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Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ζχοντασ υπ' όψθ:
1.
Σισ διατάξεισ :
α. Σου άρκρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Αϋ 170).
β. Σου άρκρου 11 τθσ Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
(ΦΕΚ 968 Βϋ/22.03.2017) με κζμα «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Σθσ ΠΟΛ 1064/12.4.2017 Απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
2.
Σθν ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκφκλιο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του
Τπουργείου Οικονομικϊν.
3.
Σθν υπϋ αρικμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.16 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’ / 1.9.16) Απόφαςθ του
Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν.
4.
Σθ με θμερομθνία κατάκεςθσ 31.1.17 και με αρικμό πρωτοκόλλου .... ενδικοφανι
προςφυγι τθσ ...., ΑΦΜ ...., κατοίκου …., οδόσ …., κατά τθσ τεκμαιρόμενθσ αρνθτικισ απάντθςθσ
του Προϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Τ. Α’ ΛΑΡΙΑ επί των από 25.10.16 τροποποιθτικϊν-ανακλθτικϊν
δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ οικ. ετϊν 2012 & 2013, και τα προςκομιηόμενα με αυτιν
ςχετικά ζγγραφα.
5.
Σισ απόψεισ τθσ Δ.Ο.Τ. Α’ ΛΑΡΙΑ.
6.
Σθν ειςιγθςθ του οριςκζντοσ υπαλλιλου του Σμιματοσ Α1 όπωσ αποτυπϊνεται ςτο
ςχζδιο τθσ απόφαςθσ.
Επί τθσ με θμερομθνία κατάκεςθσ 31.1.17 και με αρικμό πρωτοκόλλου .... ενδικοφανοφσ
προςφυγισ τθσ ...., θ οποία κατατζκθκε εμπρόκεςμα και μετά τθν μελζτθ και τθν αξιολόγθςθ
όλων των υφιςτάμενων ςτο ςχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων τθσ
ενδικοφανοφσ προςφυγισ, επαγόμαςτε τα ακόλουκα:
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Με τθν πάροδο άπρακτου τριμινου από τθν υποβολι των από 25.10.16 τροποποιθτικϊν
δθλϊςεων τεκμαίρεται ότι απορρίφκθκε το αίτθμα τροποποίθςθσ δθλϊςεων φορολογίασ
ειςοδιματοσ τθσ προςφεφγουςασ προσ τον Προϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Τ. Α’ ΛΑΡΙΑ, οικ. ετϊν 2012 &
2013, ωσ προσ τθν αφαίρεςθ από το ετιςιο ςυνολικό ποςό των υποβλθκειςϊν ςε φόρο
αποδοχϊν από τθν άςκθςθ δικαςτικϊν κακθκόντων ποςό ίςο με το 25% του ετιςιου ςυνολικοφ
ακακάριςτου ποςοφ των αποδοχϊν αυτϊν, για τα εν λόγω ζτθ.
Η προςφεφγουςα με τθν υπό κρίςθ ενδικοφανι προςφυγι ηθτά τθν ακφρωςθ τθσ
τεκμαιρόμενθσ αρνθτικισ απάντθςθσ του Προϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Τ. Α’ ΛΑΡΙΑ, τθν αποδοχι των
υποβλθκειςϊν τροποποιθτικϊν-ανακλθτικϊν δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ οικ. ετϊν 2012
& 2013, τθ διενζργεια νζασ εκκακάριςθσ ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
Επειδι, με το άρκρο 72 παρ. 25 του ν. 4172/2013 ορίηεται ότι από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του
νόμου αυτοφ παφουν να ιςχφουν οι διατάξεισ του προϊςχφςαντοσ Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994).
Επειδι, με το άρκρο 19 παρ. 1 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν. 4174/2013)
ορίηεται ότι: «Αν ο φορολογοφμενοσ διαπιςτϊςει, ότι θ φορολογικι διλωςθ που υπζβαλε ςτθ
Φορολογικι Διοίκθςθ περιζχει λάκοσ ι παράλειψθ, υποχρεοφται να υποβάλει τροποποιθτικι
φορολογικι διλωςθ».
Επειδι, με βάςθ τισ παραπάνω διατάξεισ, οι δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, όταν
διαπιςτωκεί από τον φορολογοφμενο ότι περιζχουν λάκθ ι παραλείψεισ, πρζπει από 1/1/2014
και μετά να τροποποιοφνται με τθν υποβολι τροποποιθτικισ φορολογικισ διλωςθσ (ςχετ. θ εγκ.
ΠΟΛ 1174/2014 τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.) .
Επειδι, με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 43 του άρκρου 66 του ν. 4174/2013, όπωσ προςτζκθκε
με τθν υποπαρ. Δ2 περ. 21 άρκρου πρϊτου του ν. 4254/2014, και όπωσ αναρικμικθκε από άρκρο
66 ςε 72 με το άρκρο 8 του ν. 4337/2015, ορίηεται ότι: «Εφόςον με τθν υποβολι τροποποιθτικισ
φορολογικισ διλωςθσ ι με αυτοτελζσ αίτθμα ι κακϋ οιονδιποτε άλλο τρόπο, που αφορά
φορολογικό ζτοσ, διαχειριςτικι περίοδο ι φορολογικι υπόκεςθ, μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του
Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ, προβάλλεται αξίωςθ επιςτροφισ φόρου, για τα ςχετικά με τθν
παραγραφι, εφαρμόηονται τα ιςχφοντα μζχρι τον χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ του Κϊδικα».
Επειδι, με τισ διατάξεισ του άρκρου 84§7 του ν.2238/1994 ορίηεται ότι θ κατά του
Δθμοςίου απαίτθςθ προσ επιςτροφι φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία
τθσ εμπρόκεςμθσ υποβολισ τθσ διλωςθσ ι αν υποβλθκεί εκπρόκεςμα θ διλωςθ, μετά τρία (3)
ζτθ από τθν θμερομθνία που θ διλωςθ αυτι όφειλε να είχε υποβλθκεί. Αν υποβλθκεί
ανακλθτικι διλωςθ ι διλωςθ με επιφφλαξθ, θ αξίωςθ για τθν επιςτροφι του φόρου
παραγράφεται μετά τρία (3) ζτθ από τθν θμζρα τθσ με οποιονδιποτε τρόπο αποδοχισ τθσ.
Επειδι, ςφμφωνα με τθν ΠΟΛ. 1147/2016 ‘Φορολογικι μεταχείριςθ αποδοχϊν
δικαςτικϊν λειτουργϊν’: «….3. Με τισ αρικ. 89/2013 και 6/2015 αποφάςεισ του Ειδικοφ
Δικαςτθρίου τθσ παρ. 2 του άρ. 88 του υντάγματοσ (Μιςκοδικείου), ζγινε δεκτό ότι ο
οφειλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ δικαςτικϊν λειτουργϊν που προςζφυγαν κα υπολογιςτεί μετά
τθν αφαίρεςθ ποςοςτοφ 25% από τισ ακακάριςτεσ αποδοχζσ τουσ (εν ενεργεία και ςυντάξιμων),
με τθν ειδικότερθ αιτιολογία που περιζχεται ςτισ προαναφερκείςεσ αποφάςεισ και κυρίωσ
ενόψει τθσ εξίςωςθσ τθσ βουλευτικισ αποηθμιϊςεωσ προσ τισ αποδοχζσ των ανωτάτων
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δικαςτικϊν λειτουργϊν, κακϊσ και τθσ διαφφλαξθσ των ςυνταγματικϊν αρχϊν τθσ διάκριςθσ των
λειτουργιϊν, τθσ ιςοδυναμίασ και τθσ ιςοτιμίασ αυτϊν και τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ δικαςτικισ
λειτουργίασ. Οι αποφάςεισ του Μιςκοδικείου είναι αμετάκλθτεσ και δεςμευτικζσ για τθ Διοίκθςθ
ωσ προσ το νομικό ηιτθμα που επιλφουν. ….5. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω και
προκειμζνου να αποφευχκεί άςκοπθ επιβάρυνςθ των δικαςτθρίων και ταλαιπωρία των πολιτϊν,
οι υπθρεςίεσ του Τπ. Οικονομικϊν κα προβοφν ςε νζα εκκακάριςθ, υπολογίηοντασ τον
οφειλόμενο φόρο ειςοδιματοσ μετά τθν αφαίρεςθ ποςοςτοφ 25% από τισ ακακάριςτεσ αποδοχζσ
τουσ (εν ενεργεία και ςυντάξιμεσ). Σο τυχόν αχρεωςτιτωσ καταβλθκζν ποςό επιςτρζφεται
λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ διατάξεισ περί παραγραφισ….»
Επειδι, ςφμφωνα με τθν ΠΟΛ. 1161/2016 ‘υμπλθρωματικζσ διευκρινίςεισ επί τθσ
ΠΟΛ.1147/2016 για τθν φορολογικι μεταχείριςθ αποδοχϊν δικαςτικϊν λειτουργϊν’: «3.
Προκειμζνου να διενεργθκεί θ ωσ άνω νζα εκκακάριςθ για τα ειςοδιματα των ετϊν 2013, 2014
και 2015, οι δικαιοφχοι δικαςτικοί λειτουργοί (εν ενεργεία και ςυνταξιοφχοι) κα πρζπει
προθγουμζνωσ να προςζλκουν ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. υποβάλλοντασ τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ
ςφμφωνα με τα ανωτζρω. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ που ζχουν ιδθ υποβλθκεί
τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ που δε ςυμφωνοφν με τα παραπάνω, τότε απαιτείται θ εκ νζου
υποβολι τροποποιθτικϊν δθλϊςεων ςφμφωνα με τα ωσ άνω εκτεκζντα. Οι τροποποιθτικζσ αυτζσ
δθλϊςεισ των δικαςτικϊν λειτουργϊν, υποβάλλονται ςτισ Δ.Ο.Τ. χωρίσ κυρϊςεισ μζχρι και
31.12.2016. Οι αρμόδιεσ Δ.Ο.Τ. προβαίνουν ςε εκκακάριςθ των τροποποιθτικϊν αυτϊν
δθλϊςεων.»
Επειδι, με τθν εγκφκλιο-διαταγι Δ12Α 1000840 ΕΞ 2014/30.12.2014 τθσ Γ.Γ.Δ.Ε., με τθν
οποία παραςχζκθκαν διευκρινίςεισ για τθν εφαρμογι τθσ ΠΟΛ 1234/2014, προβλζπεται, μεταξφ
άλλων, ότι: « …3. Από τισ μεταβατικζσ διατάξεισ τθσ παρ. 43 του άρκρου 66 του ν. 4174/2013
προκφπτει ότι για τισ χριςεισ που ζχουν αρχίςει πριν τθν 1.1.2014 ιςχφουν για τθν παραγραφι
αξίωςθσ κατά του Δθμόςιου οι διατάξεισ τθσ παρ. 7 του άρκρου 84 του ν. 2238/1994, οι οποίεσ
ορίηουν ότι θ κατά του Δθμοςίου απαίτθςθ προσ επιςτροφι φόρου παραγράφεται μετά τρία (3)
ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ εμπρόκεςμθσ υποβολισ τθσ διλωςθσ ι αν υποβλθκεί εκπρόκεςμα θ
διλωςθ, μετά τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία που θ διλωςθ αυτι όφειλε να είχε υποβλθκεί. Αν
υποβλθκεί ανακλθτικι διλωςθ ι διλωςθ με επιφφλαξθ, θ αξίωςθ για τθν επιςτροφι του φόρου
παραγράφεται μετά τρία (3) ζτθ από τθν θμζρα τθσ με οποιονδιποτε τρόπο αποδοχισ τθσ. Η
αξίωςθ για επιςτροφι φόρου βάςει υποβλθκείςθσ εμπρόκεςμθσ διλωςθσ αναβιϊνει από τθν
κοινοποίθςθ φφλλου ι πράξθσ ελζγχου. Ωσ προσ τα λοιπά κζματα τθσ παραγραφισ εφαρμόηονται
οι διατάξεισ του δθμοςίου λογιςτικοφ (Ν. 2362/1995), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.
υνεπϊσ, εφόςον δε ςυντρζχουν οι ανωτζρω αναφερόμενεσ προχποκζςεισ που επιφζρουν
αναβίωςθ τθσ επιςτροφισ φόρου και διακοπι ι αναςτολι τθσ παραγραφισ, θ φορολογικι
διοίκθςθ διενεργεί νζα εκκακάριςθ ςτισ ωσ άνω τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ ι δθλϊςεισ με
επιφφλαξθ, για τα οικονομικά ζτθ 2012, 2013, 2014 (χριςεισ 2011, 2012, 2013), λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ προκεςμίεσ υποβολισ των αρχικϊν εμπρόκεςμων δθλϊςεων ι των δθλϊςεων με
επιφφλαξθ ι των ανακλθτικϊν δθλϊςεων που ζχουν υποβλθκεί.
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Ο περιοριςμόσ αυτόσ δεν ιςχφει ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ φορολογικι διοίκθςθ οφείλει να
ςυμμορφωκεί με δικαςτικζσ αποφάςεισ που δικαιϊνουν ςυγκεκριμζνουσ φορολογοφμενουσ και
για χριςεισ προγενζςτερεσ του 2011.
Διευκρινίηεται ότι για το φορολογικό ζτοσ 2014 και εντεφκεν ςε κάκε περίπτωςθ υποβολισ
τροποποιθτικισ διλωςθσ ι διλωςθσ με επιφφλαξθ, ςε χρόνο που δεν είχε ςυντελεςτεί θ
παραγραφι τθσ αξίωςθσ, θ παραγραφι αρχίηει εκ νζου ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (Ν.
2362/1995 άρκρο 93) ακόμα δθλαδι και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ άρνθςθσ τθσ φορολογικισ
Διοίκθςθσ και μθ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ςτθ Δ.Ε.Δ. από τον φορολογοφμενο.
ε κάκε περίπτωςθ, προκειμζνου να γίνει εφαρμογι των όςων ορίηονται ςτθν ΠΟΛ 1234/2014, οι
φορολογοφμενοι κα πρζπει να κατακζτουν, βεβαίωςθ για τθ μθ άςκθςθ ζνδικων μζςων ι
διλωςθ παραίτθςθσ από τθν άςκθςθ οποιαςδιποτε ζνδικθσ διεκδίκθςθσ ».
Επειδι, εν προκειμζνω, για το ποςό ίςο με το 25% του ετιςιου ςυνολικοφ ποςοφ των
ακακάριςτων αποδοχϊν τθσ, οικον. ετϊν 2012 & 2013, υποβλικθκαν από τθν προςφεφγουςα
τροποποιθτικζσ-ανακλθτικζσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ οικον. ετϊν 2012 & 2013 τθν
25.10.16 και ςυνεπϊσ ζχουν εφαρμογι ωσ προσ τισ δθλϊςεισ αυτζσ οι πιο πάνω αναφερόμενεσ
διατάξεισ και οδθγίεσ.
Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε
Σθν απόρριψθ τθσ με θμερομθνία κατάκεςθσ 31.1.17 και αρικμό πρωτοκόλλου .... ενδικοφανοφσ
προςφυγισ τθσ ...., ΑΦΜ ....:
Οριςτικι φορολογικι υποχρζωςθ του υπόχρεου με βάςθ τθν παροφςα απόφαςθ:
Οικονομικό Ζτοσ 2012
Ποςό Πλθρωμισ: 7.193,39 €
Σο παραπάνω ποςό βεβαιϊκθκε με το με αρικμ. ειδοπ. …../2012 εκκακαριςτικό ςθμείωμα φόρου
ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων οικον. ζτουσ 2012 τθσ Γ.Γ.Π..
Οικονομικό Ζτοσ 2013
Ποςό Πλθρωμισ: 5.052,15 €
Σο παραπάνω ποςό βεβαιϊκθκε με το με αρικμ. ειδοπ. …./2013 εκκακαριςτικό ςθμείωμα φόρου
ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων οικον. ζτουσ 2013 τθσ Γ.Γ.Π..
Εντελλόμεκα όπωσ αρμόδιο όργανο κοινοποιιςει με τθ νόμιμθ διαδικαςία τθν παροφςα
απόφαςθ ςτον υπόχρεο.
Ακριβζσ Αντίγραφο
ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟΤ ΣΗ
Δ/ΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ Α1
Ο/Η Τπάλλθλοσ του Σμιματοσ
Διοικθτικισ Τποςτιριξθσ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΤΡΙΔΗ

 θ μ ε ί ω ς θ : Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ επιτρζπεται θ άςκθςθ προςφυγισ ενϊπιον των αρμόδιων Διοικθτικϊν
Δικαςτθρίων εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κοινοποίθςι τθσ.
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