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Έρνληαο ππ' όςε:
1.
Σηο δηαηάμεηο :
α. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ Α΄ 170).
β. Σνπ άξζξνπ 11 ηεο Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017/10.03.2017 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο
Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ 968 Β΄/22.03.2017) κε ζέκα «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ
Εζφδσλ (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Σεο ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ
(ΦΔΚ Β΄ 1440/27-04-2017).
2.

Σελ ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Δγθύθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.
3.
Σελ Γ.Δ.Γ. 1126366 ΔΞ 2016/30.08.2016 (ΦΔΚ Β΄ 2759/1.9.2016) Απόθαζε ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ «Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο».
4.
Σελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ «…», θαηαηεζείζα ζηε Γ.Ο.Τ. Ε΄ Θεζζαινλίθεο, ελδηθνθαλή
πξνζθπγή ηνπ «…», ΑΦΜ «…», θαηνίθνπ Θεζζαινλίθεο, νδόο «…», κε ηελ νπνία
ζπλππνβάιιεηαη ηαπηάξηζκν αίηεκα αλαζηνιήο θαηαβνιήο ηνπ πνζνζηνύ πελήληα ηνηο εθαηό
(50%) ηνπ ακθηζβεηνύκελνπ πνζνύ ησλ κε αξηζ. «…», «…», «…», «…», «…», «…» & «…»/2812-2017 νξηζηηθώλ πξάμεσλ δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ Φ.Π.Α., δηαρεηξηζηηθώλ πεξηόδσλ 2006
έσο 2012, ύςνπο 235.112,81 επξώ, 206.185,01 επξώ, 211.031,85 επξώ, 160.936,16 επξώ,
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74.955,96 επξώ, 50.700,00 επξώ θαη 28.851,79 επξώ αληίζηνηρα, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε΄
Θεζζαινλίθεο, κε ηα ζπλεκκέλα απηήο.
5.

Σηο απόςεηο ηεο αλσηέξσ θνξνινγηθήο αξρήο.

6. Σελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ Tκήκαηνο Β4΄-Nνκηθήο Τπνζηήξημεο, όπσο
απνηππώλεηαη ζην ζρέδην ηεο απόθαζεο.

Δπί ηνπ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ «…» αηηήκαηνο αλαζηνιήο θαηαβνιήο ηνπ πνζνζηνύ πελήληα
ηνηο εθαηό (50%) ηνπ ακθηζβεηνύκελνπ πνζνύ ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ, θαη κεηά ηε κειέηε θαη ηελ
αμηνιόγεζε όισλ ησλ πθηζηάκελσλ ζηνλ ζρεηηθό θάθειν εγγξάθσλ θαη ησλ πξνβαιιόκελσλ
ιόγσλ ηνπ αηηήκαηνο αλαζηνιήο, επαγόκαζηε ηα αθόινπζα:
Δπειδή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 παξ 1 Ν.4174/2013 «ν ππφρξενο εθφζνλ
ακθηζβεηεί νπνηαδήπνηε πξάμε πνπ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφ ηε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε, ή ζε
πεξίπησζε ζησπεξήο άξλεζεο, νθείιεη λα ππνβάιεη ελδηθνθαλή πξνζθπγή κε αίηεκα ηελ
επαλεμέηαζε ηεο πξάμεο ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ Υπεξεζία Εζσηεξηθήο
Επαλεμέηαζεο ηεο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηε θνξνινγηθή αξρή πνπ
εμέδσζε ηελ πξάμε ή παξέιεηςε ηελ έθδνζε ηεο θαη πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο θαη ηα
έγγξαθα ζηα νπνία ν ππφρξενο βαζίδεη ην αίηεκα ηνπ. Η αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ
ππφρξεν εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξάμεο ζε απηφλ ή απφ ηε
ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Η πξνζεζκία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αλαζηέιιεηαη θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ 1 έσο 31 Απγνχζηνπ».
Δπειδή, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4174/2013: «Με ηελ άζθεζε ηεο
ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ
ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη θαηαβιεζεί ην ππφινηπν πελήληα ηνηο εθαηφ
(50%)».
Δπειδή, όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ ηδίνπ αλσηέξσ άξζξνπ ηνπ λ. 4174/2013: «Ο
ππφρξενο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη, ηαπηφρξνλα κε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή, θαη αίηεκα
αλαζηνιήο ηεο θαηαβνιήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3. Η Υπεξεζία Εζσηεξηθήο
Επαλεμέηαζεο δχλαηαη λα αλαζηείιεη ηελ ελ ιφγσ πιεξσκή, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζήο ηεο,
κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε πιεξσκή ζα είρε σο ζπλέπεηα αλεπαλφξζσηε βιάβε γηα
ηνλ ππφρξεν… Τπρφλ αλαζηνιή ηεο πιεξσκήο δελ απαιιάζζεη ηνλ ππφρξεν απφ ηελ ππνρξέσζε
θαηαβνιήο ησλ ηφθσλ ιφγσ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ».
Δπειδή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΠΟΛ 1064/2017 νξίδεηαη όηη : «1. Με ηελ
άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ
(50%) ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ ηεο πξάμεο, εθφζνλ θαηαβιεζεί ην ππφινηπν πελήληα ηνηο
εθαηφ (50%), εθηφο αλ ππνβιεζεί γη’ απηφ θαη γίλεη απνδεθηφ αίηεκα αλαζηνιήο. Η αλαζηνιή,
ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, δελ ηζρχεη επί ηνπ άκεζνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, θαζψο
θαη επί πξάμεο δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, πνπ εθδίδεηαη κε βάζε ζηνηρεία πνπ έρνπλ
παξαζρεζεί απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ζε θνξνινγηθή ηνπ δήισζε (άξζξν 63 παξ. 3, β΄ εδάθην). 2.
Εθφζνλ ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν, ηαπηφρξνλα κε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή θαη αίηεκα
αλαζηνιήο ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ ηεο
πξάμεο, ε Δηεχζπλζε Επίιπζεο Δηαθνξψλ δχλαηαη λα αλαζηείιεη ηελ πιεξσκή ηνπ ελ ιφγσ
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πνζνζηνχ κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θξίλεηαη φηη απηφ ζα είρε σο ζπλέπεηα ηελ
αλεπαλφξζσηε βιάβε γηα ηνλ ππφρξεν. ...
3. Με ηελ αίηεζε αλαζηνιήο ππνβάιινληαη ζηελ Δηεχζπλζε Επίιπζεο Δηαθνξψλ θαη ηα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία κε ηα νπνία ηεθκεξηψλνληαη νη ηζρπξηζκνί ηνπ αηηνχληνο θαη απαξαηηήησο
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 λ.1599/1986 ζηελ νπνία ν αηηψλ δειψλεη : α) ηα παγθφζκηα έζνδα
ή εηζνδήκαηά ηνπ απφ θάζε πεγή θαηά ην πξνεγνχκελν θαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη β) ηελ
πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ζηελ Ειιάδα θαη νπνπδήπνηε ζηελ αιινδαπή θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο
ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο.
Αλ ν αηηψλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, δειψλνληαη επηπιένλ θαη ηα παγθφζκηα έζνδα ή
εηζνδήκαηα απφ θάζε πεγή θαηά ην πξνεγνχκελν θαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο, θαζψο θαη ε πεξηνπζηαθή
θαηάζηαζε νπνπδήπνηε ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ αιινδαπή ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ αλήιηθσλ
ηέθλσλ απηνχ θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο.
Αλ ν αηηψλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο λνκηθή νληφηεηα, δειψλνληαη
επηπιένλ θαη ηα παγθφζκηα έζνδα ή εηζνδήκαηα απφ θάζε πεγή θαηά ην πξνεγνχκελν θαη θαηά ην
ηξέρνλ έηνο, θαζψο θαη ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε νπνπδήπνηε ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ αιινδαπή,
θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ
ζην θεθάιαην ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ν αηηψλ θαζψο θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζχκθσλα κε
ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο επζχλνληαη αηνκηθά γηα ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ
αηηνχληνο.
Η πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα εκπξάγκαηα θαη ελνρηθά δηθαηψκαηα ζε
αθίλεηα, ηηο θαηαζέζεηο νπνηνπδήπνηε είδνπο θαη ηα ζπλαθή ηξαπεδηθά πξντφληα, ηηο επελδχζεηο ζε
θηλεηέο αμίεο, ηα κεραλνθίλεηα ηδησηηθά κέζα κεηαθνξάο, ηα δάλεηα θαη ηηο δσξεέο, ηηο κεηνρέο, ηα
κεξίδηα, ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ή ζπκκεηνρήο ζε θεθάιαην ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο λνκηθή
νληφηεηα, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) θαη ηα εκπξάγκαηα θαη
ελνρηθά δηθαηψκαηα ζε θηλεηά αμίαο άλσ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ. Μαδί κε ηελ
πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε δειψλεηαη απφ ηνλ αηηνχληα θαη ε εθηηκψκελε αγνξαία αμία ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ. Γηα ηα αθίλεηα δειψλεηαη θαη ε
αληηθεηκεληθή αμία απηψλ.
Αλ ν αηηψλ ηεξεί ινγηζηηθά αξρεία ζχκθσλα κε ηα Ε.Λ.Π. θαηά ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν, κε
ηελ αίηεζε αλαζηνιήο ζπλππνβάιινληαη ν ηειεπηαίνο ηζνινγηζκφο θαη ην ηειεπηαίν αλαιπηηθφ
ηζνδχγην γεληθήο ινγηζηηθήο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
Αλ ν αηηψλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν … ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Κ.Φ.Α.Σ θαηά ηε
δηπινγξαθηθή κέζνδν , κε ηελ αίηεζε αλαζηνιήο ζπλππνβάιινληαη ν ηειεπηαίνο ηζνινγηζκφο θαη ην
ηειεπηαίν αλαιπηηθφ ηζνδχγην γεληθήο ινγηζηηθήο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
4. Αίηεζε αλαζηνιήο γηα ηελ νπνία δελ πξνζθνκίδνληαη ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία
απνξξίπηεηαη…»
Δπειδή, ζύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1069/04.03.14, παξάγξαθνο 2 Κεθαιαίνπ Γ΄: «….2.
Εθφζνλ ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν, ηαπηφρξνλα κε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή θαη αίηεκα
αλαζηνιήο ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ ηεο
πξάμεο, ε Δηεχζπλζε Επίιπζεο Δηαθνξψλ δχλαηαη λα αλαζηείιεη ηελ πιεξσκή ηνπ ελ ιφγσ
πνζνζηνχ κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θξίλεηαη φηη απηφ ζα είρε σο ζπλέπεηα ηελ
αλεπαλφξζσηε βιάβε γηα ηνλ ππφρξεν… 3. Η Δηεχζπλζε Επίιπζεο Δηαθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα
εθηηκήζεη ηελ αλεπαλφξζσηε βιάβε ηνπ ππφρξενπ, ιακβάλεη ππφςε ηεο ηνπ ηζρπξηζκνχο απηνχ, ηα
ζπλππνβαιιφκελα ζηνηρεία θαη ηδίσο ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ ππφρξενπ, ζχκθσλα κε ηελ
ΠΟΛ 1002/31.12.2013, θαζψο θαη θάζε άιιν πξφζθνξν γηα ηελ πεξίπησζε απηή ζηνηρείν. …….».
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Δπειδή, θαηά πάγηα λνκνινγία, ε νηθνλνκηθή δεκία πνπ πξνθαιείηαη από ηελ εθηέιεζε
δηνηθεηηθήο πξάμεο δελ ζπληζηά θαηαξρήλ βιάβε αλεπαλόξζσηε ή δπζρεξώο επαλνξζώζηκε,
ηθαλή λα δηθαηνινγήζεη ηελ απνδνρή αίηεζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο πξάμεο, εθηόο εάλ
απνδεηθλύεηαη όηη έρεη ηέηνηα έθηαζε ώζηε λα πξνθαιείηαη ν νηθνλνκηθόο θινληζκόο ηεο επηρείξεζεο
ηνπ αηηνύληνο ή ε ζηέξεζε ησλ κέζσλ βηνπνξηζκνύ ηνπ (Επ. Αλ. ΣηΕ 45/2010, 1041/2009,
732/2007, 463, 698, 707/2006, 181, 661/2001, 208/2000). Ωο «αλεπαλόξζσηε» δε βιάβε λνείηαη
όρη κόλνλ ε θαηά θπξηνιεμία κε αλαζηξέςηκε, αιιά θαη εθείλε, ηεο νπνίαο ε απνθαηάζηαζε, ππό ηηο
ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο θαη ινηπέο ζπλζήθεο, είλαη γηα ηνλ δηάδηθν δπζρεξήο ζε ηέηνην βαζκό,
ώζηε λα αδπλαηεί πξάγκαηη λα ηελ επηηύρεη (Επ.Αλ. ΣηΕ 496/2011).
Δπειδή ν αηηώλ ηζρπξίδεηαη όηη από ηελ θαηαβνιή πνζνζηνύ 50% ηνπ ζπλνιηθά
ακθηζβεηνύκελνπ πνζνύ θόξνπ, ήηνη πνζνύ ζπλνιηθνύ ύςνπο 484.286,99 επξώ (50% Υ
968.573,98 επξώ), ζα ππνζηεί αλεπαλόξζσηε βιάβε, θαζόηη ην ζπλνιηθό βεβαησζέλ πνζό
παξίζηαηαη δπζβάζηαρην ζε ζπλάξηεζε αθελόο κε ηα κεδεληθά εηζνδήκαηα πνπ επηθαιείηαη γηα ηα
ηξία ηειεπηαία έηε, αθεηέξνπ κε ηηο αλεηιεκκέλεο δαλεηαθέο ηνπ ππνρξεώζεηο, απνξξένπζεο από:
α) ηε κε αξηζ. «…» ζύκβαζε κε ηελ Σξάπεδα «…», πνζνύ 13.875,65 επξώ, β) ηε κε αξηζ. «…»
ζύκβαζε κε ηελ Σξάπεδα «…», γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζ. «…»/2014 απόθαζε ηνπ
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, ζπλνιηθνύ πνζνύ 109.587,43 επξώ (βι. ζρεη. 3, 4, 5, 6
θαη 7), γ) ηε κε αξηζκό «…» ζύκβαζε κε ηελ Σξάπεδα «…», γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί ε ππ’ αξηζ.
«…»/2015 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, ζπλνιηθνύ πνζνύ 66.966,99
επξώ. Δμάιινπ, ν αηηώλ επηθαιείηαη εθθξεκείο νθεηιέο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία Ι.Κ.Α. θαη Ο.Α.Δ.Δ.,
ύςνπο 13.031,23 (ζρεη. 17) θαη 61.897,40 επξώ (ζρεη. 18) αληηζηνίρσο.
Δπειδή, ζύκθσλα κε ηελ πξνζθνκηδόκελε δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο άξζξνπ
203 λ. 2717/1999, ν αηηώλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο επί κίαο κνλνθαηνηθίαο, επί
ηεο νδνύ «…» ζην «…», θαζώο θαη ην δηθαίσκα ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο επί ηξηώλ νρεκάησλ, ήηνη
ελόο επηβαηηθνύ κε αξηζ. θπθινθνξίαο «…» θαη έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο ην 2007, ελόο θνξηεγνύ
κε αξηζ. θπθινθνξίαο «…» θαη έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο ην 2000 θαη κίαο κνηνζπθιέηαο κε αξηζ.
θπθινθνξίαο «…» θαη έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο ην 1997. ύκθσλα δε κε ηελ ίδηα δήισζε, ν
αηηώλ είλαη ππόρξενο ζηελ απνπιεξσκή ηξηώλ δαλείσλ θαηά ηα σο άλσ παξαηεζέληα ζην ζώκα
ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ζηνηρεία.
Δπειδή, ν αηηώλ δελ δειώλεη παγθόζκηα εηζνδήκαηα γηα ην ηξέρνλ θαη ην πξνεγνύκελν
έηνο, επηθαιείηαη δε όηη ιόγσ κεδεληθώλ εηζνδεκάησλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία δελ ππνρξενύην
ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Σν επηρείξεκα ηνύην, σζηόζν, ζηεξείηαη λνκηθήο
βαζηκόηεηαο, θαζόζνλ, όπσο νξίδεηαη θαη’ άξζξ. 67 παξ. 1 λ. 4172/2013, «Ο θνξνινγνχκελνο
πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ππνρξενχηαη λα δειψλεη φια ηα εηζνδήκαηά ηνπ,
ηα θνξνινγνχκελα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή απαιιαζζφκελα, ζηε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε
ειεθηξνληθά». Καηά ην λόεκα δε ηεο σο άλσ δηάηαμεο, όπσο δηεπθξηλίδεηαη θαη από ηελ ΠΟΛ
1067/2015 ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., «Οη θνξνινγνχκελνη νη νπνίνη έρνπλ θάλεη έλαξμε επηηεδεχκαηνο
ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε».
Δπειδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, όπσο πξνθύπηεη από ηελ επίκαρε έθζεζε
πξνζσξηλνύ ειέγρνπ Φ.Π.Α. ηεο Γ.Ο.Τ. Ε΄ Θεζζαινλίθεο αιιά επηβεβαηώλεηαη θαη από ην
ζύζηεκα TAXIS, ε ηειεπηαία ππνβιεζείζα δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ αηηνύληνο
αλαηξέρεη ζην νηθνλνκηθό έηνο 2010. Έθηνηε, θαίηνη ππόρξενο σο επηηεδεπκαηίαο, ν αηηώλ δελ έρεη
ππνβάιεη δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, όπσο, δε, ζεκεηώλεηαη θαη ζηελ σο άλσ έθζεζε
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ειέγρνπ, δελ ππέβαιε θακία πεξηνδηθή δήισζε Φ.Π.Α. γηα ην επίκαρν ειεγρόκελν δηάζηεκα, ήηνη
από 1/1/2006 έσο 31/12/2012.
Δπειδή, αλεμαξηήησο ηνπ όηη ε ρξόληα απνρή ηνπ αηηνύληνο από ηελ ππνβνιή
θνξνινγηθώλ δειώζεσλ ζπληζηά αζέηεζε ηεο πξσηαξρηθήο θαηά λόκν (άξζξ. 67 λ. 4172/2013)
ππνρξέσζεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ε νπνία, εθηεηλόκελε ζε βάζνο ρξόλνπ, ήηνη από ην νηθνλνκηθό
έηνο 2011 θαη εμήο, δπζρεξώο δύλαηαη λα απνδνζεί ζε απιώο ακειή ζπκπεξηθνξά, ε απνπζία
δειώζεσλ θαζηζηά αδύλαηε ηελ παξακηθξή δηαζηαύξσζε ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ
αηηνύληνο, ηδίσο δε ησλ εηήζησλ εηζνδεκάησλ ηνπ θαη ησλ ηξαπεδηθώλ ηνπ θαηαζέζεσλ. Δμάιινπ, ν
αηηώλ δελ δειώλεη νύηε ηελ εθηηκώκελε αγνξαία θαη ηελ αληηθεηκεληθή αμία ηνπ αθηλήηνπ επί ηνπ
νπνίνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο αιιά νύηε θαη ηελ εθηηκώκελε αγνξαία αμία ησλ
ηξηώλ νρεκάησλ πνπ έρεη ζηελ πιήξε θπξηόηεηά ηνπ. Ακθηβνιίεο, δε, γελλώληαη γηα ηελ ύπαξμε ή
κε εηζνδεκάησλ θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηελ αιινδαπή, κεηνρώλ εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ
εηαηξεηώλ, νκνιόγσλ θαη θάζε είδνπο νκνινγηώλ, ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη παξάγσγσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ, θαηαζέζεσλ νπνηνπδήπνηε είδνπο ζε Σξάπεδεο, ηακηεπηήξηα θαη
άιια εκεδαπά ή αιινδαπά πηζησηηθά Ιδξύκαηα, ζπξίδεο ζε Σξάπεδεο, ηακηεπηήξηα θαη άιια
εκεδαπά ή αιινδαπά πηζησηηθά Ιδξύκαηα, θαζώο ζηα νηθεία πεδία ηεο δήισζεο ν αηηώλ δελ έρεη
πξνβεί ζηηο αλάινγεο δηαγξαθέο.
Δπειδή, γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο, ε Τπεξεζία καο αδπλαηεί λα πξνβεί ζε ζπκπεξάζκαηα
γηα ηα εηζνδήκαηα θαη ηελ ελ γέλεη πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ αηηνύληνο θαη θαη’ επέθηαζε λα
απνθαλζεί πεξί ηεο αλεπαλόξζσηεο ή κε βιάβεο από ηελ θαηαβνιή πνζνζηνύ 50% ηνπ
βεβαησζέληνο πνζνύ ηνπ ακθηζβεηνύκελνπ θόξνπ. πλεπώο, ε αίηεζε αλαζηνιήο πξέπεη λα
απνξξηθζεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 6 ηεο ΠΟΛ 1064/2017.

Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε

ηελ απόξξηςε ηνπ αηηήκαηνο αλαζηνιήο θαηαβνιήο ηνπ πνζνζηνύ πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπ
ακθηζβεηνύκελνπ πνζνύ ησλ σο άλσ πξάμεσλ, ήηνη ηνπ πνζνύ ησλ 484.286,99 επξώ (50% Υ
968.573,98 επξώ).

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο
Η Τπάλλελορ ηος Αςηοηελούρ
Γπαθείος
Γιοικεηικήρ Τποζηήπιξερ
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