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ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έρνληαο ππ' όςε:
1.Τηο δηαηάμεηο :
α. Τνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ Α΄ 170), όπσο ηζρύεη.
β. Τεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 4389/2016 (ΦΔΚ Α΄ 94).
γ. Τεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4331/2015 (ΦΔΚ Α΄ 69).
δ. Τνπ άξζξνπ 59 ηνπ π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οξγαληζκόο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ».
ε. Τνπ άξζξνπ 6 ηεο αξηζκ. Γ6Α 1058824 ΔΞ 2014 (ΦΔΚ Β΄ 865, 1079 θαη 1846) Απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ «Αλαθαζνξηζκόο ηεο εζσηεξηθήο
δηάξζξσζεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ
ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη κεηνλνκαζία νξηζκέλσλ από απηέο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρύεη.
ζη. Τεο ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Aπόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ Β΄ 1440/27-04-2017).
2.Τελ ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Δγθύθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ.
3. Τελ ππ’ αξηζκόλ Γ.Δ.Γ.1126366 ΔΞ 2016/30-08-2016 (ΦΔΚ 2759/ η.Β’/ 01-09-2016) Απόθαζε ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ.
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4.Τελ από …….. θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ….. ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηεο …………..θαηά:
- Τεο ππ’ αξηζκ. ……. Απόθαζεο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ ΚΒΣ, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Υ. . ………….,
γηα ηε ρξήζε 2004.
-Τεο ππ’ αξηζκ. ………. Απόθαζεο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ ΚΒΣ, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Υ. . …….,
γηα ηε ρξήζε 2004.
-Τεο ππ’ αξηζκ. ……….. Απόθαζεο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ ΚΒΣ, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Υ. . ……….
γηα ηε ρξήζε 2002.
-Τεο ππ’ αξηζκ. …………… Απόθαζεο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ ΚΒΣ, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Υ. .
……. γηα ηε ρξήζε 2003,
θαη ηα πξνζθνκηδόκελα κε απηήλ ζρεηηθά έγγξαθα.
5. Τηο σο άλσ πξνζβαιιόκελεο πξάμεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Υ. ………. ησλ νπνίσλ δεηείηαη
ε αθύξσζε θαη ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ΚΒΣ.
6.Τηο απόςεηο ηεο αλσηέξσ θνξνινγηθήο αξρήο.
7.Τελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ ηκήκαηνο Α.., όπσο απνηππώλεηαη ζην ζρέδην ηεο
απόθαζεο.

Δπί ηεο από

…………θαη

κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ……….

ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο ηνπ

……………………, ε νπνία θαηαηέζεθε εκππόθεζμα θαη κεηά ηελ κειέηε θαη ηελ αμηνιόγεζε όισλ ησλ
πθηζηάκελσλ ζην ζρεηηθό θάθειν εγγξάθσλ θαη ησλ πξνβαιιόκελσλ ιόγσλ ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, επαγόκαζηε ηα αθόινπζα:

Η πξνζθεύγνπζα επηρείξεζε γηα ηα νηθ. έηε 2003,2004,2005 &2006 απνδέρηεθε ην ππ. αξηζ. ………
εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα πεξαίσζεο ηνπ Ν. 3888/2010 θαη πξνέβε ζηελ θαηαβνιή ηνπ 20% ηνπ ζπλόινπ
ηεο νθεηιήο, κε ηα ππ. αξηζ. ……………………. δηπιόηππα είζπξαμεο .
Παξάιιεια κε ηελ απνδνρή ηνπ ππ. αξ. …………. εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο πεξαίσζεο ηνπ Ν.
3888/2010, πξνέβε ζηελ θαηαβνιή ηνπ 20% (1/5) ησλ νθεηιόκελσλ πνζώλ ησλ πξνζηίκσλ ΚΒΣ, κε ηα
ππ΄αξ………………………. δηπιόηππα είζπξαμεο, πνπ θαηαινγίζηεθαλ ζε βάξνο ηεο κε ηηο ΑΔΠ
……………….. ρξήζε 2004, 289/2008 ρξήζε 2002 & 290/2008 ρξήζε 2003.

Η πξνζθεύγνπζα, κε ηελ ππό θξίζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή, δεηά ηελ αθύξσζε, ησλ ππ΄αξηζ. …………
Απνθάζεσλ Δπηβνιήο Πξνζηίκσλ

ηνπ Πξντζηακέλνπ

ηεο

Γ.Ο.Υ. …………….. πξνβάιινληαο ηνπο

παξαθάησ ιόγνπο:
-Η πξνζθεύγνπζα ηζρπξίδεηαη όηη ε ππνβνιή ηεο ελ ιόγσ πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί εκπξόΣελίδα 2 από 4

ζεζκε.
- Η πξνζθεύγνπζα ηζρπξίδεηαη όηη δελ είρε ην πεξηζώξην λα ακπλζεί θαζώο δελ ππήξραλ ζηα θύιια
ειέγρνπ αηηήκαηα ζπκβηβαζκνύ θαη έηζη ράζεθε ην έλλνκν δηθαίσκα ηεο επηρείξεζεο γηα ζπκβηβαζκό
ζην 1/3 ησλ πξνζηίκσλ, θαζώο ρξεώζεθε ην ζύλνιν ησλ πξνζηίκσλ.

Επειδή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5§3 ηνπ Ν. 4174/2013 νξίδεηαη όηη:
<<3. Εάλ ε πξάμε αθνξά λνκηθό πξόζωπν ή λνκηθή νληόηεηα, ε θνηλνπνίεζε ζπληειείηαη εθόζνλ:
α) θνηλνπνηεζεί ειεθηξνληθά, ζύκθωλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3979/2011 ή κε ηηο δηαηάμεηο
πνπ εθάζηνηε ηζρύνπλ γηα ηελ ειεθηξνληθή θνηλνπνίεζε ζην λόκηκν εθπξόζωπν ή ζηνλ θαζνξηζκέλν
θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Κώδηθα, θνξνινγηθό εθπξόζωπν ή
β) παξαδνζεί ζηελ έδξα ή εγθαηάζηαζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο λνκηθήο νληόηεηαο ζηελ Ειιάδα, κε ππνγεγξακκέλε απόδεημε παξαιαβήο από ππάιιειν ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο λνκηθήο νληόηεηαο ή
γ) απνζηαιεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ ηειεπηαία δειωζείζα ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ηεο έδξαο ή
ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο λνκηθήο νληόηεηαο ή
δ) επηδνζεί ζην λόκηκν εθπξόζωπν ή ζηνλ θαζνξηζκέλν θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Κώδηθα θνξνινγηθό
εθπξόζωπν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηθνλνκίαο, κόλνλ εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε
επίδνζε κε άιινλ ηξόπν>>.
θαη ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5§5 ηνπ ηδίνπ λόκνπ νξίδεηαη όηη:
<<5. Πξάμε πνπ απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζεωξείηαη όηη έρεη λνκίκωο θνηλνπνηεζεί κεηά
ηελ παξέιεπζε δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ εκέξα απνζηνιήο, εάλ ε ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε
ηνπ παξαιήπηε θαηά ηα αλωηέξω βξίζθεηαη ζηελ Ειιάδα.......>>

Επειδή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4174/2013 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο

απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.

ΠΟΛ.1064/12-04-2017, ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή αζθείηαη θαηά πξάμεσλ ησλ θνξνινγηθώλ αξρώλ,
εληόο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ πνπ αξρίδεη από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο.

Επειδή, νη πξνζβαιιόκελεο πξάμεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Υ. ……….θνηλνπνηήζεθαλ λόκηκα,
ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, ζηηο …………… αληίζηνηρα.

Επειδή, ε ππό θξίζε πξνζθπγή αζθήζεθε εθπξόζεζκα ηελ …………, ήηνη κεηά ηελ πάξνδν ηεο
πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο, θαη σο εθ ηνύηνπ πξέπεη
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λα απνξξηθζεί ωρ απαπάδεκηη.

Επειδή, παξέιθεη ε εμέηαζε ησλ ινηπώλ ιόγσλ ηεο παξνύζαο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο,

Α π ο θ α ζ ί ζ ο ς μ ε

Τελ απόξξηςε ηεο από ……….. θαη κε αξηζκ. Πξση. ……….. ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο πνπ ππέβαιε ………………………………….., ωρ απαπάδεκηη.

Δληειιόκεζα όπσο αξκόδην όξγαλν θνηλνπνηήζεη κε ηε λόκηκε δηαδηθαζία ηελ παξνύζα
απόθαζε ζηνλ ππόρξεν.
ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ
ΣΗ Δ/ΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο πποϊζηάμενορ ηηρ Τποδιεύθςνζηρ
Επανεξέηαζηρ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλοσ του Τμήματοσ
Διοικητικήσ Υποςτήριξησ

ΦΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
 η μ ε ί ω ζ η: Καηά ηεο απόθαζεο απηήο επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνζθπγήο ελώπηνλ ησλ αξκόδησλ Γηνηθεηηθώλ Γηθαζηεξίσλ εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο.
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