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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. 3 του άρθρου 47 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α΄ 69).
γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ
968 / τ. Β’ / 22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
δ. Της ΠΟΛ. 1064/12-04-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1440 / τ. Β’ / 27-04-2017).
2.

Την ΠΟΛ. 1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου

Οικονομικών.
3.

Την υπ’ αριθμόν 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 «…….», ΑΦΜ «…….», κατοίκου Αλυκών Βόλου, οδός «…….», κατά της με αριθμό
πρωτοκόλλου «…….» αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Βόλου επί της με αριθμό
πρωτοκόλλου «…….» αίτησής της περί ανάκλησης – τροποποίησης των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματός της οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά
έγγραφα.
5.

Τη με αριθμό πρωτοκόλλου «…….» αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Βόλου επί

της ανωτέρω αίτησης της προσφεύγουσας περί ανάκλησης – τροποποίησης των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματός της οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013, της οποίας ζητείται η ακύρωση.
6.

Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Βόλου.
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7.

Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Επανεξέτασης Α4, όπως αποτυπώνεται

στο σχέδιο της απόφασης.
Επί της από 20-01-2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου «…….» ενδικοφανούς προσφυγής της
«…….», η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων
στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε
τα ακόλουθα:
Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου «…….» αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Βόλου
επί της με αριθμό πρωτοκόλλου «…….» αίτησης της προσφεύγουσας περί ανάκλησης – τροποποίησης
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματός της οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013 δεν έγιναν δεκτά τα
αιτήματά της περί διενέργειας νέας εκκαθάρισης και επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
φόρου για τα εν λόγω οικονομικά έτη.
Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά:


την αποδοχή της παρούσας προσφυγής της,



την ακύρωση της με αριθμό πρωτοκόλλου «…….» αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ. Βόλου επί της με αριθμό πρωτοκόλλου «…….» αίτησής της περί ανάκλησης – τροποποίησης
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματός της οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013,



την αποδοχή της ως άνω αίτησής της περί ανάκλησης – τροποποίησης των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματός της οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013,



τη διενέργεια νέας εκκαθάρισης του οφειλομένου για τα ανωτέρω οικονομικά έτη φόρου
εισοδήματος, αφού αφαιρεθεί από το ετήσιο συνολικό ποσό των υποβληθεισών σε φόρο αποδοχών
της από την άσκηση δικαστικών καθηκόντων ποσό ίσο με το 25% του αντίστοιχου ετήσιου συνολικού
ακαθάριστου ποσού των αποδοχών αυτών, και



την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού φόρου για καθένα από τα εν λόγω οικονομικά
έτη,

προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:


Με τη με αριθμό 89/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος
(Μισθοδικείου) έγινε δεκτό ότι πρέπει να εφαρμοστεί και στα εισοδήματα των δικαστικών λειτουργών
η φορολογική απαλλαγή που παρέχεται στους βουλευτές, δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 1 του Ζ'/1975
Ψηφίσματος της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής (Α' 23). Ειδικότερα, όπως έγινε δεκτό με την απόφαση
αυτή, το καθαρό ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης αυξήθηκε δια της απαλλαγής από το φόρο
εισοδήματος ποσού ίσου με το 25% του ακαθάριστου ύψους αυτής, δυνάμει της διατάξεως του
άρθρου 36 παρ. 2 του Ν. 3016/2002.
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Ενόψει των οριζομένων στα άρθρα 26, 87 παρ. 1 και 88 παρ. 2 του Συντάγματος και των αρχών που
προκύπτουν από τις διατάξεις αυτές, ήτοι των αρχών της διάκρισης των λειτουργών, της ισοδυναμίας
και ισοτιμίας αυτών και της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας και ενόψει της εξίσωσης, με την
από 22-12-1964 απόφαση της Βουλής, της βουλευτικής αποζημίωσης προς τις αποδοχές των
ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, η ως άνω απαλλαγή είναι εφαρμοστέα και επί των αποδοχών των
δικαστικών λειτουργών, προς διαφύλαξη των ανωτέρω συνταγματικών αρχών.

Επειδή, με το άρθρο 72 παρ. 25 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού
παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του προϊσχύσαντος Κ.Φ.Ε. (N. 2238/1994).
Επειδή, με το άρθρο 19 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (N. 4174/2013) ορίζεται ότι: «Αν ο
φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει
λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση».
Επειδή, με βάση τις παραπάνω διατάξεις, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, όταν διαπιστωθεί από το
φορολογούμενο ότι περιέχουν λάθη ή παραλείψεις, πρέπει από 01-01-2014 και μετά να τροποποιούνται
με την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης (σχετ. η εγκ. ΠΟΛ 1174/2014 της Γ.Γ.Δ.Ε.).
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Δεκάτου Τρίτου Κεφαλαίου του Ν. 4174/2013 [στο οποίο
αναριθμήθηκε το αρχικό άρθρο 66 (του Δωδέκατου Κεφαλαίου του Μέρους Α΄ του ίδιου Νόμου) με το
άρθρο 8 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17-10-2015)], και συγκεκριμένα στην παρ. 43, όπως αυτή
προστέθηκε με την υποπαρ. Δ2 περ. 21 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014, ορίζεται ότι: «Εφόσον με
την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης ή με αυτοτελές αίτημα ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο,
που αφορά φορολογικό έτος, διαχειριστική περίοδο ή φορολογική υπόθεση, μέχρι την έναρξη ισχύος του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβάλλεται αξίωση επιστροφής φόρου, για τα σχετικά με την
παραγραφή, εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα».
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 7 του Ν. 2238/1994 ορίζεται ότι «η κατά του Δημοσίου
απαίτηση προς επιστροφή φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης
υποβολής της δήλωσης ή αν υποβληθεί εκπρόθεσμα η δήλωση, μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία που
η δήλωση αυτή όφειλε να είχε υποβληθεί. Αν υποβληθεί ανακλητική δήλωση ή δήλωση με επιφύλαξη, η
αξίωση για την επιστροφή του φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημέρα της με οποιονδήποτε
τρόπο αποδοχής της.».
Επειδή, με την εγκύκλιο-διαταγή Δ12Α 1000840 ΕΞ 2014/30.12.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε., με την οποία
παρασχέθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ΠΟΛ. 1234/2014, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι:
«…3. Από τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 43 του άρθρου 66 του N. 4174/2013 προκύπτει ότι για τις
χρήσεις που έχουν αρχίσει πριν την 1.1.2014 ισχύουν για την παραγραφή αξίωσης κατά του Δημόσιου οι
διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 84 του N. 2238/1994, οι οποίες ορίζουν ότι η κατά του Δημοσίου
απαίτηση προς επιστροφή φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης
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υποβολής της δήλωσης ή αν υποβληθεί εκπρόθεσμα η δήλωση, μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία που
η δήλωση αυτή όφειλε να είχε υποβληθεί. Αν υποβληθεί ανακλητική δήλωση ή δήλωση με επιφύλαξη, η
αξίωση για την επιστροφή του φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημέρα της με οποιονδήποτε
τρόπο αποδοχής της. Η αξίωση για επιστροφή φόρου βάσει υποβληθείσης εμπρόθεσμης δήλωσης
αναβιώνει από την κοινοποίηση φύλλου ή πράξης ελέγχου. Ως προς τα λοιπά θέματα της παραγραφής
εφαρμόζονται οι διατάξεις του δημοσίου λογιστικού (Ν. 2362/1995), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Συνεπώς, εφόσον δε συντρέχουν οι ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις που επιφέρουν αναβίωση της
επιστροφής φόρου και διακοπή ή αναστολή της παραγραφής, η φορολογική διοίκηση διενεργεί νέα
εκκαθάριση στις ως άνω τροποποιητικές δηλώσεις ή δηλώσεις με επιφύλαξη, για τα οικονομικά έτη 2012,
2013, 2014 (χρήσεις 2011, 2012, 2013), λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες υποβολής των αρχικών
εμπρόθεσμων δηλώσεων ή των δηλώσεων με επιφύλαξη ή των ανακλητικών δηλώσεων που έχουν
υποβληθεί.
Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στις περιπτώσεις όπου η φορολογική διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί
με δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν συγκεκριμένους φορολογούμενους και για χρήσεις
προγενέστερες του 2011.
Διευκρινίζεται ότι για το φορολογικό έτος 2014 και εντεύθεν σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής
δήλωσης ή δήλωσης με επιφύλαξη, σε χρόνο που δεν είχε συντελεστεί η παραγραφή της αξίωσης, η
παραγραφή αρχίζει εκ νέου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2362/1995 άρθρο 93) ακόμα δηλαδή
και σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης της φορολογικής Διοίκησης και μη άσκησης ενδικοφανούς
προσφυγής στη Δ.Ε.Δ. από το φορολογούμενο.
Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να γίνει εφαρμογή των όσων ορίζονται στην ΠΟΛ 1234/2014, οι
φορολογούμενοι θα πρέπει να καταθέτουν βεβαίωση για τη μη άσκηση ένδικων μέσων ή δήλωση
παραίτησης από την άσκηση οποιασδήποτε ένδικης διεκδίκησης».
Επειδή, εν προκειμένω, για τα ποσά που είναι ίσα με το 25% του ετήσιου συνολικού ποσού των
ακαθάριστων αποδοχών από την άσκηση δικαστικών καθηκόντων που της καταβλήθηκαν κατά τα χρονικά
διαστήματα από 01-01-2010 έως 31-12-2010, από 01-01-2011 έως 31-12-2011 και από 01-01-2012 έως 3112-2012, υποβλήθηκε από την προσφεύγουσα η υπ’ αριθμόν «…….» αίτηση περί ανάκλησης –
τροποποίησης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματός της οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013,
αντίστοιχα, την 22-12-2016 και συνεπώς έχουν εφαρμογή ως προς τις δηλώσεις αυτές οι πιο πάνω
αναφερόμενες διατάξεις και οδηγίες.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 20-01-2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου «…….»
ενδικοφανούς προσφυγής της «…….» με ΑΦΜ «…….».
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Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης με βάση την παρούσα απόφαση:
Οικονομικό Έτος 2011
Ποσό Επιστροφής: €3.206,56
Το παραπάνω ποσό προέκυψε με το με ημερομηνία έκδοσης 24-06-2011 και με αριθμό ειδοποίησης
«…….» εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2011 (ΑΠΚ
«…….») της Γ.Γ.Π.Σ..

Οικονομικό Έτος 2012
Ποσό Επιστροφής: €717,60
Το παραπάνω ποσό προέκυψε με το με ημερομηνία έκδοσης 03-07-2012 και με αριθμό ειδοποίησης
«…….» ενιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2012 (ΑΠΚ «…….») της
Γ.Γ.Π.Σ..

Οικονομικό Έτος 2013
Ποσό Επιστροφής: €414,43
Το παραπάνω ποσό προέκυψε με το με ημερομηνία έκδοσης 15-10-2013 και με αριθμό ειδοποίησης
«…….» ενιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013 (ΑΠΚ «…….») της
Γ.Γ.Π.Σ..

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση
στην υπόχρεη.

Ακριβές Αντίγραφο

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Υπάλληλος του Τμήματος
Διοικητικής Υποστήριξης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΗΡΑΣ
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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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