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Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ
Έρνληαο ππ' φςε:
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 Απφθαζεο 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 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ Β΄ 1440/27-04-2017).
2.Σελ ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ.
3.Σελ Γ.Δ.Γ. 1126366 ΔΞ 2016/30.08.2016 (ΦΔΚ Β΄ 2759/1.9.2016) Απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ
ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ «Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο».
4. Σελ κε εκεξνκελία θαηάζεζεο ..-..-2018 κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ….. ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηνπ
«……… ηνπ …….» – Α.Φ.Μ. ….., Γεκνζίνπ Τπαιιήινπ-……, θαηνίθνπ …… Ν. Θεζζαινλίθεο επί
ηεο νδνχ …… αξηζ. … - Σ.Κ. ….. θαηά: α) ηεο κε αξηζκφ …./11-12-2017 νξηζηηθήο πξάμεο
δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ Δηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2007, β) ηεο κε αξηζκφ …./11-12-2017
νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ Δηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2008, γ) ηεο κε
αξηζκφ …./11-12-2017 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ Δηζνδήκαηνο νηθ.
έηνπο 2009, δ) ηεο κε αξηζκφ …./11-12-2017 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
Δηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2011, ε) ηεο κε αξηζκφ …./11-12-2017 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ
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πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ Δηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2012, ζη) ηεο κε αξηζκφ …./11-12-2017 νξηζηηθήο
πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ Δηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2013, δ) ηεο κε αξηζκφ …./1112-2017 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ Δηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2014, θαη ε)
ηεο κε αξηζκφ …./11-12-2017 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ Δηζνδήκαηνο
νηθ. έηνπο 2015 (θνξνινγηθνχ έηνπο 2014), ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο θαη ηα
πξνζθνκηδφκελα κε απηήλ ζρεηηθά έγγξαθα.
5. Σηο σο άλσ πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε αθχξσζε.
6. Σηο απφ ..-..-2018 απφςεηο ηεο Γ.Ο.Τ. … Θεζζαινλίθεο, κε ηηο νπνίεο δεηείηαη ε απφξξηςε ηεο
αλσηέξσ ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο.
7. Σελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Α7 – Δπαλεμέηαζεο ηεο
Τπεξεζίαο καο, όπσο απνηππώλεηαη ζην ζρέδην ηεο απόθαζεο.
Δπί ηεο από ..-..-2018 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ …. ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο ηνπ
πξνζθεχγνληνο, ε νπνία θαηαηέζεθε εκπξφζεζκα, θαη κεηά ηελ κειέηε θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ
ησλ πθηζηάκελσλ ζην ζρεηηθφ θάθειν εγγξάθσλ θαη ησλ πξνβαιιφκελσλ ιφγσλ ηεο ελδηθνθαλνχο
πξνζθπγήο, επαγφκαζηε ηα αθφινπζα:
-Με ηελ ππ’ αξηζκ. …./11-12-2017 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
εηζνδήκαηνο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο, νηθνλ. έηνπο 2007 επηβιήζεθε ζε
βάξνο ηνπ πξνζθεχγνληνο θχξηνο θφξνο χςνπο 3.820,16 €, πιένλ πξνζαπμήζεσλ χςνπο 4.584,19
€, ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο 8.404,35 €.
-Με ηελ ππ’ αξηζκ. …./11-12-2017 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
εηζνδήκαηνο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο, νηθνλ. έηνπο 2008 επηβιήζεθε ζε
βάξνο ηνπ πξνζθεχγνληνο θχξηνο θφξνο χςνπο 10.330,29 €, πιένλ πξνζαπμήζεσλ χςνπο
12.396,35 €, ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο 22.726,64 €.
-Με ηελ ππ’ αξηζκ. …./11-12-2017 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
εηζνδήκαηνο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο, νηθνλ. έηνπο 2009 επηβιήζεθε ζε
βάξνο ηνπ πξνζθεχγνληνο θχξηνο θφξνο χςνπο 2.728,01 €, πιένλ πξνζαπμήζεσλ χςνπο 3.273,61
€, ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο 6.001,62 €.
-Με ηελ ππ’ αξηζκ. …./11-12-2017 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
εηζνδήκαηνο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο, νηθνλ. έηνπο 2011 επηβιήζεθε ζε
βάξνο ηνπ πξνζθεχγνληνο θχξηνο θφξνο χςνπο 9.409,44 €, πιένλ πξνζαπμήζεσλ χςνπο
11.291,33 €, ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο 20.700,77 €.
-Με ηελ ππ’ αξηζκ. …./11-12-2017 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
εηζνδήκαηνο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο, νηθνλ. έηνπο 2012 επηβιήζεθε ζε
βάξνο ηνπ πξνζθεχγνληνο θχξηνο θφξνο χςνπο 9.159,94 €, πιένλ εηζθνξά αιιειεγγχεο χςνπο
1.023,60 €, πιένλ πξνζαπμήζεσλ χςνπο 10.991,92 €, ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο 21.175,46 €.

2

-Με ηελ ππ’ αξηζκ. …./11-12-2017 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
εηζνδήκαηνο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο, νηθνλ. έηνπο 2013 επηβιήζεθε ζε
βάξνο ηνπ πξνζθεχγνληνο θχξηνο θφξνο χςνπο 7.954,44 €, πιένλ εηζθνξά αιιειεγγχεο χςνπο
984,39 €, πιένλ πξνζαπμήζεσλ χςνπο 8.272,62 €, ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο 17.211,45 €.
-Με ηελ ππ’ αξηζκ. …./11-12-2017 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
εηζνδήκαηνο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο, νηθνλ. έηνπο 2014 επηβιήζεθε ζε
βάξνο ηνπ πξνζθεχγνληνο θχξηνο θφξνο χςνπο 8.612,26 €, πιένλ εηζθνξά αιιειεγγχεο χςνπο
1.316,94 €, πιένλ πξνζαπμήζεσλ χςνπο 7.234,30 €, ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο 17.163,50 €.
-Με ηελ ππ’ αξηζκ. …./11-12-2017 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
εηζνδήκαηνο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο, νηθνλ. έηνπο 2015 (θνξνινγηθνχ έηνπο
2014) επηβιήζεθε ζε βάξνο ηνπ πξνζθεχγνληνο θχξηνο θφξνο χςνπο 4.277,51 €, πιένλ εηζθνξά
αιιειεγγχεο χςνπο 329,03 €, πιένλ πξφζηηκν ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 4174/2013 χςνπο 2.138,75 €,
ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο 6.745,29 €.
Οη αλσηέξσ πξάμεηο πξνέθπςαλ θαηφπηλ ηεο δηελέξγεηαο κεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο ρξήζεηο 20062014 απφ ηελ Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο, γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 παξ 3
ηνπ Ν. 2238/1994 (ΚΦΔ), δπλάκεη ησλ ππ’ αξηζκ. … θαη ../17-11-2017 ζρεηηθψλ εληνιψλ ειέγρνπ
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο.
Αηηία ειέγρνπ απνηέιεζε ην κε αξηζκφ πξση ΓΔΤΠ.ΤΠΟΓ. … 2017 ΔΞ ΔΜΠ κε
επηζπλαπηφκελε ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ΓΔΤΠ.ΤΠΟΓ. ……. ΔΗ 2017 ΔΜΠ Πνξηζκαηηθή
Έθζεζε ηεο ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηζεσξεηή θνπ
……., πνπ δηαβηβάζηεθε ζηε Γ.Ο.Τ. …… κε ην σο άλσ έγγξαθν θαη κε ηελ νπνία δεηήζεθε λα
δηεμαρζεί έιεγρνο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ νηθ. εηψλ 2006-2015 ζηνλ πξνζθεχγνληα.
Με ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΤΠΓ.Δ.ΤΠ. …… ΔΞ 2015 ΔΜΠ/ …../13-10-2015 εληνιή ειέγρνπ
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, δηαηάρζεθε ε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ
πξνζθεχγνληνο, πνπ απνζθνπνχζε ζηε δηαπίζησζε ηπρφλ πξνζαχμεζεο πεξηνπζίαο ηνπ απφ κε
δηαξθή, ή κε ζηαζεξή πεγή ή αηηία, ν νπνίνο θαηά ηηο ειεγρφκελεο ρξήζεηο ππεξεηνχζε σο
ηεισλεηαθφο ππάιιεινο.
χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε Πνξηζκαηηθή Έθζεζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Δπηζεσξεηή δηαπηζηψζεθε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεισζέλησλ εηζνδεκάησλ θαη ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ
πξνζθεχγνληνο πνπ θαηαινγίζηεθε απφ ηε Γ.Ο.Τ. …. Θεζζαινλίθεο σο πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο
βάζεη ηνπ άξζξνπ 48 παξ 3 ηνπ λ. 2238/1994.
Απφ ηελ επεμεξγαζία φισλ ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ινγαξηαζκψλ απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ
Δπηζεσξεηή, πξνέθπςε φηη ν πξνζθεχγσλ θαηέρεη είηε αηνκηθά, είηε θνηλά, δηάθνξα είδε ηξαπεδηθψλ
πξντφλησλ

(ινγαξηαζκνχο,

πξνζεζκηαθέο

θαηαζέζεηο,

παξαηίζεληαη παξαθάησ:
ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΦΔΤΓΟΝΣΟ
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ακνηβαία

θεθάιαηα,

θ.ι.π.)

φπσο

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
1. Λνγαξηαζκφο ….. Γηθαηνχρνη: …… (παηέξαο), ……
Ο σο άλσ ινγαξηαζκφο κε θχξην δηθαηνχρν ηνλ …… παηέξα ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη ζπλδηθαηνχρν
ηνλ πξνζθεχγνληα πξνθχπηεη φηη είλαη έλαο ινγαξηαζκφο απνπιεξσκήο δαλείνπ.
2.

Λνγαξηαζκφο …… Γηθαηνχρνο: ……. (ζχδπγνο)

Ο παξψλ ινγαξηαζκφο κε θχξην θαη κνλαδηθφ δηθαηνχρν ηελ ζχδπγν ηνπ πξνζθεχγνληνο, δελ
παξνπζηάδεη θηλήζεηο.

3.

Λνγαξηαζκφο ….. Γηθαηνχρνη: …….- ……

Ο σο άλσ ινγαξηαζκφο κε θχξην δηθαηνχρν ηελ …….. θνπληάδα ηνπ πξνζθεχγνληνο, πηζηψλεηαη
θαηά θχξην ιφγν απφ κηζζνδνζία. Σεθκαίξεηαη φηη, ν ινγαξηαζκφο απηφο δελ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα
ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ πίλαθα κε ηνπο ηξαπεδηθνχο ηνπ ινγαξηαζκνχο.
ΣΡΑΠΔΕΑ ALPHA
1. Λνγαξηαζκφο …… Γηθαηνχρνο: …….., ζπλδηθαηνχρνο ……
Ο σο άλσ ινγαξηαζκφο, παξφιν φηη δελ έρεη σο θχξην δηθαηνχρν ηνλ πξνζθεχγνληα, είλαη ν
ινγαξηαζκφο ζηνλ νπνίν πηζηψλεηαη ε κηζζνδνζία ηνπ απφ ην Τπ. …… θαη ηνλ νπνίν απνδέρηεθε
φηη ηνπ αλήθεη.
2. Λνγαξηαζκφο ……. Γηθαηνχρνο: ……
Ο παξαπάλσ ινγαξηαζκφο δελ παξνπζηάδεη θηλήζεηο γηα ηα ππφ θξίζε έηε.
ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ
1. Λνγαξηαζκφο …… Γηθαηνχρνο: ….., ζπλδηθαηνχρνη: ……, …..,(ηέθλν), ….. (ηέθλν)
Ο σο άλσ ινγαξηαζκφο κε θχξην δηθαηνχρν ηελ ζχδπγν ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη ζπλδηθαηνχρνπο ηνλ
ίδην θαη ηα ηέθλα ηνπο, είλαη ν ινγαξηαζκφο κηζζνδνζίαο ηεο ζπδχγνπ ηνπ.
2. Λνγαξηαζκφο …… Γηθαηνχρνο: ….. (πεζεξφο), ζπλδηθαηνχρνη: ….. (ζχδπγνο), …..(θνπληάδα),
…… (πεζεξά).
Ο σο άλσ ινγαξηαζκφο έρεη θχξην δηθαηνχρν ηνλ πεζεξφ ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη ζπλδηθαηνχρνπο ηε
ζχδπγν, ηελ θνπληάδα θαη ηελ πεζεξά ηνπ. Σεθκαίξεηαη φηη, ν ινγαξηαζκφο απηφο δελ αλήθεη ζηελ
νηθνγέλεηα ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ πίλαθα κε ηνπο ηξαπεδηθνχο ηνπ
ινγαξηαζκνχο.

3.

Λνγαξηαζκφο ……. Γηθαηνχρνο: …… (ηέθλν), ζπλδηθαηνχρνη:

……. (ζχδπγνο), …… (πεζεξά).
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Ο σο άλσ ινγαξηαζκφο κε θχξην δηθαηνχρν ην πηφ ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη ζπλδηθαηνχρνπο ηελ
ζχδπγφ ηνπ θαη ηελ πεζεξά ηνπ, είλαη έλαο ινγαξηαζκφο πνπ δειψζεθε απφ ηνλ πξνζθεχγνληα φηη
ηνπ αλήθεη.

4.

Λνγαξηαζκφο …… Γηθαηνχρνο: …. (ηέθλν), ζπλδηθαηνχρνη: ….. (ζχδπγνο), …… (πεζεξά).

Ο σο άλσ ινγαξηαζκφο κε θχξην δηθαηνχρν ην πηφ ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη ζπλδηθαηνχρνπο ηελ
ζχδπγφ ηνπ θαη ηελ πεζεξά ηνπ, είλαη έλαο ινγαξηαζκφο πνπ δειψζεθε απφ ηνλ πξνζθεχγνληα φηη
ηνπ αλήθεη.
5.

Λνγαξηαζκφο …… Γηθαηνχρνο: ….. (πεζεξά), ζπλδηθαηνχρνη: ….. (ζχδπγνο), …. … (θνπληάδα),

……(πεζεξφο)
Ο σο άλσ ινγαξηαζκφο έρεη θχξην δηθαηνχρν ηνλ πεζεξφ ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη ζπλδηθαηνχρνπο
ηελ ζχδπγφ ηνπ, ηελ πεζεξά ηνπ θαη ηελ θνπληάδα ηνπ. Σεθκαίξεηαη φηη, ν ινγαξηαζκφο απηφο δελ
αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ πίλαθα κε ηνπο
ηξαπεδηθνχο ηνπ ινγαξηαζκνχο.
6.

Λνγαξηαζκφο ….. Γηθαηνχρνο: …… (πεζεξά), ζπλδηθαηνχρνη: ….. (ζχδπγνο), ….. …..(πεζεξφο)

Ο σο άλσ ινγαξηαζκφο ν νπνίνο έρεη θχξην δηθαηνχρν ηελ πεζεξά ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη
ζπλδηθαηνχρνπο ηελ ζχδπγφ ηνπ, ηνλ πεζεξφ ηνπ είλαη ινγαξηαζκφο κηζζνδνζίαο, ν νπνίνο
πηζηψλεηαη κε θαηαβνιή ζπληάμεσλ. Σεθκαίξεηαη φηη, ν ινγαξηαζκφο απηφο δελ αλήθεη ζηελ
νηθνγέλεηα ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ πίλαθα κε ηνπο ηξαπεδηθνχο ηνπ
ινγαξηαζκνχο.
ΣΡΑΠΔΕΑ CITYBANK
1.
2.

Λνγαξηαζκφο …… Γηθαηνχρνο: …… (ζχδπγνο)
ηνλ αλσηέξσ ινγαξηαζκφ κε κνλαδηθφ δηθαηνχρν ηε ζχδπγν ηνπ πξνζθεχγνληνο δελ

δηαπηζηψζεθαλ αμηφινγεο πηζηψζεηο.
ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ
1.

Λνγαξηαζκφο ……. Γηθαηνχρνο: ……

Ο αλσηέξσ ινγαξηαζκφο κε κνλαδηθφ δηθαηνχρν ηνλ πξνζθεχγνληα δελ παξνπζηάδεη θηλήζεηο.
ΠΡΟΘΔΜΗΑΚΔ ΚΑΣΑΘΔΔΗ
Οη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο πξνέξρνληαη απφ πνζά πνπ ρξεψλνληαη - εθηακηεχνληαη απφ ηνπο σο
άλσ ινγαξηαζκνχο, νη νπνίεο δηαηεξνχληαλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα σο «πξνζεζκία» θαη
επέζηξεθαλ θαη πάιη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηξνθνδνζίαο ηνπο {ζπλδεδεκέλνο ινγαξηαζκφο) θαη
ρξεψλνληαλ εμαξρήο.
Με ην κε αξηζκ. πξση. ΓΔΤΠ.ΤΠΟΓ. …… ΔΞ 2017 ΔΜΠ.27/04/2017 έγγξαθν ηεο
Τπνδ/λζεο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, δεηήζεθε απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ε παξνρή εμεγήζεσλ
ζρεηηθά κε νξηζκέλεο απφ ηηο δηαθνξέο πνπ δηαπηζηψζεθαλ, κεηά απφ ηνλ έιεγρν ηνπ Οηθνλνκηθνχ
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Δπηζεσξεηή, κεηαμχ ησλ εηζνδεκάησλ πνπ έρνπλ δεισζεί θαηά νηθνλνκηθφ έηνο γηα ηα νηθνλνκηθά
έηε 2006-2015 θαη ηεο θίλεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ (αηνκηθψλ ή θνηλψλ), ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ινηπψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαηά ηελ ππφ θξίζε πεξίνδν.
Δπίζεο, θαινχληαλ λα δψζεη επαξθείο δηεπθξηλίζεηο/επεμεγήζεηο επί ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ,
πξνζθνκίδνληαο ηαπηφρξνλα θάζε ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα δηαθηλεζέληα ρξεκαηηθά πνζά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο, έρνπλ θνξνινγεζεί ή απαιιαγεί κε εηδηθή δηάηαμε απφ
ην θφξν, πξνθεηκέλνπ λα κελ ζεσξεζνχλ σο πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο.
Ο πξνζθεχγσλ απνθξηλφκελνο ζηελ αλσηέξσ θιήζε, θαηέζεζε ζηελ σο άλσ ππεξεζία ην κε
αξηζ. πξση. ΔΜΠ …../25-05-2017 ππφκλεκα παξνρήο εμεγήζεσλ καδί κε επηζπλαπηφκελα
έγγξαθα.
Καηφπηλ επεμεξγαζίαο ηνπ ππνβιεζέληνο ππνκλήκαηνο θαη ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ηνπ
πξνζθεχγνληνο, ν Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο επηζήκαλε ηα εμήο:
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηήζησλ εζφδσλ ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, απφ
εκθαλείο πεγέο εηζνδήκαηνο, ζπλεθηηκήζεθε ην φιν απνδεηθηηθφ πιηθφ, ην νπνίν ζπγθεληξψζεθε
κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο Πνξηζκαηηθήο Έθζεζεο ηεο Τπνδ/λζεο Δζσηεξηθψλ
Τπνζέζεσλ, ήηνη: νη θνξνινγηθέο δειψζεηο ηεο θξηλφκελεο πεξηφδνπ, νη θηλήζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ
ινγαξηαζκψλ κε ηα ππφινηπα απηψλ ζηηο 31/12 θάζε έηνπο, νη ηφθνη θαηαζέζεσλ θαη θάζε λφκηκε
πεγή εηζνδήκαηνο. Με βάζε δε φια ηα αλσηέξσ, ν Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο, ζπλέηαμε ηνπο
ηέζζεξεηο (4) ζπλεκκέλνπο πίλαθεο, νη νπνίνη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο Πνξηζκαηηθήο
Έθζεζεο ηεο σο άλσ Τπεξεζίαο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πξνζθεχγνληνο,
ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. Πξση. Γ.Γ.Ο.Δ. …… ΔΞ ΔΜΠ/29-04-2013 εγθχθιην ηεο Γεληθήο Γ/λζεο
Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο.
Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, δηελεξγήζεθε
ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. Πξση. Γ.Δ.ΤΠ. ……. ΔΞ ΔΜΠ/07-11-2014 εγθχθιην ηεο Γ/λζεο
Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, κε ηελ θαηαγξαθή ησλ πάζεο θχζεσο πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ
ηνπ πξνζθεχγνληνο.
Ζ ζπκπιήξσζε ησλ σο άλσ ηεζζάξσλ πηλάθσλ απεηθνλίδεη ηελ πεξηνπζηαθή ζέζε, ηνλ
βαζηθφ πίλαθα ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ, ηα ιεθζέληα δάλεηα θαη ηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο
ηνπ πξνζθεχγνληνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θαηά έηνο έζνδα ηνπ θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ
απφ θάζε εκθαλή πεγή πξνέιεπζεο, ηηο νηθνγελεηαθέο δαπάλεο δηαβίσζήο ηνπ θαη ηελ αμία
απφθηεζεο θάζε είδνπο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαηά ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν.
Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, ιήθζεθε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ
πξνζθεχγνληνο θαη ζπγθξίζεθε κε ηηο Σξαπεδηθέο Καηαζέζεηο θαη Γαπάλεο ηνπ αλά νηθνλνκηθφ έηνο,
ψζηε λα δηαπηζησζεί ε θαηαζεηηθή ηνπ δπλαηφηεηα, δειαδή, εάλ νη θαηαζέζεηο θαη νη δαπάλεο ηνπ
πξνζθεχγνληνο δηθαηνινγνχληαη ή κε, απφ εκθαλείο θαη λφκηκεο πεγέο, θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ
δηαζέζηκν αλά έηνο εηζφδεκά ηνπ θαη ζπγθξίζεθε κε ην Σξαπεδηθφ Τπφινηπν ηνπ έηνπο, ην νπνίν
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απνηππψλεηαη σο ζεηηθή ή αξλεηηθή πξνζαχμεζε ζε ζρέζε κε ην Σξαπεδηθφ Τπφινηπν ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο (απνηακηεπηηθή δπλαηφηεηα).
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΖ ΠΟΡΗΜΑΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΣΖ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ
ΟΗ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΠΡΑΞΔΗ
Οηθνλνκηθφ έηνο 2007
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/01/2006 κέρξη 31/12/2006, ην εηήζην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ
πξνζθεχγνληνο αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 37.379,02 € θαη ην εηήζην θαηαζεηηθφ ηνπ ππφινηπν απμήζεθε θαηά
49.078,00 €. Ζ πξνζαχμεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηνπ ππνινίπνπ θαηά 11.698,98 δελ δχλαηαη λα δηθαηνινγεζεί
απφ δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ έηνπο. Δπεηδή ην πξνεγνχκελν έηνο(2005) παξνπζίαζε έλα ζεηηθφ ππφινηπν ηεο
ηάμεο ησλ 1.941,66 € πνπ δχλαηαη λα κεηαθεξζεί, κεηψλεη ην θαηαζεηηθφ ηνπ ππφινηπν ζην πνζφ ησλ 9.757,32
€ (11.698,98 -1.941,66= 9.757,32 €).πλεπψο ηεθκαίξεηαη φηη ε πξνζαχμεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηνπ
ππνινίπνπ θαηά ην πνζφ ησλ 9.757,32 € πξνέξρεηαη απφ κε εκθαλείο πφξνπο, δεδνκέλνπ φηη δελ
δχλαηαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη ν έιεγρνο, λα θαιχςεη ηελ πξνζαχμεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηνπ
ππνινίπνπ θαηά ην πνζφ ησλ 9.757,32 €.
Οηθνλνκηθφ έηνο 2008
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/01/2007 κέρξη 31/12/2007, ην εηήζην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ
πξνζθεχγνληνο αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 40.006,39 € θαη ην εηήζην θαηαζεηηθφ ηνπ ππφινηπν απμήζεθε θαηά
66.933,89 €. πλεπψο ηεθκαίξεηαη φηη ε πξνζαχμεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηνπ ππνινίπνπ θαηά ην πνζφ
ησλ 26.927,50 € πξνέξρεηαη απφ κε εκθαλείο πφξνπο, δεδνκέλνπ φηη δελ δχλαηαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ
πνπ δηαζέηεη ν έιεγρνο, λα θαιχςεη ηελ πξνζαχμεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηνπ ππνινίπνπ θαηά ην πνζφ ησλ
26.927,50 €.
Οηθνλνκηθφ έηνο 2009
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/01/2008 κέρξη 31/12/2008, ην εηήζην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ
πξνζθεχγνληνο αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 69.177,13 € θαη ην εηήζην θαηαζεηηθφ ηνπ ππφινηπν απμήζεθε θαηά
77.973,52 €. πλεπψο ηεθκαίξεηαη φηη ε πξνζαχμεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηνπ ππνινίπνπ θαηά ην πνζφ
ησλ 8.796,39 € πξνέξρεηαη απφ κε εκθαλείο πφξνπο, δεδνκέλνπ φηη δελ δχλαηαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ
πνπ δηαζέηεη ν έιεγρνο, λα θαιχςεη ηελ πξνζαχμεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηνπ ππνινίπνπ θαηά ην πνζφ ησλ
8.796,39 €.
Οηθνλνκηθφ έηνο 2010
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/01/2009 κέρξη 31/12/2009, ην εηήζην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ
πξνζθεχγνληνο αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 29.700,45 € θαη ην εηήζην θαηαζεηηθφ ηνπ ππφινηπν κεηψζεθε θαηά
73.404,81 €. Καηφπηλ ησλ εμεγήζεσλ πνπ παξαζρέζεθαλ ν πξνζθεχγσλ δήισζε πσο ην πνζφ ησλ σο άλσ
αλαιήςεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα δηάθνξεο αγνξέο, (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε αγνξά ΗΥ επηβαηηθνχ
απηνθηλήηνπ απφ ηε ζχδπγν ηνπ πξνζθεχγνληνο) θαη επηζθεπέο ζηελ νηθία ηνπ. πλεπψο ην έηνο 2009 δελ
πξνθχπηεη νχηε δηαθνξά, νχηε κεηαθεξφκελν ππφινηπν, αθνχ ε κείσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ θαηαζεηηθνχ
ππνινίπνπ αμηνπνηήζεθε απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ζε δηάθνξεο αγνξέο θαη επηζθεπέο.
Οηθνλνκηθφ έηνο 2011
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Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/01/2010 κέρξη 31/12/2010, ην εηήζην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ
πξνζθεχγνληνο αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 31.241,34 € θαη ην εηήζην θαηαζεηηθφ ηνπ ππφινηπν απμήζεθε θαηά
55.561,39 €. πλεπψο ηεθκαίξεηαη φηη ε πξνζαχμεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηνπ ππνινίπνπ θαηά ην πνζφ
ησλ 25.320,05 € πξνέξρεηαη απφ κε εκθαλείο πφξνπο, δεδνκέλνπ φηη δελ δχλαηαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ
πνπ δηαζέηεη ν έιεγρνο, λα θαιχςεη ηελ πξνζαχμεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηνπ ππνινίπνπ θαηά ην πνζφ ησλ
25.320,05 €.
Οηθνλνκηθφ έηνο 2012
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/01/2011 κέρξη 31/12/2011, ην εηήζην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ
πξνζθεχγνληνο αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 27.625,58 € θαη ην εηήζην θαηαζεηηθφ ηνπ ππφινηπν απμήζεθε θαηά
51.611,42 €. πλεπψο ηεθκαίξεηαη φηη ε πξνζαχμεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηνπ ππνινίπνπ θαηά ην πνζφ
ησλ 23.985,84 € πξνέξρεηαη απφ κε εκθαλείο πφξνπο, δεδνκέλνπ φηη δελ δχλαηαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ
πνπ δηαζέηεη ν έιεγρνο, λα θαιχςεη ηελ πξνζαχμεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηνπ ππνινίπνπ θαηά ην πνζφ ησλ
23.985,84 €.
Οηθνλνκηθφ έηνο 2013
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/01/2012 κέρξη 31/12/2012, ην εηήζην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ
πξνζθεχγνληνο αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 8.092,88 € θαη ην εηήζην θαηαζεηηθφ ηνπ ππφινηπν απμήζεθε θαηά
30.690,12 €. πλεπψο ηεθκαίξεηαη φηη ε πξνζαχμεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηνπ ππνινίπνπ θαηά ην πνζφ
ησλ 22.597,24 € πξνέξρεηαη απφ κε εκθαλείο πφξνπο, δεδνκέλνπ φηη δελ δχλαηαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ
πνπ δηαζέηεη ν έιεγρνο, λα θαιχςεη ηελ πξνζαχμεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηνπ ππνινίπνπ θαηά ην πνζφ ησλ
22.597,24 €.
Οηθνλνκηθφ έηνο 2014
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/01/2013 κέρξη 31/12/2013, ην εηήζην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ
πξνζθεχγνληνο αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 21.090,23 € θαη ην εηήζην θαηαζεηηθφ ηνπ ππφινηπν απμήζεθε θαηά
54.214,30 €. πλεπψο ηεθκαίξεηαη φηη ε πξνζαχμεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηνπ ππνινίπνπ θαηά ην πνζφ
ησλ 33.124,07 € πξνέξρεηαη απφ κε εκθαλείο πφξνπο, δεδνκέλνπ φηη δελ δχλαηαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ
πνπ δηαζέηεη ν έιεγρνο, λα θαιχςεη ηελ πξνζαχμεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηνπ ππνινίπνπ θαηά ην πνζφ ησλ
33.124,07 €.
Οηθνλνκηθφ έηνο 2015 (θνξνινγηθφ έηνο 2014)
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 01/01/2014 κέρξη 31/12/2014, ην εηήζην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ
πξνζθεχγνληνο αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 25.560,31 € θαη ην εηήζην θαηαζεηηθφ ηνπ ππφινηπν απμήζεθε θαηά
42.012,26 €. πλεπψο ηεθκαίξεηαη φηη ε πξνζαχμεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηνπ ππνινίπνπ θαηά ην πνζφ
ησλ 16.451,95 € πξνέξρεηαη απφ κε εκθαλείο πφξνπο, δεδνκέλνπ φηη δελ δχλαηαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ
πνπ δηαζέηεη ν έιεγρνο, λα θαιχςεη ηελ πξνζαχμεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ηνπ ππνινίπνπ θαηά ην πνζφ ησλ
16.451,95 €.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εηήζηαο αξλεηηθήο δηαθνξάο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πξνζθεχγνληνο, ν
έιεγρνο ηεο Τπνδ/λζεο Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ, ζπλέθξηλε ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ή κείσζε ηνπ
Σξαπεδηθνχ Τπνινίπνπ ζε ζρέζε κε ην Σξαπεδηθφ Τπφινηπν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη εκθάληζε
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ηε δηαθνξά ηνπ πνζνχ, θαηά ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη ή κεηψλεηαη απφ έηνο ζε έηνο, ην ηξαπεδηθφ
ηνπ ππφινηπν. ηε ζπλέρεηα, ζπλέθξηλε ην πνζφ ηεο δηαθνξάο απηήο κε ην αληίζηνηρν ζεηηθφ ή
αξλεηηθφ δηαζέζηκν ππφινηπν ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ γηα θάζε έηνο μερσξηζηά θαη πξνέθπςαλ
αξλεηηθέο δηαθνξέο ζπλνιηθνύ ύςνπο πνζνύ 166.960.36 €, φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα.
ΠΗΝΑΚΑ ΑΡΝΖΣΗΚΩΝ - ΘΔΣΗΚΩΝ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΣΟ (ε Δπξώ)
Υξήζε Δηήζην Γηαζέζηκν
εηζόδεκα
(α)
(β)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

34.949,52
37.379,02
40.006,39
69.177,13
29.700,45
31.241,34
27.625,58
8.092,88
21.090,23
25.560,31

Δηήζηα αύμεζε ή κείσζε
Σξαπεδηθνύ Τπνινίπνπ
(γ)

Δηήζηα Γηαθνξά κεηαμύ Γηαζ. Δηζνδ
& Σξαπ. Καηαζεη. Τπόινηπνπ
(δ)

33.007,86
49.078,00
66.933,89
77973,52
-73.404,81
56.561,39
51.611,42
30.690,12
54.214,3
42.012,26

1.941,66
-11.698,98
-26.927,5
-8796,39
103.105,26
-25.320,05
-23.985,84
-22.597,24
-33.124,07
-16.451,95

Ο έιεγρνο ηεο Γ.Ο.Τ. … Θεζζαινλίθεο πηνζέηεζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ππ’ αξηζκ.
ΓΔΤΠ.ΤΠΟΓ. ….. ΔΗ 2017 ΔΜΠ Πνξηζκαηηθήο Έθζεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηζεσξεηή θνπ ……,
θαηαιήγνληαο ζηε δηαπίζησζε φηη νη δηαθνξέο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ σο άλσ πίλαθα, απνηεινχλ
πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο θαη εμέδσζε ηηο πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο.
Με ηε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ …../..-..-2018 ελδηθνθαλή πξνζθπγή ν πξνζθεχγσλ δεηά ηελ
αθχξσζε ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. …. Θεζζαινλίθεο, επηθαινχκελνο
ηνπο θάησζη ιφγνπο:
1) Παξαγξαθή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ δεκνζίνπ γηα έθδνζε θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ θφξνπ
εηζνδήκαηνο ησλ ρξήζεσλ 2006 έσο θαη 2010, κε βάζε ηελ πξφζθαηε λνκνινγία θαη θπξίσο
ηελ ππ’ αξηζκ. 1738/2017 απφθαζε ηνπ ηΔ. Ζ δεθαεηήο παξαγξαθή εθαξκφδεηαη εμαηξεηηθά
ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.
2238/1994, (ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία), γεγνλφο πνπ δελ ηζρχεη ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε.
Σν άλνηγκα ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπ ινγαξηαζκψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί «λέν»
ζηνηρείν. (ζρεη. ηΔ 2934/2017, ΠΟΛ 1194/2017).
2) Γελ πθίζηαηαη πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο. Όπσο ζαθψο πξνθχπηεη απφ ηε δηαηχπσζε ηεο
δηάηαμεο ηνπ άξζ. 48 παξ.3 ηνπ Ν. 2238/1994, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ κε ην
άξζξν 15 παξ 2 ηνπ Ν. 3888/2010, ν θνξνινγνχκελνο θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο
λνκηκφηεηαο ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ, άιισο ηεθκαίξεηαη φηη απηέο είλαη ζπλέπεηα ηεο δηάπξαμεο
πξάμεσλ θνξνδηαθπγήο κε ηηο νπνίεο απέθξπςε απνθηεζέλ θνξνινγεηέν εηζφδεκα.
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Μεηαθέξεηαη δει. ζην θνξνινγνχκελν ην βάξνο ηεο απφδεημεο, άιισο ηεθκαίξεηαη ε
δηάπξαμε θνξνδηαθπγήο. Θεζπίδεηαη ζπλεπψο κε ηε ξχζκηζε απηή ε αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο
ηεο απφδεημεο. Όκσο θαηά ηελ πάγηα ζπλαθή λνκνινγία ησλ Γηθαζηεξίσλ ην βάξνο ηεο
απφδεημεο θέξεη ε θνξνινγηθή αξρή, είλαη δε αλεπίηξεπηε ε αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο ηεο
απφδεημεο. Ζ αηηηνινγία ηνπ ειέγρνπ, δελ ζπκβαδίδεη νχηε κε ηελ πάγηα λνκνινγία ησλ
Γηθαζηεξίσλ, φηη ην βάξνο ηεο απφδεημεο θέξεη ν έιεγρνο, νχηε θαη κε ηε ζπλαθή απφθαζε
ηΔ 884/2016, πνπ απαηηεί ηεθκεξίσζε ησλ θξίζεσλ ηνπ ειέγρνπ πεξί απφθξπςεο
θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο απφ ηνλ θνξνινγνχκελν, έζησ θαη θαηά ηξφπν έκκεζν. Απφ ηε
δηαηχπσζε ηεο ππ’

αξηζκ. 884/2016 απφθαζεο ηνπ ηΔ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην

«δεηνχκελν» ζηηο ππνζέζεηο πξνζαχμεζεο πεξηνπζίαο, φπσο ε επίδηθε, είλαη πξνδήισο ην
εχξνο θαη ε έθηαζε, ην είδνο θαη ν βαζκφο απφδεημεο πνπ βαξχλεη θαζέλα απφ ηα
εκπιεθφκελα κέξε, ήηνη αθελφο, ηε θνξνινγηθή αξρή θαη αθεηέξνπ, ηνλ θνξνινγνχκελν.
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε αληίδηθε θνξνινγηθή αξρή θέξεη φρη κφλν ην βάξνο ηεο
απφδεημεο, φηη ηα πνζά πνπ θέξνληαη ζηελ έθζεζε κεξηθνχ ειέγρνπ θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο, σο θαηαζέζεηο ζηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο είλαη
δηθαηνχρνο ή ζπλδηθαηνχρνο ν πξνζθεχγσλ, απνηεινχλ πξνζαχμεζε ηεο αηνκηθήο ηνπ
πεξηνπζίαο αιιά θαη φηη απνηεινχλ εηζφδεκά ηνπ απφ πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο. ηελ
πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν επηρεηξνχκελνο ζε βάξνο ηνπ θαηαινγηζκφο ζηεξίδεηαη ζε έιεγρν
«πφζελ έζρεο» θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3213/2013, ηα πνξίζκαηα θαη ε κεζνδνινγία ηνπ
νπνίνπ νηθεηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ..
3) Δπί ηεο νπζίαο ηεο δηαθνξάο - πιεκκειήο αηηηνινγία ησλ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ παξάλνκε αληηζηξνθή βάξνπο απφδεημεο απφ ηε Φνξνινγηθή Αξρή. Γηα ηα πνζά πνπ
εκθαλίδνληαη αλσηέξσ, σο απνθξπβέληα εηζνδήκαηα, ε αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή
πξνβάιιεη σο βαζηθφ ηζρπξηζκφ ζηελ νηθεία έθζεζε ειέγρνπ ην γεγνλφο, φηη απηά ηάρα
πξνέξρνληαη απφ κε εκθαλείο πφξνπο, ηνπο νπνίνπο σζηφζν νπδφισο πξνζδηνξίδεη. Με ηελ
πξφζθαηε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξάηεηαο ππ’ αξηζκ. 884/2016, έγηλε δεθηφ φηη,
ην βάξνο απφδεημεο ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ απνδηδφκελε
ζε νξηζκέλν πξφζσπν θνξνινγηθή παξάβαζε, ε νπνία επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο,
θέξεη, θαη' αξρήλ ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε (πξβι. ηΔ 4049/2014. 2442/2013. 886/2005 θ.α).
Ο ΚΦΓ ζην άξζξν 64 νξίδεη φηη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη
ζαθή, εηδηθή θαη επαξθή αηηηνινγία. Δπνκέλσο θαηά ξεηή επηηαγή ηνπ ΚΦΓ, ην βάξνο ηεο
απφδεημεο ην θέξεη ε θνξνινγηθή αξρή. πλεπψο ε θξίζε ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο αξρήο
πξέπεη λα είλαη λφκηκα αηηηνινγεκέλε. Γηα λα ππάξρεη λφκηκε αηηηνινγία, πξέπεη νη
πθηζηάκελεο ελδείμεηο λα είλαη αληηθεηκεληθέο θαη ζπγθιίλνπζεο θαη ζπλνιηθά ζεσξνχκελεο λα
είλαη ηθαλέο λα πξνζδψζνπλ ζηέξεε πξαγκαηηθή βάζε ζην ζπκπέξαζκα πεξί δηάπξαμεο ηεο
απνδηδφκελεο παξάβαζεο. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ ΚΦΓ νξίδεηαη φηη ζε
πεξίπησζε δηαπίζησζεο πξνζαχμεζεο πεξηνπζίαο θαηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 21
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ηνπ ΚΦΔ, ε πξνζαχμεζε απηή δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία, εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο
απνδείμεη ηελ πξαγκαηηθή πεγή απηήο, θαζψο επίζεο θαη φηη απηή είηε έρεη ππαρζεί ζε λφκηκε
θνξνινγία, είηε απαιιάζζεηαη απφ ηνλ θφξν ζχκθσλα κε εηδηθέο δηαηάμεηο. Οη δηαηάμεηο ηεο
σο άλσ παξαγξάθνπ, αλαθέξνληαη ζε νπνηαδήπνηε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο, πνπ
πξνέξρεηαη απφ παξάλνκε ή αδηθαηνιφγεηε ή άγλσζηε πεγή θαη αηηία πξνέιεπζεο, θαη
νξίδεηαη φηη ν θνξνινγνχκελνο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνδείμεη ηελ πξαγκαηηθή πεγή ή ηελ
αηηία πξνέιεπζεο ή φηη ε ελ ιφγσ πξνζαχμεζε θνξνινγήζεθε ή απαιιάρζεθε λφκηκα.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ πνξεία θαη εμέιημε ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ ν ίδηνο έζεζε
ππφςε ησλ ειεγθηψλ θάζε ζηνηρείν θαη κε απφιπηε εηιηθξίλεηα απνδέρζεθε ηνπο
ζρεηηδφκελνπο κε ην πξφζσπφ ηνπ ινγαξηαζκνχο, δίδνληαο παξάιιεια, θαηά ηελ άπνςε
ηνπ, πιήξεηο θαη ζαθείο εμεγήζεηο γηα θάζε πνζφ θαη εηδηθφηεξα γηα ηα πνζά ησλ
νηθνγελεηαθψλ ηνπ θαηαζέζεσλ. Απφ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο ηνπ πξνζθεχγνληνο θαη ηεο
ζπδχγνπ ηνπ θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν πξνθχπηεη φηη ακθφηεξνη ειάκβαλαλ ηθαλνπνηεηηθά
εηζνδήκαηα απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ελψ, ην θπξηφηεξν, δηήγαλ θαη δηάγνπλ βίν εμαηξεηηθά
ζπληεξεηηθφ θαη ιηηφ, ρσξίο πνιπηειείο θαη κεγάιεο δαπάλεο, πνπ λα αλαηξνχλ ηε
δπλαηφηεηα ζεκαληηθήο απνηακίεπζεο. Αλαιχνληαο ηα φζα δέρεηαη ν έιεγρνο, πξνθχπηνπλ
αλά ρξήζε ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: α) Καηά ηε ρξήζε 2008 ν πξνζθεχγσλ έιαβε σο
απνδεκίσζε, ιφγσ ςπρηθήο νδχλεο , ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 40.000,00 €, εθ ησλ νπνίσλ
πνζφ 30.000,00 € θαηέζεζε ζηελ ηξάπεδα θαη ην ππφινηπν ην δηαηήξεζε ζε κεηξεηά. ε
θάζε πεξίπησζε ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή θφξνπ γηα ηηο ρξήζεηο 20062010 έρεη παξαγξαθεί θαη θαθψο ν έιεγρνο επεθηάζεθε θαη ζε απηέο. β) Καηά ηε ρξήζε
2011 ζηνλ ινγαξηαζκφ κηζζνδνζίαο ηνπ πηζηψζεθαλ ζπλνιηθά 5.540 € εθηφο κηζζνδνζίαο,
ηα νπνία πξνέξρνληαλ απφ ρξήκαηα πνπ δηέζεηε ν ίδηνο ζε κεηξεηά απφ ηηο πξνεγνχκελεο
ρξνληέο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην έηνο 2009, ελψ νη αληίζηνηρεο αλαιήςεηο γηα ηελ θάιπςε
δαπαλψλ ηνπ αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 3.276,37 €. Σν ίδην έηνο ην ππφινηπν ησλ
ηξαπεδηθψλ ηνπ θαηαζέζεσλ απμήζεθε ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν αδηθαηνιφγεηα θαηά ην πνζφ
ησλ 23.985,84 €, πνζφ ην νπνίν πξνθχπηεη, πέξαλ ησλ αλσηέξσ θαηαζέζεσλ, επίζεο
ηεθκαξηά βάζεη ησλ ηεθκαξηψλ δαπαλψλ δηαβίσζεο ηνπο, νη νπνίεο ζαθψο θαη δελ
αληηζηνηρνχλ ζηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο δηαβίσζεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. γ) Καηά ηε ρξήζε
2012 ζηνλ ινγαξηαζκφ κηζζνδνζίαο ηνπ πηζηψζεθαλ ζπλνιηθά 6.010 €, εθηφο κηζζνδνζίαο,
ηα νπνία πξνέξρνληαλ απφ ρξήκαηα πνπ δηέζεηε ν ίδηνο ζε κεηξεηά απφ ηηο πξνεγνχκελεο
ρξνληέο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην έηνο 2009, ελψ νη αληίζηνηρεο αλαιήςεηο γηα ηελ θάιπςε
δαπαλψλ ηνπο αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 23.550 €, εθ ησλ νπνίσλ ην πνζφ ησλ 22.550 €
(κία αλάιεςε ζηηο 2.1.2012) θαηεπζχλζεθε ζηελ αγνξά Η.Υ. απηνθηλήηνπ. Σν ίδην έηνο ην
ππφινηπν ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπ θαηαζέζεσλ απμήζεθε θαηά ηνλ έιεγρν αδηθαηνιφγεηα θαηά ην
πνζφ ησλ 22.597,24 €. πνζφ ην νπνίν πξνθχπηεη, πέξαλ ησλ αλσηέξσ θαηαζέζεσλ, επίζεο
ηεθκαξηά βάζεη ησλ ηεθκαξηψλ δαπαλψλ δηαβίσζεο ηνπο, νη νπνίεο ζαθψο θαη δελ
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αληηζηνηρνχλ ζηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο δηαβίσζεο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θαη ην θπξηφηεξν. ζε
θάζε πεξίπησζε νη φπνηεο δαπάλεο ηνπο δχλαληαη λα θαιπθζνχλ θαη δηθαηνινγνχληαη απφ ηα
ρξήκαηα πνπ απφ ην έηνο 2009 δηαηεξνχζε εθηφο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ απφ ην πνζφ
απηφ ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί ην πνζφ 4.000 €, πνπ αθνξά ζε δχν ίδηνπ πνζνχ θαηαζέζεηο
πνπ έγηλαλ ηελ ίδηα εκέξα (1.6.2012) απφ ηε ζχδπγν ηνπ ζηνπο απνηακηεπηηθνχο
ινγαξηαζκνχο ησλ πηψλ ηνπο θαη πξνέξρνληαη απφ δψξα ησλ ζπγγελψλ ηνπο θαη
απνηακίεπζε ησλ παηδηψλ. δ) Καηά ηε ρξήζε 2013 ζηνλ ινγαξηαζκφ κηζζνδνζίαο ηνπ
πηζηψζεθαλ ζπλνιηθά 2.100 € εθηφο κηζζνδνζίαο, ηα νπνία πξνέξρνληαλ απφ ρξήκαηα πνπ
δηέζεηε ν ίδηνο ζε κεηξεηά απφ ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην έηνο
2009, ελψ νη αληίζηνηρεο αλαιήςεηο γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ ηνπο αλέξρνληαλ ζην πνζφ
ησλ 2.200 €. Σν ίδην έηνο ην ππφινηπν ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπ θαηαζέζεσλ απμήζεθε θαηά ηνλ
έιεγρν αδηθαηνιφγεηα θαηά ην πνζφ ησλ 33.124,07 €, πνζφ ην νπνίν πξνθχπηεη, πέξαλ ησλ
αλσηέξσ θαηαζέζεσλ, επίζεο ηεθκαξηά βάζεη ησλ ηεθκαξηψλ δαπαλψλ δηαβίσζεο ηνπο, νη
νπνίεο ζαθψο θαη δελ αληηζηνηρνχλ ζηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο δηαβίσζεο ηεο νηθνγέλεηαο
ηνπ θαη, ην θπξηφηεξν, ζε θάζε πεξίπησζε νη φπνηεο δαπάλεο ηνπο δχλαληαη λα θαιπθζνχλ
θαη δηθαηνινγνχληαη απφ ηα ρξήκαηα πνπ απφ ην έηνο 2009 δηαηεξνχζε εθηφο ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο. ε) Σέινο θαηά ηε ρξήζε 2014 ν έιεγρνο θαηαιήγεη φηη ην ηξαπεδηθφ ππφινηπν
ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ απμήζεθε αδηθαηνιφγεηα, βάζεη ηνπ ηεθκεξίνπ δαπαλψλ δηαβίσζεο ηεο
νηθνγέλεηαο ηνπ, θαηά ην πνζφ ησλ 16.451,95 €, πνζφ ην νπνίν σζηφζν δηθαηνινγείηαη
απφιπηα απφ ηελ αλάισζε ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ πνπ απνδεδεηγκέλα δηαηεξνχζε
απφ ην έηνο 2009 εθηφο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.
Ωο πξνο ηνλ πξώην ηζρπξηζκό ηνπ πξνζθεύγνληνο πεξί ηεο παξαγξαθήο ηνπ δηθαηώκαηνο
ηνπ Γεκνζίνπ γηα θνηλνπνίεζε νξηζηηθώλ πξάμεσλ δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ
εηζνδήκαηνο ησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ 2007, 2008, 2009 θαη 2011 (ρξήζεηο 2006, 2007, 2008 θαη
2010).
Δπεηδή ζην άξζξν 72§11 Ν. 4174/2013 (πξψελ άξζξν 66) νξίδεηαη φηη: «11. Δηαηάμεηο πεξί
παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Δεκνζίνπ λα θνηλνπνηεί θχιια ειέγρνπ θαη πξάμεηο
πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ηειψλ, εηζθνξψλ, πξνζηίκσλ, πξντζρχνπζεο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Κψδηθα
Φνξνινγηθήο Δηαδηθαζίαο, εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ εθαξκνγή γηα ηηο ρξήζεηο, ηηο πεξηφδνπο, ηηο
ππνζέζεηο θαη ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο αθνξνχλ. Καη' εμαίξεζε, νη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 36 εθαξκφδνληαη θαη γηα πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο, ε νπνία
δηαπξάρζεθε πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα, εάλ, θαηά ηε ζέζε απηνχ ζε ηζρχ, ην δηθαίσκα ηνπ
Δεκνζίνπ δελ έρεη παξαγξαθεί.».
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Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 84 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν.2238/1994 νξίδεηαη φηη: «Η
θνηλνπνίεζε θχιινπ ειέγρνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69, δελ κπνξεί λα γίλεη κεηά ηελ πάξνδν
πεληαεηίαο απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν ιήγεη ε πξνζεζκία γηα ηελ επίδνζε ηεο Δήισζεο.
Τν δηθαίσκα ηνπ Δεκνζίνπ γηα επηβνιή ηνπ θφξνπ παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πεληαεηίαο».
Δπεηδή, κε ηελ απφθαζε 2934/2017 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ε νπνία έγηλε δεθηή
απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο ΑΑΓΔ κε ηελ ΠΟΛ 1194/2017, έρεη θξηζεί φηη, δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ
«ζπκπιεξσκαηηθά» θνξνινγηθά ζηνηρεία νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θνξνινγνύκελνπ ζηελ
εκεδαπή, ππφ ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 68 παξ. 2 ηνπ Κ.Φ.Δ (2238/1994), πξνθεηκέλνπ
λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ έθδνζε ζπκπιεξσκαηηθνχ θχιινπ ειέγρνπ ή ηελ παξάηαζε ηεο
παξαγξαθήο, δεδνκέλνπ φηη «….δελ απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία είηε είραλ
πεξηέιζεη ζε γλψζε ηεο θνξνινγηθήο αξρήο εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
αλσηέξσ άξζξνπ 84 πεληαεηίαο θαη αγλνήζεθαλ ή δελ ειήθζεζαλ πξνζεθφλησο ππφςε απφ απηήλ
(πξβι. ΣηΕ 3296/2008, ΣηΕ 2703/1997, ΣηΕ 2473/1996) είηε ε θνξνινγηθή αξρή φθεηιε λα έρεη ιάβεη
γλψζε ηνπο, εληφο ηεο ίδηαο πεληαεηίαο, εάλ είρε επηδείμεη ηελ δένπζα επηκέιεηα (πξβι. ΣηΕ
2426/2002, ΣηΕ 2700/1965), ήηνη εάλ είρε ιάβεη ηα πξνζήθνληα κέηξα ειέγρνπ θαη έξεπλαο, πνπ
πξνβιέπνληαη ζην λφκν. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε φζα έγηλαλ εξκελεπηηθψο δεθηά ζηελ ζθέςε 10,
κεηαμχ ησλ βαζηθψλ θαη ηαθηηθψλ κέζσλ ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ηεο αθξίβεηαο ησλ δειψζεσλ
εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο, θαηά ηα πξνεθηεζέληα, πξέπεη λα δηελεξγείηαη, θαη' αξρήλ, εληφο ηεο
πξνβιεπφκελεο ζην αλσηέξσ άξζξν 84 παξ. 1 πεληαεηίαο, είλαη θαη ε εμέηαζε ηνπ ππφινηπνπ θαη
ησλ θηλήζεσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζηελ εκεδαπή. Τνχησλ έπεηαη φηη
ζηνηρεία γηα ην ππφινηπν ή/θαη ηηο θηλήζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζηελ
εκεδαπή δελ απνηεινχλ «ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία», ηθαλά λα δηθαηνινγήζνπλ (ελφςεη θαη ησλ
επηηαγψλ ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο) ηελ επηκήθπλζε ηεο (θαη' αξρήλ νξηδφκελεο,
πεληαεηνχο) πξνζεζκίαο παξαγξαθήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 84 παξ. 4 πεξηπη. β, ζε ζπλδπαζκφ κε
ην άξζξν 68 παξ. 2 πεξηπη. α ηνπ ΚΦΕ.….».
Δπεηδή, κε ηελ απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 1738/2017
θξίζεθε νξηζηηθά, ην δήηεκα ηεο παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο επηβνιή θφξσλ
θαη ην πφηε κπνξεί λα παξαηαζεί λνκνζεηηθά ην δηθαίσκά ηνπ απηφ ψζηε λα είλαη ζπληαγκαηηθά
επηηξεπηφ. Ζ νινκέιεηα ηνπ ηΔ κε ηελ απφθαζή ηεο απηή έθξηλε βαζηδφκελε ζηα απνξξένληα απφ
ηελ αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηελ αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη ζηεξηδφκελε ζην άξζξν 78 ηνπ
πληάγκαηνο, φηη : «1. Καλέλαο θφξνο δελ επηβάιιεηαη νχηε εηζπξάηηεηαη ρσξίο ηππηθφ λφκν πνπ
θαζνξίδεη ην ππνθείκελν ηεο θνξνινγίαο θαη ην εηζφδεκα, ην είδνο ηεο πεξηνπζίαο, ηηο δαπάλεο θαη
ηηο ζπλαιιαγέο ή ηηο θαηεγνξίεο ηνπο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ν θφξνο…2. Φφξνο ή άιιν
νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ βάξνο δελ κπνξεί λα επηβιεζεί κε λφκν αλαδξνκηθήο ηζρχνο πνπ
επεθηείλεηαη πέξα απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο ην πξνεγνχκελν εθείλνπ θαηά ην νπνίν επηβιήζεθε».
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Καηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ απηψλ, εξκελεπνκέλσλ ελφςεη ησλ αλσηέξσ εθηεζέλησλ σο
πξνο ηηο πεγάδνπζεο απφ ηελ αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ απαηηήζεηο, ε πξφβιεςε ζην λφκν φηη κε
ηελ πάξνδν νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο παξαγξάθεηαη ε αμίσζε ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηε
βεβαίσζε θαη επηβνιή ζπγθεθξηκέλνπ θφξνπ ζπληζηά νπζηαζηηθό ζηνηρείν ηεο νηθείαο
θνξνινγηθήο ελνρήο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ σο άλσ άξζξνπ 78 (ηΔ Οι. 3174/2014).
Ωο νπζηαζηηθφ δε ζηνηρείν ηεο θνξνινγηθήο ελνρήο, ε δηάξθεηα ηεο παξαγξαθήο πξέπεη λα
θαζνξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ, ελψ κεηαβνιή ηεο κε ηελ πξφβιεςε επηκεθχλζεσο είλαη δπλαηή
κφλνλ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ 78 ηνπ πληάγκαηνο, δειαδή
κε δηάηαμε ζεζπηδφκελε ην αξγφηεξν ην έηνο, πνπ έπεηαη εθείλνπ, ζην νπνίν αλάγεηαη ε θνξνινγηθή
ππνρξέσζε. Καηά ζπλέπεηα, δηάηαμε λφκνπ πεξί παξαηάζεσο ρξφλνπ παξαγξαθήο θνξνινγηθψλ
αμηψζεσλ, νη νπνίεο αλάγνληαη ζε εκεξνινγηαθφ έηνο πξνγελέζηεξν ηνπ πξνεγνπκέλνπ ηεο
δεκνζηεχζεσο ηνπ λφκνπ απηνχ έηνπο, είλαη αλίζρπξε, σο αληηθείκελε ζηελ απνξξένπζα απφ ηελ
αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη ζηηο εμεηδηθεχνπζεο απηήλ εηδηθψο ζην
θνξνινγηθφ δίθαην αλσηέξσ ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, γηα ηνλ ιφγν φηη ζα ηξνπνπνηνχζε θαηά ηνλ
ηξφπν απηφ αλαδξνκηθά εηο βάξνο ησλ θνξνινγνπκέλσλ ην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο πνπ ίζρπε θαηά
ηνλ ρξφλν ζηνλ νπνίν αλάγνληαη νη θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά νπζηαζηηθφ ζηνηρείν
ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ.
Με ηελ ελ ιφγσ απφθαζε θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο ζθέςεηο 8, 9 θαη 10 απηήο, θξίζεθε φηη νη
παξαηάζεηο παξαγξαθήο πνπ δφζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11 ηνπ λ. 3513/2006, 29 ηνπ
λ. 3697/2008,

10 ηνπ λ. 3790/2009 θαη 82 ηνπ λ. 3842/2010

είλαη αληηζπληαγκαηηθέο

θαζψο

δφζεθαλ ζηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξαγξαθήο θαη φρη «ζε εκεξνινγηαθφ έηνο πξνγελέζηεξν ηνπ
πξνεγνπκέλνπ ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ λφκνπ απηνχ έηνπο» σο νξίδεηαη απφ ηηο ζπληαγκαηηθέο
αξρέο.
Δπεηδή, κε ηελ απφθαζε 2932/2017 ηνπ ηΔ νξίδεηαη φηη :«..ηα θξηζέληα απφ ηελ Οινκέιεηα
ηνπ Δηθαζηεξίνπ κε ηελ απφθαζε ΣηΕ 1738/2017, θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 7 ηνπ λ.
3888/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 4 παξ. 7 ηνπ λ. 3899/2010, ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 2 ηνπ
λ. 4002/2011 θαη ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ παξ. 1 ηνπ λ. 4098/2012 αληίθεηληαη ζηηο εμεηδηθεχνπζεο ηελ
αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Σπληάγκαηνο, γηα
ηνλ ίδην ιφγν γηα ηνλ νπνίν θξίζεθαλ απφ ηελ Οινκέιεηα αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
11 ηνπ λ. 3513/2006, ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3697/2008, ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3790/2009 θαη ηνπ
άξζξνπ 82 ηνπ λ. 3842/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 92 παξ. 3 πεξ. β ηνπ λ.
3862/2010, δηφηη παξαηείλνπλ -ελφςεη κάιηζηα ηνπ γεληθνχ ηξφπνπ δηαηχπσζήο ηνπο, ηφζν ηελ
πεληαεηή, θαηά ηελ παξ. 1, φζν θαη ηε δεθαεηή, θαηά ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 84 (πξβι. ΣηΕ
1623/2016 7κ.)- πξνζεζκία παξαγξαθήο θνξνινγηθψλ αμηψζεσλ ηνπ Δεκνζίνπ αλαγνκέλσλ ζε
εκεξνινγηαθά έηε πξνγελέζηεξα ηνπ πξνεγνπκέλνπ ηεο δεκνζηεχζεσο ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ εηψλ».
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Δπεηδή ζχκθσλα κε ην κε αξηζ. 2642/2017 Πξαθηηθφ ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΝΚ, παξφηη ε
αλσηέξσ απφθαζε ηεο ΟιηΔ δελ θάλεη ξεηή κλεία πεξί αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ επφκελσλ
λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, κε ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθαλ πεξαηηέξσ παξαηάζεηο ηνπ ρξφλνπ
παξαγξαθήο, ηνπ άξζξνπ 37 παξ. δ ηνπ λ. 4141/2013, ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4203/2013, ηνπ
άξζξνπ 87 ηνπ λ. 4316/2014, ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4337/2015 θαη ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4446/2016,
δηφηη δελ ήηαλ αλαγθαίν κε βάζε ην πξαγκαηηθφ ηεο θξηλφκελεο ππφζεζεο, απφ ηηο ζθέςεηο 5 θαη 6
ηεο απφθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ζπλάγεηαη φηη θαη νη δηαηάμεηο απηέο αληίθεηληαη ζην άξζξν 78 παξ. 1
θαη 2 ηνπ πληάγκαηνο. Καη ηνχην δηφηη νκνίσο παξαηείλνπλ ηελ πξνζεζκία παξαγξαθήο
θνξνινγηθψλ αμηψζεσλ αλαγνκέλσλ ζε εκεξνινγηαθά έηε πξνγελέζηεξα ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο
δεκνζίεπζεο ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ έηνπο, ζπλδένπλ δε ηε ρνξήγεζε ή κε παξάηαζεο παξαγξαθήο
κε ελέξγεηεο δεκφζηαο αξρήο, φπσο είλαη ε έθδνζε ή/θαη θνηλνπνίεζε εληνιήο ειέγρνπ, κε ζπλέπεηα
ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο ζηε βάζε ηεο έθδνζεο ή κε εληνιήο ειέγρνπ ζε βάξνο
εθάζηνπ θνξνινγνχκελνπ.

Δπεηδή πεξαηηέξσ, κε ηελ κε αξηζ. ΓΔΛ Β 1136035 ΔΞ 2017/15.9.2017 (Β' 3278) Απφθαζε
ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. θαη ηελ εθδνζείζα ζε ζπλέρεηα απηήο ΠΟΛ. 1154/04-10-2017 ηνπ ηδίνπ,
πεξί παξνρήο νδεγηψλ γηα ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηεο, πξνηεξαηνπνηήζεθε ε δηελέξγεηα ειέγρσλ
θαη κεηαμχ άιισλ, πξνβιέθζεθε ε έθδνζε πξάμεσλ δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξσλ, ηειψλ,
εηζθνξψλ θαη επηβνιήο πξνζηίκσλ γηα ηηο ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κε αξηζ. 1738/2017 Απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ, ην ζρεηηθφ
δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ δελ έρεη ππνπέζεη ζε παξαγξαθή. Γηεπθξηλίζζεθε δε φηη ηα αλσηέξσ
ηπγράλνπλ εθαξκνγήο θαη γηα ηηο εθθξεκείο ελψπηνλ ηεο Γ.Δ.Γ. ππνζέζεηο.
Δπεηδή ελ πξνθεηκέλσ, ν πξνζθεχγσλ κε ηελ ππνβνιή ηεο ππφ θξίζε ελδηθνθαλνχο
πξνζθπγήο δεηά ηελ αθχξσζε ησλ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ ησλ ρξήζεσλ 2006-2010
πξνβάιινληαο κεηαμχ άιισλ θαη ηνλ ηζρπξηζκφ πεξί παξαγξαθήο.
Δπεηδή βάζεη ησλ αλσηέξσ, θαη δεδνκέλνπ φηη γηα ην νηθνλνκηθά έηε 2007,2008, 2009 θαη
2011 (ρξήζεηο 2006, 2007, 2008 θαη 2010) έρνπλ ππνβιεζεί δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
θπζηθψλ πξνζψπσλ, (ρσξίο απφ ην ζχζηεκα TAXIS θαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ λα πξνθχπηεη
ηπρφλ εθπξφζεζκε ππνβνιή απηψλ).
Δπεηδή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, αηηία ηνπ ειέγρνπ απνηέιεζε ην κε αξηζκφ πξση.
ΓΔΤΠ.ΤΠΟΓ. ……. 2017 ΔΞ ΔΜΠ κε επηζπλαπηφκελε ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ
ΓΔΤΠ.ΤΠΟΓ. …… ΔΗ 2017 ΔΜΠ Πνξηζκαηηθή Έθζεζε ηεο ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ
ΤΠΟΘΔΔΩΝ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηζεσξεηή θνπ ………, βάζεη ηεο νπνίαο εθδφζεθαλ νη ππ’ αξηζκ.
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… θαη …./17-11-2017 εληνιέο ειέγρνπ θαη θαηαινγίζηεθε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο, πνπ πξνέθπςε
απφ ην άλνηγκα ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ πξνζθεχγνληνο.. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζ. 84 νξίδεηαη φηη ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ ελέξγεηα αξρηθήο θνξνινγηθήο εγγξαθήο θαη
ηελ επηβνιή θφξσλ παξαγξάθεηαη εληφο ηεο πεληαεηίαο, δεδνκέλνπ φηη βάζεη ηεο απφθαζεο
2934/2017 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ε νπνία έγηλε δεθηή απφ ηε Γηνίθεζε κε ηελ ΠΟΛ
1194/2017 έρεη θξηζεί φηη δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ «ζπκπιεξσκαηηθά» ζηνηρεία νη
ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θνξνινγνύκελνπ ζηελ εκεδαπή, ππφ ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηνπ
άξζξνπ 68 παξ. 2 ηνπ Κ.Φ.Δ, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ έθδνζε αξρηθνχ ή
ζπκπιεξσκαηηθνχ θχιινπ θαη, ζπλεπεία ηνχηνπ, ην ελ ιφγσ δηθαίσκα γηα θαηαινγηζκφ θφξνπ
εηζνδήκαηνο ζηηο ρξήζεηο 2006, 2007, 2008 θαη 2010 έρεη παξαγξαθεί κεηά ην πέξαο ηεο αξρηθήο
πεληαεηνχο πξνζεζκίαο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 84 παξ 1 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ηεο
ΠΟΛ 1194/2017 ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΑΑΓΔ.
Από ηελ σο άλσ πνξηζκαηηθή έθζεζε, πνπ απνηέιεζε ηελ αηηία ηνπ θξηλόκελνπ
ειέγρνπ, δελ πξνθύπηεη, πέξαλ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ ηνπ
πξνζθεύγνληνο, θάπνην πιεξνθνξηαθό ζηνηρείν πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ δηελέξγεηα
ζπκπιεξσκαηηθήο εγγξαθήο θαη αθνινύζσο ηελ επέθηαζε ηνπ ρξόλνπ παξαγξαθήο ζηε
δεθαεηία.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ, γηα ηηο ρξήζεηο 2006, 2007, 2008 θαη 2010 έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 84 παξάγξαθνο 1 ηνπ λ. 2238/1994, πεξί πεληαεηνχο παξαγξαθήο, θαη σο εθ ηνχηνπ
έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο παξαγξαθήο θαηά ηελ 31/12/2012 γηα ηε ρξήζε 2006, θαηά ηελ 31/12/2013
γηα ηε ρξήζε 2007, θαηά ηελ 31/12/2014 γηα ηε ρξήζε 2008 θαη θαηά ηελ 31/12/2016 γηα ηε ρξήζε
2010, δεδνκέλνπ φηη δελ ρξήδνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο πεξί παξάηαζεο παξαγξαθήο ζηηο νπνίεο
βαζίζζεθε ε θνξνινγηθή αξρή, γηα ηελ έθδνζε ησλ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ ρξήζεσλ 2006,
2007, 2008 θαη 2010, θαζψο ζεσξνχληαη θαη’ εθαξκνγή ησλ ππ’αξηζκ.1738/2017 θαη 2932/2017
απνθάζεσλ ηνπ ηΔ, σο αληηζπληαγκαηηθέο.
Καηά ζπλέπεηα, ν ελ ιφγσ ηζρπξηζκφο ηνπ πξνζθεχγνληνο γίλεηαη απνδεθηφο γηα ηηο σο άλσ
ρξήζεηο θαη παξέιθεη σο αιπζηηειήο ε εμέηαζε ησλ ινηπψλ πξνβαιιφκελσλ ηζρπξηζκψλ σο πξνο
ηηο ρξήζεηο απηέο.
Ωο πξνο ηνλ δεύηεξν θαη ηξίην ηζρπξηζκό ηνπ πξνζθεύγνληνο πεξί ηνπ όηη δελ πθίζηαηαη
πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο ιόγσ ηεο αληηζηξνθήο ηνπ βάξνπο ηεο απόδεημεο θαη πεξί
ειιείςεσο λόκηκεο θαη επαξθνύο αηηηνινγίαο ζύκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ
Ν. 4174/2013, όπνπ ζηεξίρηεθαλ νη πξνζβαιιόκελεο πξάμεηο
Δπεηδή, ζην άξζξν 23 ηνπ Ν. 4174/13 (ΚΦΓ) κεηαμχ άιισλ νξίδεηαη φηη: «1. Η Φνξνινγηθή
Δηνίθεζε έρεη ηελ εμνπζία λα επαιεζεχεη, λα ειέγρεη θαη λα δηαζηαπξψλεη ηελ εθπιήξσζε ησλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ εθ κέξνπο ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ηελ αθξίβεηα ησλ θνξνινγηθψλ
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δειψζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε απηήλ θαη λα επηβεβαηψλεη ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ
νθεηιφκελνπ

θφξνπ,

δηελεξγψληαο

έιεγρν

ζε

έγγξαθα,

ινγηζηηθά

ζηνηρεία

θαη

ζηνηρεία

γλσζηνπνηήζεσλ θαη παξφκνηεο πιεξνθνξίεο, ζέηνληαο εξσηήζεηο ζηνλ θνξνινγνχκελν θαη ζε ηξίηα
πξφζσπα, εξεπλψληαο εγθαηαζηάζεηο θαη κέζα κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα…..».
Δπεηδή, κε ηε κε αξηζ. ΓΔΛ Α 1069048/2-5-2014 εγθχθιην ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ., ζρεηηθά κε ην άξζξν
23 ηνπ Κ.Φ.Γ. πξνβιέπεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη: « Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαζνξίδνληαη νη
εμνπζίεο ηεο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο κε ζθνπό ηε δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο ησλ
θνξνινγηθώλ δηαηάμεσλ εθ κέξνπο ηνπ θνξνινγνύκελνπ θαη ηελ επαιήζεπζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ θνξνινγηθώλ δειώζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζ’ απηήλ ζε ζρέζε πάληνηε κε
ηε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ
νπνηαδήπνηε βηβιία θαη ζηνηρεία. Επίζεο ε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ην χςνο ηνπ
νθεηιφκελνπ πνζνχ (θφξνο – πξφζηηκν – ηέινο - εηζθνξά θιπ.) πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ην
θνξνινγνχκελν».
Δπεηδή κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2238/94 νξίδεηαη φηη: «1. Εηζφδεκα ζην νπνίν
επηβάιιεηαη ν θφξνο είλαη ην εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ θάζε πεγή χζηεξα απφ ηελ αθαίξεζε
ησλ δαπαλψλ γηα ηελ απφθηεζή ηνπ, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηα άξζξα 20 έσο 51. …
2. Τν εηζφδεκα αλάινγα κε ηελ πεγή ηεο πξνέιεπζήο ηνπ δηαθξίλεηαη θαηά ηηο επφκελεο θαηεγνξίεο
σο εμήο: …Ζ. Εηζφδεκα απφ ππεξεζίεο ειεπζέξησλ επαγγεικάησλ θαη απφ θάζε άιιε πεγή….»,
ελψ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 2238/1994, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3888/2010, «Ωο εηζφδεκα απφ ππεξεζίεο ειεπζεξίσλ
επαγγεικάησλ ινγίδεηαη θαη θάζε εηζφδεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππαρζεί ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο
Α’ θαη Ζ’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4. Σε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ άγλσζηε ή κε
δηαξθή ή κε ζηαζεξή πεγή ή αηηία, ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα θιεζεί λα απνδείμεη είηε ηελ
πξαγκαηηθή πεγή ή αηηία πξνέιεπζήο ηεο είηε φηη θνξνινγείηαη απφ άιιεο δηαηάμεηο είηε φηη
απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν κε εηδηθή δηάηαμε, πξνθεηκέλνπ απηφ λα κελ θνξνινγεζεί σο εηζφδεκα
απφ ππεξεζίεο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία επήιζε ε πξνζαχμεζε».
Δπεηδή, κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 παξ.3 ηνπ Ν.3888/2010 εηζάγεηαη κηα δηαδηθαζηηθή
ξχζκηζε, ή κάιινλ δηεπθξηλίδεηαη απεξίθξαζηα θαη θαηεγνξεκαηηθά έλα δηαδηθαζηηθφ ζέκα ζρεηηθά
κε ην βάξνο απφδεημεο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Έρεη ήδε θξηζεί θαη λνκνινγηαθά, φηη ε επίκαρε
δηάηαμε δε ραξαθηεξίδεη σο εηζφδεκα πξνζαχμεζε πνπ δε θέξεη ηα ελλνηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ εηζνδήκαηνο, αιιά απιψο θαηαλέκεη ην βάξνο απφδεημεο κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο αξρήο θαη ηνπ
θνξνινγνχκελνπ, ηεο πξψηεο πεξηνξηδφκελεο ζηελ εμαθξίβσζε ηεο πεξηνπζηαθήο πξνζαχμεζεο
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θαη ηνπ δεχηεξνπ βαξπλφκελνπ κε ηελ απφδεημε ηεο θνξνιφγεζεο ή ηεο λφκηκεο απαιιαγήο απφ ην
θφξν ή ηεο κε ππαγσγήο ζε θφξν ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ ηε δεκηνχξγεζαλ (ΓΔθΑΘ
3983/2015).
χκθσλα κε πάγηα λνκνινγία, σο «εηζφδεκα» θαηά ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη
48 παξ. 3 ηνπ ΚΦΔ, λνείηαη θαη θνξνινγείηαη ε πξφζνδνο πνπ παξάγεηαη πεξηνδηθά, απφ δηαξθψο
εθκεηαιιεχζηκε πεγή, θαη απνηειεί ην αληάιιαγκα ηεο πξνζσπηθήο εξγαζίαο ή ηνλ θαξπφ ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ, φρη θαη θάζε άιιε, κε έρνπζα ηα παξαπάλσ
γλσξίζκαηα, πξνζαχμεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, εθηφο θη αλ κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζεσξείηαη
εηζφδεκα, γηα ηελ ππαγσγή ηνπ ζην θφξν (βι. ηΔ 3872/2013, 420/1999 επηακ., 1663/1994,
3342/1985, 1453/1982, 3514/1975, 2417/1965 θ.ά.).
Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 4172/2013 (ΚΦΔ), νξίδεηαη φηη: «4.
Κάζε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ παξάλνκε ή αδηθαηνιφγεηε ή άγλσζηε πεγή ή
αηηία ζεσξείηαη θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Δηαδηθαζίαο».
Δπεηδή πεξαηηέξσ, κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4172/2013 νξίδεηαη φηη: «4. Τν
εηζφδεκα απφ πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 21 θνξνινγείηαη κε
ζπληειεζηή ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηφ (33%")».
Δπεηδή ζην άξζξν 39 ηνπ Ν. 4174/2013 (ΚΦΓ) νξίδεηαη φηη: «Σε πεξίπησζε δηαπίζησζεο
πξνζαχμεζεο πεξηνπζίαο θαηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο
Εηζνδήκαηνο, ε πξνζαχμεζε απηή δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία, εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο
απνδείμεη ηελ πξαγκαηηθή πεγή απηήο, θαζψο επίζεο θαη φηη απηή είηε έρεη ππαρζεί ζε λφκηκε
θνξνινγία είηε απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν ζχκθσλα κε εηδηθέο δηαηάμεηο».
Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 4174/2013 (Κψδηθαο Φνξνινγηθήο
Γηαδηθαζίαο) «……..Η νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ εθδίδεηαη κε βάζε
έθζεζε ειέγρνπ, ηελ νπνία ζπληάζζεη ε θνξνινγηθή Δηνίθεζε. Η έθζεζε ειέγρνπ πεξηιακβάλεη
εκπεξηζηαησκέλα θαη αηηηνινγεκέλα ηα γεγνλφηα, ηα ζηνηρεία θαη ηηο δηαηάμεηο ηηο νπνίεο έιαβε ππφςε
ηεο ε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ. ….».
Δπεηδή, ζην άξζξν 34 ηνπ Ν. 4174/2013 νξίδεηαη φηη: «……Η Φνξνινγηθή Δηνίθεζε δχλαηαη
λα πξνβεί, κεηά απφ έιεγρν, ζε έθδνζε πξάμεο δηφξζσζεο νπνηνπδήπνηε πξνεγνχκελνπ άκεζνπ,
δηνηθεηηθνχ, εθηηκψκελνπ ή πξνιεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, εθφζνλ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί
αηηηνινγεκέλα φηη ν πξνεγνχκελνο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ ήηαλ αλαθξηβήο ή εζθαικέλνο».
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Δπεηδή, ζην άξζξν 64 ηνπ Ν.4174/2013 νξίδεηαη φηη: «Η Φνξνινγηθή Δηνίθεζε έρεη ηελ
ππνρξέσζε λα παξέρεη ζαθή, εηδηθή θαη επαξθή αηηηνινγία γηα ηε λνκηθή βάζε, ηα γεγνλφηα θαη ηηο
πεξηζηάζεηο πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ έθδνζε πξάμεσο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θφξνπ.»
Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 17 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.2690/1999)
νξίδεηαη φηη: « 1.Η αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε πξέπεη λα πεξηέρεη αηηηνινγία, ε νπνία λα πεξηιακβάλεη
ηε δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ θαηά λφκν πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ έθδνζή ηεο. 2. Η Αηηηνινγία
πξέπεη λα είλαη ζαθήο, εηδηθή, επαξθήο θαη λα πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, εθηφο
αλ πξνβιέπεηαη ξεηψο ζην λφκν φηη πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζην ζψκα ηεο πξάμεο 3. Όηαλ ε πξάμε
εθδίδεηαη απηεπαγγέιησο ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζπγθεληξώλνληαη κε πξσηνβνπιία ηνπ
αξκόδηνπ γηα ηελ έθδνζε νξγάλνπ».
Δπεηδή, βαζηθά ζηνηρεία ηεο αηηηνινγίαο απνηεινχλ θαηά ην λφκν, ηε ζεσξία θαη ηε λνκνινγία
εθηφο απφ ην λφκηκν έξεηζκα ηεο πξάμεο, δειαδή ηελ αλαθνξά ησλ απξφζσπσλ θαλφλσλ δηθαίνπ
πνπ πξνβιέπνπλ ηελ έθδνζή ηεο, ε εξκελεία ηνπο, νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ
δηαπηζησζεί, ε νπζηαζηηθή εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν απαηηνχκελνο λνκηθφο
ραξαθηεξηζκφο ηνπο θαζψο θαη ηα θξηηήξηα θαη νη ζθέςεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ζρεηηθά κε ηελ
άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο (Δπ. πειησηφπνπινπ, Δγρεηξίδην Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, εθδφζεηο
Αλη. Ν. άθθνπια 2001, παξ. 516 έσο 519). Ζ αηηηνινγία δε, ζεσξείηαη λφκηκε φηαλ είλαη α)εηδηθή
(θαη φρη γεληθή θαη αφξηζηε) θαη β)πιήξεο ή επαξθήο (θαη φρη αλεπαξθήο ή ειιηπήο). θνπφο
χπαξμεο αηηηνινγίαο ζε κηα δηνηθεηηθή πξάμε είλαη νπζηαζηηθά ε δεκηνπξγία δπλαηφηεηαο ειέγρνπ
ηεο πξάμεο απηήο απφ ηα δηθαζηήξηα.
Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ, ε αηηηνινγία ησλ πξάμεσλ θαηαινγηζκνχ
θφξνπ λνκίκσο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ηηο δηαιακβαλφκελεο, δειαδή, ζηελ
έθζεζε ειέγρνπ δηαπηζηψζεηο. ηελ πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ αξθεί λα αλαθέξνληαη νη λνκηθέο
δηαηάμεηο θαη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο παξάβαζεο. Δμάιινπ, ε αηηηνινγία ηεο πξάμεο πξέπεη
κελ λα είλαη πιήξεο θαη εηδηθή, δελ απαηηείηαη φκσο λα πξνθχπηεη κφλνλ απφ ην ζψκα ηεο, αιιά,
ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, ην δε Γηθαζηήξην όηαλ επηιακβάλεηαη, θαηόπηλ
άζθεζεο πξνζθπγήο νπζίαο, ειέγρεη ηελ νπζηαζηηθή βαζηκόηεηα ηεο πξάμεο επηβνιήο
πξνζηίκνπ ζπκπιεξώλνληαο ηελ ειιηπή αηηηνινγία ηεο πξάμεο θαη δελ άγεηαη γηα ην ιφγν απηφ
ζε αθχξσζε απηήο.
Δπεηδή, ζην δήηεκα ησλ πξνυπνζέζεσλ λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θνξνινγηθνχ
ειέγρνπ, έρεη θξηζεί φηη δελ πθίζηαηαη παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ πεξίπησζε
πνπ ζπληάρζεθε έθζεζε ειέγρνπ απφ φξγαλν ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ Γ.Ο.Τ., επί
ηε βάζεη άιιεο έθζεζεο ειέγρνπ, ε νπνία ζπληάρζεθε απφ ππάιιειν άιιεο αλαξκφδηαο Γ.Ο.Τ., θαη
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πηνζεηνχληαη νη δηαπηζηψζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο. Καη απηφ γηαηί, ζηελ πεξίπησζε απηή,
έιαβε ρψξα ε απαηηνχκελε εθηίκεζε ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζηελ άιιε έθζεζε ζηνηρείσλ απφ ην
φξγαλν ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ Γ.Ο.Τ. θαη ζπληάρζεθε θαη ζρεηηθή έθζεζε (ηΔ
2056/1994, Λνγηζηήο 1995, ζ. 900 θαη Γη.Γηθ. 1995, 1027, ΓΔθΘΔ 41/2002, ΓΝΦ 2003, ζ.319). Σν
ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ ν έιεγρνο θαη ε ζχληαμε ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο απφ φξγαλν ηεο
αξκφδηαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ Φνξνινγηθήο Αξρήο έρεη ζηεξηρζεί ζε εθηίκεζε εγγξάθσλ
άιιεο νηθνλνκηθήο Αξρήο ή άιιεο δεκφζηαο ππεξεζίαο.
Δπεηδή πεξαηηέξσ, κε ηελ ΓΔΑΦ Α΄ 1144110 ΔΞ 2015 δφζεθαλ δηεπθξηλήζεηο απφ ην Β΄
Σκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Διέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθέο κε ζέκαηα αλάισζεο
θεθαιαίνπ πξνεγνπκέλσλ εηψλ θαη πξνζαχμεζεο πεξηνπζίαο. πγθεθξηκέλα, κεηαμχ άιισλ,
αλαθέξνληαη ηα εμήο: «1. Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζ. 21 ηνπ ΚΦΕ, θάζε
πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ παξάλνκε ή αδηθαηνιφγεηε ή άγλσζηε πεγή ή αηηία,
ζεσξείηαη θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ
Κψδηθα Φνξνινγηθήο Δηαδηθαζίαο. […] 3. Οη δηαηάμεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ αλαθέξνληαη ζε
νπνηαδήπνηε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ παξάλνκε ή αδηθαηνιφγεηε ή άγλσζηε
πεγή θαη αηηία πξνέιεπζεο, θαη νξίδεηαη όηη ν θνξνινγνύκελνο, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα
απνδείμεη ηελ πξαγκαηηθή πεγή ή ηελ αηηία πξνέιεπζεο ή όηη ε ελ ιόγσ πξνζαύμεζε
θνξνινγήζεθε ή απαιιάρζεθε λόκηκα. Σε πεξίπησζε πνπ νη απνδείμεηο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο,
ε νπνηαδήπνηε πξνζαχμεζε ηεο πεξηνπζίαο ραξαθηεξίδεηαη θαη θνξνινγείηαη σο εηζφδεκα απφ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. […] 5. Σε θάζε πεξίπησζε, νπνηαδήπνηε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο
δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν, πξνθεηκέλνπ λα θνξνινγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 4
ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ ΚΦΕ, δειαδή κε ζπληειεζηή ηξηάληα ηξία ηνηο εθαηφ (33%), απαηηείηαη λα
ειέγρνληαη θαη λα ζπλεθηηκψληαη θαη νη ηπρφλ δαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
άξζξνπ 32 ηνπ ΚΦΕ. […] 7. Επίζεο, ζε όζεο πεξηπηώζεηο επηθαιείηαη ν θνξνινγνύκελνο όηη ε
πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο πξνέξρεηαη από δσξεά, δαλεηνδόηεζε, γνληθή παξνρή, θιεξνλνκηά
θιπ, πξέπεη λα ειέγρεηαη αλ ππήξρε ε δπλαηόηεηα από ηνλ δσξεηή, ηνλ δαλεηνδόηε, ηνλ
παξέρνληα, ηνλ θιεξνλνκνύκελν, λα θαηαβάιιεη πνζά πνπ επηθαιείηαη ν θνξνινγνύκελνο,
θαζώο θαη αλ έρνπλ θαηαινγηζηεί ηα πνζά πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο
δηαηάμεηο (π.ρ. ηέιε ραξηνζήκνπ, θόξνο γνληθήο παξνρήο, θόξνο δσξεάο θ.ιπ.). 8. Η
πξνζαχμεζε ηεο πεξηνπζίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ έιεγρν ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ πξέπεη λα
ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο, θαζφζνλ αλαιήςεηο / θαηαζέζεηο κπνξεί λα αθνξνχλ ζπλαιιαγέο-θηλήζεηο
πνπ δελ ζπληζηνχλ θαη΄ αλάγθε θνξνινγεηέν εηζφδεκα. Πεξαηηέξσ κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ
κεηαμχ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ εμεηάδνληαη θαη δηεξεπλάηαη ν ιφγνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη
ζπλαιιαγέο κεηαθνξάο ησλ πνζψλ απηψλ αθνχ πξνζθνκίζεη ν θνξνινγνχκελνο ηα ζρεηηθά
έγγξαθα. Δειαδή ην ζέκα πνπ πξέπεη λα εμεηάδεηαη δελ είλαη ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ
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αλάιεςεο θαη θαηάζεζεο ζηνλ ίδην ή άιιν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ αιιά αλ ηα αλαιεθζέληα πνζά
ππεξθαιύπηνπλ δαπάλεο απόθηεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ή ινηπώλ δαπαλώλ, έηζη ώζηε
λα κελ δηθαηνινγνύληαη κεηαγελέζηεξεο θαηαζέζεηο ίζνπ ή άιινπ πνζνύ ζηνλ ίδην ή άιιν
ινγαξηαζκό. Σ΄ απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα απνδεηρζεί θαη λα ηεθκεξησζεί από ηνλ
έιεγρν όηη, νη ζπγθεθξηκέλεο αλαιήςεηο πνπ έγηλαλ από ηνλ θνξνινγνύκελν από έλαλ ή
πεξηζζόηεξνπο ινγαξηαζκνύο δαπαλήζεθαλ γηα ηελ απόθηεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ή
ινηπώλ δαπαλώλ νπόηε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί εθηθηή ε επαλαθαηάζεζε ησλ πνζώλ απηώλ
ζε ίδηνπο ή άιινπο ινγαξηαζκνύο. Επηπιένλ ν έιεγρνο θξίλεη θαη ηεθκεξηώλεη εάλ πξόθεηηαη ή
όρη γηα «πξσηνγελείο θαηαζέζεηο», δειαδή γηα πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ άγλσζηε ή κε δηαξθή
ή κε ζηαζεξή πεγή ή αηηία θαη δελ πξνέξρνληαη απφ αλαιήςεηο απφ άιινπο ηξαπεδηθνχο
ινγαξηαζκνχο. […] 10. Γηα ρξήζεηο πξηλ απφ ηελ 01/01/2014, ζρεηηθέο είλαη νη δηαηάμεηο ηνπ
ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 2238/94».
Δπεηδή πεξαηηέξσ,

κε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ 1175/16-11-2017 παξαζρέζεθαλ πξφζζεηεο

δηεπθξηλήζεηο γηα ζέκαηα ειέγρνπ πξνζαχμεζεο πεξηνπζίαο, φπνπ κεηαμχ άιισλ επηζεκαίλνληαη ηα
εμήο: «2. Γεληθά, επηζεκαίλεηαη φηη πίζησζε ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό κπνξεί λα ινγηζζεί θαη λα
θνξνινγεζεί σο εηζόδεκα ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 2238/1994 ή ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
21 ηνπ λ.4172/2013 ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ, εθόζνλ δελ θαιύπηεηαη κε ηα δεισζέληα
εηζνδήκαηά ηνπ, νύηε από άιιε ζπγθεθξηκέλε θαη αξθνύλησο ηεθκεξησκέλε, ελόςεη ησλ
ζπλζεθώλ, πεγή ή αηηία, είηε ηελ νπνία απηόο επηθαιείηαη, θαηόπηλ θιήζεο ηνπ από ηε
Δηνίθεζε γηα παξνρή ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ ή πξνεγνχκελε αθξφαζε, είηε ηελ νπνία εληνπίδεη
ε θνξνινγηθή αξρή ζην πιαίζην ηεο ιήςεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην λφκν, αλαγθαίσλ, θαηάιιεισλ
θαη εχινγσλ κέηξσλ ειέγρνπ […] . Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ σο άλσ θξίζηκνπ ρξφλνπ πξέπεη λα γίλεηαη
απφ ηελ ειεγθηηθή αξρή κε βάζε πξφζθνξα θαη επαξθή ζηνηρεία ηα νπνία ζπιιέγνληαη ηδίσο ε
θιήζε ηνπ θνξνινγνύκελνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη ε αλαδήηεζε θαηόπηλ ηεο ιήςεο ησλ
πξνβιεπόκελσλ ζην λόκν αλαγθαίσλ, θαηάιιεισλ θαη εύινγσλ, ελόςεη ησλ πεξηζηάζεσλ,
κέηξσλ ειέγρνπ ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείσλ από ηα
εκπιεθόκελα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα. Αλ ε εληφο επιφγνπ ρξφλνπ ζπιινγή ζηνηρείσλ
ζρεηηθά κε ηε δηαπίζησζε ηνπ ρξφλνπ πξνζαχμεζεο ηεο πεξηνπζίαο θαζίζηαηαη αδχλαηε ή ηδηαίηεξα
δπζρεξήο, γεγνλφο πνπ πξέπεη λα βεβαηψλεηαη απφ ηε θνξνινγηθή αξρή κε εηδηθή αηηηνινγία, απηή
κπνξεί λα δηαπηζηψζεη ηνλ θξίζηκν, θαηά ηα πξνεθηεζέληα, ρξφλν κε βάζε φζα ζηνηρεία θαηάθεξε λα
ζπγθεληξψζεη ν έιεγρνο θαη, ζηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε παληεινχο έιιεηςεο ηέηνησλ ζηνηρείσλ, λα
ζεσξήζεη θαηά ηεθκήξην σο θξίζηκν ρξφλν εθείλνλ ηνπ εκβάζκαηνο (ΣηΕ 884/2016)..».
Δπεηδή, έρεη θξηζεί λνκνινγηαθά κε ηελ ππ’ αξηζ. 884/2016 απφθαζε ηνπ ηΔ (Β΄ Σκήκα
Δπηακειέο) φηη «ε θαηαζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο (θαη, ηδίσο, ηεο κεγάιεο απφ απφςεσο πνζνχ),
κέζσ ηεο δηαπίζησζεο ησλ νηθείσλ παξαβάζεσλ θαη ηεο επηβνιήο απφ ηε Δηνίθεζε ησλ αληίζηνηρσλ
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δηαθπγφλησλ θφξσλ, θαζψο θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην λφκν δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, ζπληζηά,
θαηά ην Σχληαγκα (άξζξν 4 παξ. 5 θαη άξζξν 106 παξ. 1 θαη 2 ), επηηαθηηθφ ζθνπφ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο. Σχκθσλα κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξψπνπ
[…] ην βάξνο απφδεημεο ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ απνδηδφκελε ζε
νξηζκέλν πξφζσπν θνξνινγηθή παξάβαζε, ε νπνία επηζχξεη ηελ επηβνιή ζε βάξνο ηνπ ησλ
δηαθπγφλησλ θφξσλ θαη ζπλαθψλ θπξψζεσλ, θέξεη, θαη’ αξρήλ, ην θξάηνο, ήηνη ε θνξνινγηθή
Δηνίθεζε (πξβι. ΣηΕ 4049/2014, 2442/2013, 886/2005 θ.ά.). Ωζηφζν, ηνχην δελ έρεη ηελ έλλνηα φηη ε
θνξνινγηθή αξρή ππνρξενχηαη λα ηεθκεξηψζεη ηελ παξάβαζε κε αδηάζεηζηα ζηνηρεία, πνπ
απνδεηθλχνπλ άκεζα θαη κε πιήξε βεβαηφηεηα ηελ ηέιεζή ηεο. Πξάγκαηη, κηα ηέηνηα απαίηεζε ζα
επέβαιε ζηε Δηνίθεζε έλα ππέξκεηξν θαη ζπρλά αδχλαην λα επσκηζζεί βάξνο, αζχκβαην κε ηελ
αλάγθε αλεχξεζεο δίθαηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ, αθελφο, ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζεκειησδψλ αξρψλ
(θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ πνπ αληινχλ απφ απηέο νη θνξνινγνχκελνη) θαη, αθεηέξνπ, ηνπ
επηηαθηηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηεο πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο, πνπ απφ ηε θχζε ηεο είλαη
ζπλήζσο δπζρεξψο εληνπίζηκε. Σπγθεθξηκέλα, ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
θνξνδηαθπγήο επηβάιιεη λα κελ θαζηζηνχλ νη αξρέο ή νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην είδνο θαη ην βαζκφ
απφδεημεο ηεο χπαξμήο ηεο αδχλαηε ή ππεξβνιηθά δπζρεξή ηελ εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο
λνκνζεζίαο απφ ηε Δηνίθεζε. Τνχησλ έπεηαη φηη ε ηέιεζε θνξνινγηθήο παξάβαζεο, φπσο ε επίδηθε,
πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ παξάιεηςε δήισζεο θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, θαη, πεξαηηέξσ, ε ύπαξμε
αληίζηνηρεο θνξνινγεηέαο ύιεο κπνξεί λα πξνθύπηεη, θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο
αξκόδηαο θνξνινγηθήο αξρήο, όρη κόλν κε βάζε άκεζεο απνδείμεηο, αιιά θαη από έκκεζεο
απνδείμεηο (άιισο, “ηεθκήξηα”), ήηνη απφ αληηθεηκεληθέο θαη ζπγθιίλνπζεο ελδείμεηο νη νπνίεο,
ζπλνιηθά ζεσξνχκελεο θαη ειιείςεη άιιεο εχινγεο θαη αξθνχλησο ηεθκεξησκέλεο, ελφςεη ησλ
ζπλζεθψλ, εμήγεζεο, πνπ επιφγσο αλακέλεηαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν, είλαη ηθαλέο λα
πξνζδψζνπλ ζηέξεε πξαγκαηηθή βάζε ζην ζπκπέξαζκα πεξί δηάπξαμεο ηεο απνδηδφκελεο
παξάβαζεο [πξβι. ΣηΕ 2316/1991, 2961/1980 (θνξνινγία εηζνδήκαηνο), [..]13. Επεηδή, ε σο άλσ
δηάηαμε ηνπ εδαθίνπ β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ ΚΦΕ, θαηά ην θξίζηκν, ελ πξνθεηκέλσ,
ζθέινο ηεο, πνπ αλαθέξεηαη ζε πεξηνπζηαθή πξνζαχμεζε πξνεξρφκελε «απφ άγλσζηε [...] πεγή ή
αηηία», έρεη ηελ έλλνηα φηη εθαξκφδεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θνξνινγηθή δηνίθεζε δελ
θαηνξζψλεη λα δηαπηζηψζεη, θαηά ηξφπν αξθνχλησο ηεθκεξησκέλν θαη αζθαιή, ηε ζπγθεθξηκέλε
πξνέιεπζε ηεο πξνζαχμεζεο (πνπ, ζε ππφζεζε φπσο ε παξνχζα, ππεξβαίλεη ηα εηζνδήκαηα πνπ
ηεο έρεη δειψζεη ν θνξνινγνχκελνο), παξά ηε ιήςε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην λφκν αλαγθαίσλ,
θαηάιιεισλ θαη εχινγσλ, ελφςεη ησλ πεξηζηάζεσλ, κέηξσλ ειέγρνπ θαη δηεξεχλεζεο ηεο ππφζεζεο,
ζπκπεξηιακβαλφκελεο, ηδίσο, ηεο θιήζεο ηνπ θνξνινγνύκελνπ γηα παξνρή ζρεηηθώλ
πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείσλ, πνπ, αλ ππνβιεζνύλ, ειέγρνληαη σο πξνο ηελ αθξίβεηα θαη ηελ
επάξθεηά ηνπο. ……».
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Δπεηδή, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο αηηηνινγίαο απνηεινχλ θαηά ην λφκν, ηε ζεσξία θαη ηε
λνκνινγία εθηφο απφ ην λφκηκν έξεηζκα ηεο πξάμεο, δειαδή ηελ αλαθνξά ησλ απξφζσπσλ
θαλφλσλ δηθαίνπ πνπ πξνβιέπνπλ ηελ έθδνζε ηεο, ε εξκελεία ηνπο, νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο πνπ
έρνπλ δηαπηζησζεί, ε νπζηαζηηθή εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ν απαηηνχκελνο λνκηθφο
ραξαθηεξηζκφο ηνπο θαζψο θαη ηα θξηηήξηα θαη νη ζθέςεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ζρεηηθά κε ηελ
άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο (Δπ. πειησηφπνπινπ, Δγρεηξίδην Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, εθδφζεηο
Αλη. Ν. άθθνπια 2001, παξ. 516 έσο 519).
Δπεηδή ν

πξνζθεχγσλ επηθαιείηαη επαλαθαηάζεζε πνζνχ χςνπο 23.985,84 € ζην έηνο

2011, πνζνχ χςνπο 22.597,24 € ζην έηνο 2012, πνζνχ χςνπο 33.124,07 € ζην έηνο 2013 θαη
πνζνχ χςνπο 16.451,95 € ζην έηνο 2014, ηζρπξηδφκελνο φηη ηα αλσηέξσ πνζά επαλαθαηαζέζεσλ
αθνξνχλ ζε κεηξεηά πνπ δηαηεξνχζε ν ίδηνο εθηφο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ νηθία ηνπ θαη πνπ
πξνέξρνληαη απφ αλαιήςεηο ηνπ έηνπο 2009 ζπλνιηθνχ χςνπο 124.250,00 €, απφ ηνλ ππ’ αξηζ.
…….. ινγαξηαζκφ ηεο ALPHAΒΑΝΚ. Παξάιιεια ηζρπξίδεηαη φηη δχν ηζφπνζεο θαηαζέζεηο χςνπο
2.000,00 € έθαζηε θαηά ηελ 01/06/2012, ζηνπο ππ’ αξηζ. ……. θαη …….. ινγαξηαζκνχο ηεο
ηξάπεδαο ΠΔΗΡΑΗΩ, κε θχξηνπο δηθαηνχρνπο ηα ηέθλα ηνπ … θαη …… αληίζηνηρα, πξνέξρνληαη απφ
δψξα ζπγγελψλ θαη απνηακίεπζε ησλ ηέθλσλ.
Δπεηδή ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε, απφ ηα δηαιακβαλφκελα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο
ππφζεζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε απφ 30.06.2017 Πνξηζκαηηθή Έθζεζε ηεο ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ,

ηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο κε ηα ππφινηπα ησλ ηξαπεδηθψλ

ινγαξηαζκψλ, ηηο δαπάλεο θαη ηα έζνδα αλά έηνο ηνπ πξνζθεχγνληνο, πξνθχπηνπλ γηα ηηο ρξήζεηο
2011, 2012, 2013 θαη ην θνξνινγηθφ έηνο 2014, ηα αθφινπζα:
Γηα ηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε, ε ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ επέδσζε
ζηνλ πξνζθεχγνληα ην κε αξηζκφ πξση. ΔΜΠ ……../27.04.2017 έγγξαθν γηα παξνρή εμεγήζεσλ,
κε ην νπνίν θιήζεθε λα ππνβάιιεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπ, ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο πνπ
δηαπηζηψζεθαλ, κεηά απφ ηνλ έιεγρν, κεηαμχ ησλ δεισζέλησλ εηζνδεκάησλ θαη ηεο θίλεζεο ησλ
ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ (αηνκηθψλ ή θνηλψλ), ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ινηπψλ
ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηα θξηλφκελα έηε. ηελ σο άλσ Πνξηζκαηηθή έθζεζε ειέγρνπ, (ζει. 20),
σο πξνο ηελ αλάιεςε ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο 124.250,00 € αλαθέξνληαη ηα εμήο: «Σην έηνο 2009
εληνπίδεηαη κία κείσζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ππνινίπνπ ηεο ηάμεο ησλ 124.250,00 € ζε αληίζεζε κε ηηο
πξνεγνχκελεο θαη ηηο επφκελεο ρξνληέο πνπ ζηαζεξά εκθάληδαλ αχμεζε ηνπ θαηαζεηηθνχ ππνινίπνπ,
γεγνλφο γηα ην νπνίν δεηήζεθαλ ζρεηηθέο εμεγήζεηο απφ ηνλ ειεγρφκελν. Καηφπηλ γξαπηψλ
εμεγήζεσλ πνπ καο δφζεθαλ απφ ηνλ ειεγρφκελν, (αξηζ. πξση. ΕΜΠ ……./25-05-2017), καο
δειψζεθε πσο ηα πνζά ησλ αλαιήςεσλ θαηά ην έηνο 2009 ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
θάιπςε θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ, αγνξά απηνθηλήηνπ, επίπισλ, ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη
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ηελ επηζθεπή ηεο νηθίαο ηνπ». Βάζεη ηεο σο άλσ δήισζεο ηνπ πξνζθεχγνληνο, ηεθκαίξεηαη φηη ην
ελ ιφγσ πνζφ αλαιψζεθε εληφο ηνπ έηνπο 2009, κε απνηέιεζκα λα κε δχλαηαη λα ην επηθαιείηαη σο
επαλαθαηάζεζε ζηα επφκελα έηε.
Δπεηδή, σο πξνο ηηο εηήζηεο δαπάλεο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
εηήζηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο αλά θξηλφκελν έηνο, ήηνη πνζνχ 14.850,00 €, 15.462,00 €,
14.290,00 € θαη 10.000,00 € ζηα έηε 2011, 2012, 2013 θαη 2014 αληίζηνηρα, απηέο αθνξνχλ ζε
πξαγκαηηθέο δαπάλεο πνπ δήισζε ν ίδηνο ν πξνζθεχγσλ θαη ε ζχδπγνο ηνπ ζηνπο θσδηθνχο 049,
051 θαη 052 ζηηο ππνβιεζείζεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ νηθείνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
θαη νη νπνίεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ 4 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν. 2238/1994 απνηεινχλ
δεζκεπηηθφ ηίηιν γηα ηνλ θνξνινγνχκελν. Δπηπξνζζέησο ζηηο ζειίδεο 51-52 θαη 72-73 ηεο σο άλσ
Πνξηζκαηηθήο έθζεζεο ηεο ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ, νξίδεηαη δηεμνδηθά ν
ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπο.
Δπεηδή ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε, ν πξνζθεχγσλ επηθαιείηαη, ρσξίο λα απνδεηθλχεη, βάζεη
ησλ δηαηάμεσλ ηεο εγθπθιίνπ ΓΔΑΦ Α΄ 1144110 ΔΞ 2015, φηη ε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο θαηά ην
πνζφ ησλ 2.000,00 € αληίζηνηρα ζηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ησλ ηέθλσλ ηνπ, θαηά ην έηνο
2012, πξνέξρεηαη απφ δσξεά, δεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα ειέγρεηαη αλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα απφ ηνλ
δσξεηή, ή ηνλ παξέρνληα, λα θαηαβάιιεη ηα πνζά πνπ επηθαιείηαη, θαζψο θαη λα απνδεηθλχεηαη φηη
έρεη θαηαβιεζεί ή θαηαινγηζηεί ν αληίζηνηρνο θφξνο άηππεο δσξεάο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Δπεηδή, κε ηελ παξνχζα δελ πξνζθνκίζζεθαλ έγγξαθα ή άιια ζηνηρεία (π.ρ. αληίγξαθα
θίλεζεο ινγαξηαζκψλ πνπ λα πξνθχπηεη ν θαηαζέηεο θαη ε αηηηνινγία, αληίγξαθα δήισζεο δσξεάο
θ.ι.π.) πνπ λα απνδεηθλχνπλ, φηη ε παξαπάλσ πξνζαχμεζε ηεο πεξηνπζίαο πνπ θαηαινγίζηεθε κε
βάζε ηα άξζξα 48 παξ 3 ηνπ Ν. 2238/1994 θαη 21 ηνπ Ν. 4172/2013 δηθαηνινγείηαη.
πλεπψο νη παξαπάλσ ηζρπξηζκνί ηνπ πξνζθεχγνληνο απνξξίπηνληαη σο «λφκσ θαη νπζία»
αβάζηκνη.
Δπεηδή κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 4509/2017 (ΦΔΚ Α 201/22.12.2017)
πξνβιέπνληαη ηα εμήο: «1. Η παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4174/2013 (Α` 170) αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«17. Γηα πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ πνπ αθνξνχλ ελ γέλεη θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο, ρξήζεηο, πεξηφδνπο ή ππνζέζεηο έσο θαη ηηο 31.12.2013 επηβάιιεηαη, αληί ηνπ
πξφζζεηνπ θφξνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2523/1997, πξφζηηκν πνπ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ
πξνζηίκνπ ησλ άξζξσλ 58, 58Α παξάγξαθνο 2 ή 59 ηνπ παξφληνο θαηά πεξίπησζε, πιένλ ηνπ
ηφθνπ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ παξφληνο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη απφ ηελ 1.1.2014 θαη κέρξη ηελ έθδνζε
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ηνπ εθηειεζηνχ ηίηινπ, εθφζνλ απηφ ζπλεπάγεηαη επηεηθέζηεξε κεηαρείξηζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ. Σε
θάζε πεξίπησζε, κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ εθηειεζηνχ ηίηινπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53
ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Δηαδηθαζίαο.».
2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4174/2013, φπσο αληηθαζίζηαληαη κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο, εθαξκφδνληαη θαη επί εθθξεκψλ, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο,
ππνζέζεσλ. Ωο εθθξεκείο ππνζέζεηο λννχληαη νη ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηεο Δηεχζπλζεο
Επίιπζεο Δηαθνξψλ ή ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ή ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο
θαηφπηλ άζθεζεο ελδηθνθαλνχο ή δηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ηαθηηθνχ ελδίθνπ κέζνπ ή αίηεζεο
αλαίξεζεο ή εθείλεο γηα ηηο νπνίεο εθθξεκεί ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδηθνθαλνχο ή δηθαζηηθήο
πξνζθπγήο ή ηαθηηθνχ ελδίθνπ κέζνπ ή αίηεζεο αλαίξεζεο, θαζψο θαη νη ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο
έρνπλ εθδνζεί νη ζρεηηθέο πξάμεηο ή απνθάζεηο αιιά δελ έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζηνλ θνξνινγνχκελν.
Ωο εθθξεκείο λννχληαη, επίζεο, νη ππνζέζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζπδεηεζεί θαη δελ έρεη εθδνζεί
ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ή έρεη εθδνζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε αιιά δελ έρεη
θνηλνπνηεζεί ζηνλ θνξνινγνχκελν.
[…]
6. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη απφ 1.1.2018».
Δπεηδή κε ηελ ΠΟΛ 1003/03.01.2018 «Παξνρή νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 1, 2, 3 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 4509/2017 (Φ.Ε.Κ. Α/201/22.12.2017) σο πξνο ηελ
επηβνιή ηεο επηεηθέζηεξεο θύξσζεο θαηά ηελ έθδνζε πξάμεσλ δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ
θφξνπ» δηεπθξηλίζζεθε φηη: «Επί ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2, ε εθαξκνγή ηεο
επηεηθέζηεξεο θχξσζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηάηαμε απηή, ιακβάλεη ρψξα κε βάζε
απόθαζε ηεο Δηεύζπλζεο Επίιπζεο Δηαθνξώλ ή απφθαζε ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ
δηθαζηεξίσλ ή ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο. […]».
Δπεηδή κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 4174/2013, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν
3§7 λ. 4337/2015 (ΦΔΚ Α 129/17.10.2015), νξίδεηαη:
«Άξζξν 58
Πξφζηηκν αλαθξηβνχο δήισζεο ή κε ππνβνιήο δήισζεο
1. Αλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε θνξνινγηθή δήισζε ππνιείπεηαη ηνπ πνζνχ
ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ην δηνξζσηηθφ πξνζδηνξηζκφ θφξνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ
ηε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε, ν θνξνινγνχκελνο ππφθεηηαη ζε πξφζηηκν επί ηεο δηαθνξάο σο εμήο: α)
δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ πνζνχ ηεο δηαθνξάο, εάλ ην ελ ιφγσ πνζφ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ απφ
πέληε (5%) έσο είθνζη (20%) ηνηο εθαηφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηε θνξνινγηθή δήισζε,
β) είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ πνζνχ ηεο δηαθνξάο, αλ ην ελ ιφγσ πνζφ ππεξβαίλεη ην
πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) έσο πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε
ηε θνξνινγηθή δήισζε, γ) πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ πνζνχ ηεο δηαθνξάο, αλ ην ελ ιφγσ πνζφ
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ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηε
θνξνινγηθή δήισζε. 2. Σε πεξίπησζε κε ππνβνιήο δήισζεο απφ ηελ νπνία ζα πξνέθππηε
ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί
ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηε κε ππνβιεζείζα δήισζε.
. […]».
Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, γηα ηελ επηβνιή πξφζζεησλ θφξσλ επί ηεο ππ’ αξηζκ. …../11-122017, νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2012,
επηιέγεηαη ε σο άλσ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 49 παξ.1 ηνπ λ.4509/2017, θαζφηη είλαη επηεηθέζηεξε, σο
αθνινχζσο:
 Ζ ππ’ αξηζκ. ……./11-12-2017, Οξηζηηθή Πξάμε Γηνξζσηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ
Δηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2012:
Γηαθνξά θφξνπ: 9.159,94 €

(Α)
ΑΡΘΡΟ 1
Ν.2523/1997
(120%)

ΠΡΟΘΔΣΟ
ΦΟΡΟ/ΠΡΟΣΗΜΟ

10.991,92€

(Β)
ΑΡΘΡΟ
58 ΚΦΓ
(50%)

(Γ)
ΣΟΚΟΗ
ΑΡΘΡΟΤ
53 ΚΦΓ
(52 κήλεο
Υ 0,73% =
37,96%)

(Γ)=(Β)+(Γ)
ΤΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΗΜΟΤ
ΠΑΡ. 1
ΑΡΘΡΟΤ 49
Ν. 4509/2017

4.579,97€

3.477,11€

8.057,08 €

ΔΠΗΔΗΚΔΣΔΡΖ
ΚΤΡΩΖ
ΜΔΣΑΞΤ (Α)
θαη (Γ)

8.057,08 €

 Ζ ππ’ αξηζκ. ……./11-12-2017, Οξηζηηθή Πξάμε Γηνξζσηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ
Δηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2013:
Γηαθνξά θφξνπ: 7.954,44 €

(Α)
ΑΡΘΡΟ 1
Ν.2523/1997
(104%)

ΠΡΟΘΔΣΟ
ΦΟΡΟ/ΠΡΟΣΗΜΟ

8.272,62€

(Β)
ΑΡΘΡΟ
58 ΚΦΓ
(50%)

(Γ)
ΣΟΚΟΗ
ΑΡΘΡΟΤ
53 ΚΦΓ
(52 κήλεο
Υ 0,73% =
37,96%)

ΤΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΗΜΟΤ
ΠΑΡ. 1
ΑΡΘΡΟΤ 49
Ν. 4509/2017

3.977,22€

3.019,51€

6.996,73 €
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(Γ)=(Β)+(Γ)

ΔΠΗΔΗΚΔΣΔΡΖ
ΚΤΡΩΖ
ΜΔΣΑΞΤ (Α)
θαη (Γ)

6.996,73 €

Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, γηα ηελ επηβνιή πξφζζεησλ θφξσλ επί ηεο ππ’ αξηζκ. ……./11-122017, νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2014,
εθαξκφδεηαη ε σο άλσ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 49 παξ.1 ηνπ λ.4509/2017, σο αθνινχζσο:
 Τπ’

αξηζκ.

……./11-12-2017,

Οξηζηηθή

Πξάμε

Γηνξζσηηθνχ

Πξνζδηνξηζκνχ

Φφξνπ

Δηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2014:
Γηαθνξά θφξνπ: 5.329,22 €
(Α)
ΑΡΘΡΟ 1
Ν.2523/1997
(84%)

ΠΡΟΘΔΣΟ
ΦΟΡΟ/ΠΡΟΣΗΜΟ

7.234,30€

(Β)
ΑΡΘΡΟ
58 ΚΦΓ
(50%)

(Γ)
ΣΟΚΟΗ
ΑΡΘΡΟΤ
53 ΚΦΓ
(52 κήλεο
Υ 0,73% =
37,96%)

(Γ)=(Β)+(Γ)
ΤΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΗΜΟΤ
ΠΑΡ. 1
ΑΡΘΡΟΤ 49
Ν. 4509/2017

4.306,13€

3.269,21€

7.575,34 €

ΔΠΗΔΗΚΔΣΔΡΖ
ΚΤΡΩΖ
ΜΔΣΑΞΤ (Α)
θαη (Γ)

7.234,30 €

Δπεηδή, νη δηαηάμεηο ηεο παξ 1β΄ηνπ Ν. 2523/1997 σο πξνο ηνπο επηβιεζέληεο πξφζζεηνπο
θφξνπο είλαη επλντθφηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ 1 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν. 4509/2017,
εθαξκφδνληαη απηέο σο επλντθφηεξεο.
Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε

Σελ κεξηθή απνδνρή ηεο απφ ../../2018 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ …. ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο
ηνπ «…….. ηνπ ……» – Α.Φ.Μ. ….., θαη ζπγθεθξηκέλα:
Α. ηελ απόξξηςε ηεο ππό θξίζε ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο σο πξνο ηηο θάησζη
πξάμεηο:
1) Σεο κε αξηζκφ ……./11-12-2017 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
Δηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2012, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο θαη ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο επλντθφηεξεο ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ησλ
πξφζζεησλ θφξσλ κε βάζε ην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζαο,
2) Σεο κε αξηζκφ ……./11-12-2017 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
Δηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2013, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο θαη ηελ
ηξνπνπνίεζε ηεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο επλντθφηεξεο ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ησλ
πξφζζεησλ θφξσλ κε βάζε ην ζθεπηηθφ ηεο παξνχζαο,
3) Σεο κε αξηζκφ ……./11-12-2017 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
Δηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2014, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο θαη
4) Σεο κε αξηζκφ ……./11-12-2017 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
Δηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο 2014, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο.
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Β. Σελ απνδνρή ηεο ππό θξίζε ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο θαη ηελ αθύξσζε ησλ
παξαθάησ πξάμεσλ:
1) Σεο κε αξηζκφ ……./11-12-2017 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
Δηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2007, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο,
2) Σεο κε αξηζκφ ……./11-12-2017 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
Δηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2008, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο,
3) Σεο κε αξηζκφ ……./11-12-2017 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
Δηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2009, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο θαη,
4) Σεο κε αξηζκφ ……./11-12-2017 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
Δηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2011, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο ιφγσ
παξαγξαθήο.

Οξηζηηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηνπ ππόρξενπ - Καηαινγηδόκελα πνζά κε βάζε ηελ
παξνύζα απόθαζε:

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ:
ΒΑΔΗ
Γηαρ/θή Πεξίνδνο 01/01/2011 – 31/12/2011

ΒΑΔΗ
ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΔΓΥΟΤ

Γηαθνξά θφξνπ εηζνδήκαηνο κε ηελ παξνχζα απφθαζε
Πξφζζεηνο θφξνο επί ηνπ εηζνδήκαηνο ιφγσ αλαθξίβεηαο κε ηελ
παξνχζα απφθαζε
Πξφζηηκν άξζ. 58 Ν. 4174/2013

9.159,94

9.159,94

10.991,92
4.579,97
3.477,11

Σφθνη άξζ. 53 Ν. 4174/2013
Δηζθνξά Αιιειεγγχεο κε ηελ παξνχζα απφθαζε
ύλνιν θόξσλ ηειώλ & εηζθνξώλ
ΚΑΣΑΛΟΓΗΕΟΜΔΝΟ ΠΟΟ κε ηελ παξνχζα απφθαζε

1.023,60
21.175,46

ΒΑΔΗ
ΔΛΔΓΥΟΤ

Γηαρ/θή Πεξίνδνο 01/01/2012 – 31/12/2012
Γηαθνξά θφξνπ εηζνδήκαηνο κε ηελ παξνχζα απφθαζε
Πξφζζεηνο θφξνο επί ηνπ εηζνδήκαηνο ιφγσ αλαθξίβεηαο κε ηελ
παξνχζα απφθαζε
Πξφζηηκν άξζ. 58 Ν. 4174/2013

7.954,44

1.023,60
18.240,62
18.240,62 €

ΒΑΔΗ
ΑΠΟΦΑΖ
7.954,44

8.272,62
3.977,22
3.019,51

Σφθνη άξζ. 53 Ν. 4174/2013
Δηζθνξά Αιιειεγγχεο κε ηελ παξνχζα απφθαζε
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984,39

984,39

ύλνιν θόξσλ ηειώλ & εηζθνξώλ

17.211,45

15.935,56
15.935,56 €

ΚΑΣΑΛΟΓΗΕΟΜΔΝΟ ΠΟΟ κε ηελ παξνχζα απφθαζε
ΒΑΔΗ
ΔΛΔΓΥΟΤ

Γηαρ/θή Πεξίνδνο 01/01/2013 – 31/12/2013
Γηαθνξά θφξνπ εηζνδήκαηνο κε ηελ παξνχζα απφθαζε

8.612,26

ΒΑΔΗ
ΑΠΟΦΑΖ
8.612,26

Πξφζζεηνο θφξνο επί ηνπ εηζνδήκαηνο ιφγσ αλαθξίβεηαο κε ηελ
παξνχζα απφθαζε

7.234,30

7.234,30

Δηζθνξά Αιιειεγγχεο κε ηελ παξνχζα απφθαζε

1.316,94

1.316,94

17.163,50

17.163,50
17.163,50 €

ΒΑΔΗ
ΔΛΔΓΥΟΤ

ΒΑΔΗ
ΑΠΟΦΑΖ

4.277,51

4.277,51

2.138,75

2.138,75

329,03

329,03

6.745,29

6.745,29
6.745,29 €

ύλνιν θόξσλ ηειώλ & εηζθνξώλ
ΚΑΣΑΛΟΓΗΕΟΜΔΝΟ ΠΟΟ κε ηελ παξνχζα απφθαζε
Φνξνινγηθό Έηνο 2014 (01/01/2014 – 31/12/2014)
Γηαθνξά θφξνπ εηζνδήκαηνο κε ηελ παξνχζα απφθαζε
Πξφζηηκν άξζ. 58 Ν. 4174/2013
Δηζθνξά Αιιειεγγχεο κε ηελ παξνχζα απφθαζε
ύλνιν θόξσλ ηειώλ & εηζθνξώλ
ΚΑΣΑΛΟΓΗΕΟΜΔΝΟ ΠΟΟ κε ηελ παξνχζα απφθαζε

Δληειιφκεζα φπσο αξκφδην φξγαλν θνηλνπνηήζεη κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία ηελ παξνχζα απφθαζε
ζηνλ ππφρξεν.

ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ
ΣΖ Γ/ΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ
ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ
ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΚΑΣΗΟΤΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ
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 ε κ ε ί σ ζ ε : Καηά ηεο απφθαζεο απηήο επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ
Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο.
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