απεστάλη και 2η
Πρόσκληση (υπ’ αριθ. πρωτ. …………/25.04.2016) στην ταχυδρομική δ/νση της κατοικίας της
προσφεύγουσας [RE ………………… GR], η οποία επεστράφη από τα ΕΛΤΑ στη Δ.Ο.Υ. ως
«Αζήτητο».
Σε συνέχεια της μη ανταπόκρισης της προσφεύγουσας, ο έλεγχος έκρινε τα βιβλία της ανακριβή
για τις ως άνω διαχ/κές χρήσεις και προέβη σε εξωλογιστικό προσδιορισμό των εκροών και
εισροών της. Κατόπιν, ταχυδρομήθηκε στις 02/06/2016 με συστημένη επιστολή το υπ’ αριθ. πρωτ.
…../30.05.2016 Σημείωμα Διαπιστώσεων του άρθρ. 28 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και οι
αντίστοιχες προσωρινές πράξεις [RE ……………….. GR], η οποία επεστράφη στη Δ.Ο.Υ. ως
«Αζήτητο». Ως συνέπεια, εκδόθηκαν οι οριστικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και η
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προσβαλλόμενη υπ’ αριθ. ……./06.07.2016 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α.
διαχ/κής χρήσης 01/01 – 31/12/2013, οι οποίες ταχυδρομήθηκαν στις 12/07/2016 με συστημένη
επιστολή στην προσφεύγουσα [RE ………………. GR], η οποία επεστράφη στη Δ.Ο.Υ. ως
«Αζήτητο».
Επειδή, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι η ταχυδρομική δ/νση ……………… και
…………………………. είναι εσφαλμένη και συνεπώς δεν έλαβε γνώση των παραπάνω
κοινοποιήσεων, καθώς η ορθή ονομασία της οδού είναι «……………» αντί «…………….», τυγχάνει
αβάσιμος, καθώς αφενός σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου της Φορολογικής Αρχής όπως
έχουν δηλωθεί από την προσφεύγουσα προκύπτει καταχωρημένη η πρώτη ταχυδρομική δ/νση,
ενώ σε κάθε περίπτωση εφόσον πρόκειται για διασταύρωση οδών στην ………….. όπου
τουλάχιστον η ορθότητα της οδού ……………….. δεν αμφισβητείται, τα ΕΛΤΑ κοινοποίησαν στην
ορθή δ/νση, και αφετέρου, η πρώτη πρόσκληση παραδόθηκε, ενώ οι λοιπές επιστολές
επεστράφησαν ως «Αζήτητες» που σημαίνει ότι η προσφεύγουσα έλαβε γνώση αυτών αλλά τις
αγνόησε.
Επειδή, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται: «Ο
υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη
Φορολογική Διοίκηση, ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή
προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την
Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη
φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοση της και πρέπει να αναφέρει τους
λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημα του. Η αίτηση πρέπει να
υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης».
Επειδή η υπό κρίση προσφυγή ασκήθηκε εκπρόθεσμα την 26/01/2017, ήτοι μετά την πάροδο
της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης (ήτοι στις 28/07/2016,
μετά την παρέλευση 15 ημερών από την αποστολή της συστημένης επιστολής στις 12/07/2016),
και ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης …………. και αριθμό πρωτοκόλλου ………..
ενδικοφανούς προσφυγής της …………………………………………………… (ΑΦΜ …………….),
ως απαράδεκτη.
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Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση
στην υπόχρεη.

Ακριβές Αντίγραφο

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

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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