ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Καλλιθέα 22/05/2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6
Τηλέφωνο
ΦΑΞ

Αριθμός Απόφασης: 3023

: 2131604537
: 2131604567
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. 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 Α.Α.Δ.Ε. ΦΕΚ Β 1440/27-4-2017.
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.

Τη με ημερομηνία κατάθεσης 20/01/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ....... ενδικοφανή

προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «.......», ΑΦΜ ......., η οποία έχει έδρα στην ......., οδός
......., κατά της υπ΄ αριθμ. ......./14-10-2016 Οριστικής Πράξης Επιβολής Προστίμου του άρθρου 54
του ν.4174/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν
σχετικά έγγραφα.
5.

Την υπ΄ αριθμ. ......./14-10-2016 Οριστική Πράξη Επιβολής Προστίμου του άρθρου 54 του

ν.4174/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, της οποίας ζητείται η ακύρωση.
6.

Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7.

Την εισήγηση του ορισθέντος Υπαλλήλου του Τμήματος Α6, όπως αποτυπώνεται στο

σχέδιο της απόφασης.
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 20/01/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ....... ενδικοφανούς
προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «.......», η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την

1

μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των
προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
Με την υπ' αριθμ. ......./14-10-2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου, άρθ.54 ν.4174/2013, του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας
πρόστιμο συνολικού ποσού ύψους 250,00 € για το φορολογικό έτος 2015, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1θ & 2 δ του ν. 4174/2013, λόγω παράβασης των διατάξεων των
άρθρων 8, 12 και 13 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.).
Η παράβαση αφορά τη μη έκδοση φορολογικού στοιχείου σε μία (1) περίπτωση για παραλαβή 450
λίτρων πετρελαίου κίνησης κατά τον έλεγχο την 22-09-2015 συνολικής αξίας 423,90 ευρώ κατά
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.4308/2014.
H ως άνω Πράξη Επιβολής Προστίμου εκδόθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας,
βάσει του πορίσματος ελέγχου της από 20/09/2016 Έκθεσης Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας
Τελωνείων Αττικής Τμήμα Η΄ Θαλάσσιων Ελέγχων.
Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της
προσβαλλόμενης

πράξης,

ισχυριζόμενη

ότι

σύμφωνα

με

το

Συμφωνητικό

Συστάσεως

Κοινοπραξίας ....... της 22/09/2004 που κατατέθηκε στην τότε αρμόδια Δ.Ο.Υ. ....... και πήρε α/α 30
στις 30/09/2004 προκύπτει ότι μεταξύ των φυσικών προσώπων είναι και οι συμπλοιοκτήτες,
έκαστος κατά ποσοστό 50% του πλοίου τύπου λάντζα «.......» Ν.Π. 7074, ....... και ........
Επειδή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 8 του
Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.): «1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν
το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης
χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση
συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας.
2. Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο
θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών που
υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό.
3. Κάθε έγγραφο ή μήνυμα που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και αναμφισβήτητα σε ένα
αρχικό τιμολόγιο, θεωρείται τιμολόγιο.
4. Ο όρος «τιμολόγιο» μπορεί να υποκαθίσταται αναλόγως των καθιερωμένων πρακτικών σε
διάφορους κλάδους της οικονομίας.
5. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται
τιμολόγιο για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης.
Εναλλακτικά, ο πωλητής μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να διασφαλίσει την έκδοση τιμολογίου
από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος
και για λογαριασμό του πωλητή. Η συμφωνία για έκδοση τιμολογίου από το λήπτη αγαθών ή
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υπηρεσιών ή από άλλο τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση
να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη.
6. Πιστωτικό τιμολόγιο είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση εκπτώσεων,
επιστροφών ή άλλων διαφορών.
7. Τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα τιμολόγια αποτελούν μέρος των λογιστικών αρχείων της
οντότητας.
8. Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή, ο εκδότης του
τιμολογίου παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την τεκμηρίωση και καταχώρηση των
σχετικών συναλλαγών από τον πωλητή, έγκαιρα για την εκπλήρωση υπ’ αυτού κάθε νόμιμης
υποχρέωσης.
9. Το Δημόσιο, οι περιφέρειες, οι νομαρχίες, οι δήμοι και κοινότητες και οι λοιποί οργανισμοί
δημοσίου δικαίου δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις
οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, έστω και αν για αυτές τις δραστηριότητες ή πράξεις
εισπράττουν δικαιώματα, τέλη, εισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις. Η εξαίρεση αυτή παρέχεται με την
προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ΕΚ.
10. Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου όταν συναλλάσσονται ως
αγοραστές με πρόσωπα μη υπόχρεα στην έκδοση τιμολογίου, εκδίδουν σχετικό παραστατικό προς
τεκμηρίωση και αναγνώριση της συναλλαγής. Το παραστατικό αυτό αναφέρει:
α) Την ημερομηνία έκδοσης.
β) Την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του αντισυμβαλλόμενου.
γ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
δ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η
παροχή υπηρεσιών.
ε) Την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, κατά περίπτωση, και το συνολικό ποσό της
συναλλαγής.
στ) Το είδος και το ποσό τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων.
11. Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου όταν συναλλάσσονται ως
αγοραστές με οντότητα που επίσης υπόκεινται σε αυτόν το νόμο και η οποία για οποιονδήποτε
λόγο δεν εκδίδει τιμολόγιο πώλησης, υπόκεινται στην υποχρέωση της παραγράφου 10 του
παρόντος

άρθρου

……………………………………………………………………………………………»

Επειδή, στο άρθρο 11 παρ.1 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι:
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«1. Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή
παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.»
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ. θ΄ του Ν. 4174/2013: «1. Για
καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή
οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική
νομοθεσία

που

αναφέρεται

στο

πεδίο

εφαρμογής

του:

……………………………………………………………………………………………………………..
θ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς αποδείξεις λιανικής πώλησης ή επαγγελματικά στοιχεία.»
Επειδή, στην παρ.2 περ. γ και περ. δ του ως άνω άρθρου του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με την υποπαρ.Δ.2 περ.9 (στοιχ.ε΄) του άρθρου 1 του Ν.4254/2014 προβλέπεται ότι: «
2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
.............................................................................................................................................................
γ) «διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β`, γ`, δ`, στ` και θ` της
παραγράφου 1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό
έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων», σε
περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση
απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα
Επειδή, στην υπό εξέταση υπόθεση, στις 21-09-2015 διενεργήθηκε έλεγχος από τους ελεγκτές
της ΕΛ.Υ.Τ. στον λιμένα της ....... κατά τη διάρκεια του οποίου οι αρμόδιοι ελεγκτές επιβιβάστηκαν
στο ρυμουλκό Ρ/Κ «.......» με σκοπό τον έλεγχο των καυσίμων ιδιοκατανάλωσης. Από τον έλεγχο
διαπιστώθηκε η ύπαρξη τεσσάρων δεξαμενών καυσίμων οι οποίες περιείχαν πετρέλαιο και ως εκ
τούτου ζητήθηκαν τα φορολογικά παραστατικά προμήθειας του καυσίμου. Η προσφεύγουσα
προσκόμισε το αριθμ. ....... σειρά Γ΄ Τ-ΔΑ της επιχείρησης ....... με παραλήπτη την .......
δηλώνοντας πως 450 λίτρα από την ποσότητα παραδόθηκαν στο Ρ/Κ «.......». Ο έλεγχος μέσω
εκτύπωσης από το σύστημα TAXIS διαπίστωσε ότι η προσφεύγουσα δεν περιλαμβανόταν στην
λίστα των μελών της Κοινοπραξίας και δεν έκανε δεκτό το παραστατικό που προσκομίσθηκε.

Επειδή, η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας βάση του
πορίσματος ελέγχου της από 20/09/2016 Έκθεσης Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων
Αττικής Τμήμα Η΄ Θαλάσσιων Ελέγχων, χωρίς να επαληθευτούν οι διαπιστώσεις του ελέγχου από
την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας ως οφειλόταν, δεδομένου ότι αυτή ήταν η καθ΄ύλην αρμόδια και η
οποία δύνατο, αφ’ ης στιγμής παρέλαβε την ως άνω Έκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας
Τελωνείων Αττικής Τμήμα Η΄ Θαλάσσιων Ελέγχων και ενόψει του επικείμενου καταλογισμού, να
διασταυρώσει το εάν η προσφεύγουσα ήταν μέλος της Κοινοπραξίας Πάχης και να διενεργήσει εκ
νέου έλεγχο.
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Επειδή, η προσφεύγουσα κατέθεσε το από 22 Σεπτεμβρίου 2004 συμφωνητικό συστάσεως της
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑΣ ....... (κατάθεση αντιγράφου στην Δ.Ο.Υ. ....... την 30/09/2004), από το οποίο
προκύπτει πως δύο από τους συμβαλλόμενους (....... ΚΑΙ .......) τυγχάνουν συμπλοιοκτήτες,
έκαστος κατά ποσοστό 50% του πλοίου τύπου λάντζα ....... Νηολογίου Πειραιώς (Ν.Π. αριθμ.
7074) Δ.Δ.Σ. sx7731.
Επειδή, στην έκθεση απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας επί της υπό κρίση
ενδικοφανούς προσφυγής ζητείται η αποδοχή των ισχυρισμών της προσφεύγουσας ως βάσιμων
και αληθών και η ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης.
Επειδή, από τα παραπάνω συνάγεται ότι δεν υφίσταται η παράβαση της μη έκδοσης φορολογικού
στοιχείου για την παραλαβή 450 λίτρων πετρελαίου κίνησης

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την αποδοχή της από 20/01/2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ....... ενδικοφανούς προσφυγής
της εταιρείας με την επωνυμία «.......», ΑΦΜ ....... και την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. ......./14-10-2016
Πράξης Επιβολής Προστίμου άρθ.54 του ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας.
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την
παρούσα απόφαση:
Υπ΄ αριθμ. ......./14-10-2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου άρθ.54 του ν.4174/2013 του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, φορολογικού έτους 2015 :

ΜΗΔΕΝ

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση
στον υπόχρεο.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ακριβές Αντίγραφο
Η/Ο Υπάλληλος του Τμήματος
Διοικητικής Υποστήριξης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
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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