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ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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 «Οξγαληζκόο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ
Εζόδσλ (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Σεο ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ
(ΦΔΚ Β΄ 1440/27-07-2017).
2. Σελ ΠΟΛ 1069/4-3-2014 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. Σε κε εκεξνκελία θαηάζεζεο 27/12/2017 θαη κε αξηζκό πξωηνθόιινπ ...............
ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηνπ ....................... ηνπ .............., κε ΑΦΜ:................., αηνκηθά θαη σο
λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο ήδε ιπζείζαο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «..................» κε
ΑΦΜ:................, θαηά ηεο κε αξηζκ.πξση............./07-11-2017 απάληεζεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο
ΓΟΤ ................. επί ηεο ππ΄αξηζκ.πξση............../25-10-2017 αίηεζεο ηνπ πξνζθεύγνληα θαη ηα
πξνζθνκηδόκελα κε απηή ζρεηηθά έγγξαθα.
5. Σελ κε αξηζκ. πξση. ............/07-11-2017 απάληεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΤ .....................
επί ηεο ππ΄αξηζκ.πξση............/25-10-2017 αίηεζεο ηνπ πξνζθεύγνληα ηεο νπνίαο δεηείηαη ε
αθύξσζε.
6. Σηο απόςεηο ηεο αλσηέξσ θνξνινγηθήο αξρήο.
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7. Σελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Α8-Δπαλεμέηαζεο ηεο Γηεύζπλζεο
Δπίιπζεο Γηαθνξώλ, όπσο απνηππώλεηαη ζην ζρέδην ηεο απόθαζεο.
Δπί ηεο ππ.αξ.πξση............./27-12-2017 ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο ηνπ ...........................
ηνπ ..............., κε ΑΦΜ:.............., αηνκηθά θαη σο λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο ήδε ιπζείζαο εηαηξείαο
κε ηελ επσλπκία «......................» κε ΑΦΜ:................, ε νπνία θαηαηέζεθε εκπξόζεζκα θαη κεηά
ηελ κειέηε θαη ηελ αμηνιόγεζε όισλ ησλ πθηζηάκελσλ ζην ζρεηηθό θάθειν εγγξάθσλ θαη ησλ
πξνβαιιόκελσλ ιόγσλ ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, επαγόκαζηε ηα αθόινπζα:
Σν κε αξηζκ.πξση. ............./07-11-2017 έγγξαθν ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΤ ...........
ζρεηηθά κε ηελ ππ.αξηζκ.πξση........../25-10-2017 αίηεζε ηνπ πξνζθεύγνληα, ηνλ παξαπέκπεη ζην
πεξηερόκελν ηνπ πξνεγνύκελνπ ππ΄αξηζκ.πξση.........../02-08-2017 εγγξάθνπ ηεο ίδηαο σο άλσ
ΓΟΤ, ην νπνίν παξέιαβε πξνζσπηθά ν πξνζθεύγσλ ζηηο 07-08-2017 θαη ζην νπνίν απαληήζεθαλ
κε πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα νη όκνηνπ πεξηερνκέλνπ ηζρπξηζκνί θαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηά ηνπ.
Ο πξνζθεύγσλ, κε ηελ ππό θξίζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηνπ δεηά ηελ αθύξσζε ηεο
πξνζβαιιόκελεο πξάμεο ηζρπξηδόκελνο όηη έρεη θαηαβάιεη αρξεσζηήησο ην πνζό ησλ 55.875,73€,
ην νπνίν δεηά λα ηνπ επηζηξαθεί ελώ γηα ηνλ ίδην ιόγν έρεη θαηαζέζεη θαη ηελ κε αξηζκό
θαηαρώξεζεο ΑΓ ....../11-07-2017 αγσγή ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηελ εζηθή βιάβε
πνπ ππέζηε. Πξνο επίξξσζε ηνπ ηζρπξηζκνύ ηνπ επηθαιείηαη ηελ κε αξηζκ................/2016
απόθαζε ηνπ Β΄ Σξηκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ .................. ε νπνία θεξύζζεη απηόλ αζών
αλαθνξηθά κε ηελ απνδνρή θαη θαηαρώξεζε ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζήο ηνπ κεξηθώο εηθνληθώλ
θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ.
Επεηδή, ζύκθωλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ 4174/2013), :«1. Ο ππόρξενο, εθόζον
αμθιζβηηεί οποιαδήποηε ππάξη πος έσει εκδοθεί ζε βάπορ ηος από ηε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε ή
ζε πεξίπησζε ζησπεξήο άξλεζεο, νθείιεη λα ππνβάιεη ελδηθνθαλή πξνζθπγή κε αίηεκα ηελ
επαλεμέηαζε ηεο πξάμεο ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο από 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 ιόγνπο θαη ηα
έγγξαθα ζηα νπνία ν ππόρξενο βαζίδεη ην αίηεκα ηνπ ……8. Καηά ηεο απόθαζεο ηεο Υπεξεζίαο
Εζσηεξηθήο Επαλεμέηαζεο ή ηεο ζησπεξήο απόξξηςεο ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο ιόγσ
παξόδνπ ηεο πξνζεζκίαο πξνο έθδνζε ηεο απόθαζεο, ν ππόρξενο δύλαηαη λα αζθήζεη πξνζθπγή
ελώπηνλ ηνπ αξκόδηνπ Δηνηθεηηθνύ Δηθαζηεξίνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο
Δηθνλνκίαο».
Επεηδή ζύκθωλα κε ην άξζξν 1 §1 ηεο ΠΟΛ. 1064/17 ‘’Εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ
άξζξνπ 63 ηνπ N. 4174/2013’’: ¨1. Ο ππόρξενο, εθόζον αμθιζβηηεί ππάξειρ, πηηέρ ή
ζιωπηπέρ, πος εκδίδονηαι ή ζςνηελούνηαι από 1/1/2014 και εθεξήρ ζε βάπορ ηος από ηε
Φνξνινγηθή Δηνίθεζε θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Δηαδηθαζίαο (
άξζξν 2 ηνπ Ν. 4174/2013 ) νθείιεη, πξηλ από ηελ πξνζθπγή ηνπ ζηε Δηνηθεηηθή Δηθαηνζύλε, λα
αζθήζεη ελδηθνθαλή πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο Δηεύζπλζεο Επίιπζεο Δηαθνξώλ ηεο Αλεμάξηεηεο
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Αξρήο Δεκνζίσλ Εζόδσλ κε αίηεκα επαλεμέηαζεο ζην πιαίζην ηεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο
κε ηελ επηθύιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην β εδ. ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 35 θαη ζην ζη εδ. ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 63 ηνπ Κ.Φ.Δ..¨
Επεηδή, ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή αζθείηαη παξαδεθηώο κόλν θαηά εθηειεζηώλ πξάμεσλ
δηνηθεηηθώλ αξρώλ (ηΔ 3502/2011, 835/2010, 3693/2008, 3785/2006, 577/2004).
Επεηδή, ωο δηνηθεηηθή πξάμε νξίδεηαη ε δήισζε βνπιήζεσο δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ
αζθνύληνο δεκόζηα εμνπζία κε ηελ νπνία επέξρεηαη, κνλνκεξώο, κεηαβνιή ζην λνκηθό θόζκν δηα
ηεο ηδξύζεσο, κεηαβνιήο ή θαηαξγήζεσο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ. Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο είλαη ην ηεθκήξην λνκηκόηεηαο θαη ε εθηειεζηόηεηα. Η εθηειεζηόηεηα δε
ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ζπλίζηαηαη ζην όηη ε ζπκπεξηθνξά πνπ θαζνξίδεη (ελέξγεηα ή παξάιεηςε),
θαη γεληθόηεξα ε ξύζκηζε ηελ νπνία ζεζπίδεη, είλαη ππνρξεωηηθή από ηελ έθδνζή ηεο (ηΔ
1717/1988), ρσξίο άιιν, δειαδή ρσξίο λα ρξεηάδεηαη άιιε δηαδηθαζία θαη εηδηθόηεξα πξνεγνύκελε
δηθαζηηθή απόθαζε. (Δγρεηξίδην Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ , πειησηόπνπινο, Σόκνο 1,

έθδνζε

Ννεκβξίνπ 2011, ζει.116).
Επεηδή, ν πξνζθεύγσλ ππέβαιε αξρηθώο ηελ κε αξηζκό πξση.........../31-07-2017 αίηεζε
πξνο ηε ΓΟΤ ........... κε ηελ νπνία δεηνύζε ηελ επηζηξνθή πνζνύ 51.412,95€ πνπ θαηέβαιε
αρξεσζηήησο θαζώο κε ηελ κε αξηζκ............/2016 απόθαζε ηνπ Β΄ Σξηκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ
....................... αζσώζεθε σο πξνο ηελ απνδνρή θαη θαηαρώξεζε ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζήο ηνπ
κεξηθώο εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ.
Επεηδή, επί ηεο σο άλσ αίηεζεο εθδόζεθε ε κε αξηζκό πξση.........../03-08-2017 έγγξαθε
απάληεζε ηεο ΓΟΤ .........., ηελ νπνία παξέιαβε ν ίδηνο ν πξνζθεύγσλ ηελ 07-08-2017, όπνπ
αλαιύνληαη νη ζπλνιηθέο νθεηιέο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «........................» κε
ΑΦΜ:................, ηεο νπνίαο ν πξνζθεύγσλ είλαη λόκηκνο εθπξόζσπνο, θαζώο θαη νη ιόγνη γηα
ηνπο νπνίνπο απνξξίπηεηαη ε αλσηέξσ αίηεζε.
Δλ ζπλερεία, ν πξνζθεύγσλ ππέβαιε ηελ κε αξηζκ.πξση............./25-10-2017 αίηεζή ηνπ πξνο ηε
ΓΟΤ ........... κε ηελ νπνία δεηνύζε ηε δηαγξαθή ησλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ θαη πξνζηίκσλ πνπ ηνπ
επηβιήζεθαλ ιόγσ ηεο πξναλαθεξόκελεο κε ππ΄αξηζκ. ......../2016 απόθαζεο ηνπ Β΄ Σξηκεινύο
Πιεκκειεηνδηθείνπ .........................
Επεηδή, κε ηελ πξνζβαιιόκελε κε αξηζκό πξση.........../07-11-2017 απάληεζή ηεο, ε
αξκόδηα

θνξνινγηθή αξρή

εκκέλεη

θαη

παξαπέκπεη

ζην

πεξηερόκελν

ηνπ

κε

αξηζκό

πξση................./03-08-2017 εγγξάθνπ ηεο, όπνπ αλαιπηηθά θαη κε ζαθήλεηα απαληώληαη νη όκνηνπ
πεξηερνκέλνπ ηζρπξηζκνί ηνπ πξνζθεύγνληα.
Επεηδή, ε κε αξηζκ. πξση. .............../07-11-2017 πξνζβαιιόκελε απάληεζε ηεο Γ.Ο.Τ.
................... είλαη πιεξνθνξηαθνύ ραξαθηήξα, δελ ζπγθεληξώλεη δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
αηνκηθήο πξάμεο δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ, πνπ ζεζπίδεη δηθαηώκαηα ή ππνρξεώζεηο γηα ηνλ
θνξνινγνύκελν νύηε κεηαβάιιεη κηα θαηάζηαζε («αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε») θαη ζπλεπώο
ζηεξείηαη εθηειεζηόηεηαο, δεδνκέλνπ όηη δελ παξάγεη ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηνπ πξνζθεπγόληα
δηαθνξνπνηώληαο ηελ θνξνινγηθή ηνπ ππνρξέσζε.
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Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ,

ε

ππό θξίζε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο

απαξάδεθηε.
Γηα όινπο ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε
Σελ απόξξηςε ηεο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ................../27-12-2017 ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο ηνπ
....................... ηνπ ........... κε ΑΦΜ:................. σο απαξάδεθηεο.
Δληειιόκεζα όπσο αξκόδην όξγαλν θνηλνπνηήζεη κε ηε λόκηκε δηαδηθαζία ηελ παξνύζα απόθαζε
ζηνλ ππόρξεν.
ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ
ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Η ππάιιεινο ηνπ Απηνηεινύο Γξαθείνπ
Δηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο
ΚΑΣΙΟΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

 ε κ ε ί ω ζ ε : Καηά ηεο απόθαζεο απηήο επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνζθπγήο ελώπηνλ ησλ αξκόδησλ
Γηνηθεηηθώλ Γηθαζηεξίσλ εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο
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