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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 (Κ.Φ.Γ.) (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 1064/2017 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 κε αξηζκό θαη εκεξνκελία πξσηνθόιινπ Γ.Δ.Γ. 1126366ΔΞ 2016/30-08-2016 Απόθαζε
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ (ΦΔΚ 2759Β/01-09-2016) κε ζέκα «Παξνρή
εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο»
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4. Σελ κε εκεξνκελία …-…-2018 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ .... ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηνπ
«...........» με ΑΦΜ: ...........,

κε θύξηα δξαζηεξηόηεηα ρνλδξηθό εκπόξην απνξξηκκάησλ θαη

ππνιεηκκάησλ θαη δηεύζπλζε έδξαο ζην .......... ηνπ Ν. .......... - Σ.Κ. ......, θαηά ηεο κε αξηζκό ....../……-2017 νξηζηηθήο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ΚΦΓ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν. 4174/2013 θνξνινγηθνύ
έηνπο 2017 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ...... θαη ηα πξνζθνκηδόκελα κε απηή ζρεηηθά έγγξαθα.
5. Σελ σο άλσ πξνζβαιιόκελε πξάμε, ηεο νπνίαο δεηείηαη ε αθύξσζε
6.Σηο απόςεηο ηεο αλσηέξσ θνξνινγηθήο αξρήο.
7. Σελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ ηκήκαηνο Α7’- Δπαλεμέηαζεο όπσο απνηππώλεηαη
ζην ζρέδην απόθαζεο.
Δπί ηεο από …-…-2018 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ .... ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο ηνπ
«...........» με ΑΦΜ: ..........., ε νπνία θαηαηέζεθε εκπρόθεζμα θαη κεηά ηελ κειέηε θαη ηελ
αμηνιόγεζε όισλ ησλ πθηζηάκελσλ ζην ζρεηηθό θάθειν εγγξάθσλ θαη ησλ πξνβαιιόκελσλ ιόγσλ
ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, επαγόκαζηε ηα αθόινπζα:
-Με ηελ ππ’ αξηζκ. ...... /…-…-2017 νξηζηηθή πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ ΚΦΓ ηνπ άξζξνπ 54
ηνπ Ν. 4174/2013 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ...... θνξνινγηθνύ έηνπο 2017, επηβιήζεθε ζε βάξνο
ηνπ πξνζθεύγνληνο πξόζηηκν ύςνπο 1.000,00 €, ιόγσ κε αληαπόθξηζεο ζε αίηεκα ηεο
θνξνινγηθήο αξρήο γηα πξνζθόκηζε ησλ ηεξνύκελσλ βηβιίσλ.
Η αλσηέξσ πξάμε πξνέθπςε θαηόπηλ ηεο δηελέξγεηαο ηαθηηθνύ ειέγρνπ ζηε ρξήζε 2012 από
ηε Γ.Ο.Τ. ......, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο. 1021681/1120/ΓΔ-Α/ΠΟΛ.1037/1-3-2005, ζε
ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν. 4174/2013 θαη ηελ ΓΔΛ Α 1069048/02-05-2014, δπλάκεη ηεο ππ’
αξηζκ. …/1…-…2016 ζρεηηθήο εληνιήο ειέγρνπ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .......
Αηηία ειέγρνπ απνηέιεζε ην κε αξηζκ. πξση. …/…-…-2015 Γειηίν Πιεξνθνξηώλ ηνπ
ΩΜΑΣΟ ΓΙΩΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΟΤ ΔΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Γ.Ο.Δ.), Π.Γ.

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο &

Βνξείσλ Ισλίσλ Νήζσλ, πξνο ηελ Γ.Ο.Τ. ......, από ην νπνίν πξνέθπςε όηη ν πξνζθεύγσλ ζηε
ρξήζε 2012 έιαβε δύν (2) εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία, εθδόζεσο ηεο επηρείξεζεο «…….» κε
ΑΦΜ ……. θαζώο θαη όηη δελ ππέβαιε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ γηα
ην νηθ. έηνο 2013.
ηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ, γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2017 δηαπηζηώζεθε όηη ν πξνζθεύγσλ
ππέπεζε ζηελ αθόινπζε παξάβαζε:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΣΟ 2017


Με αληαπόθξηζε ζην κε αξηζ. πξση. …./…-…-2017 έγγξαθν αίηεκα ηεο θνξνινγηθήο αξρήο
γηα πξνζθόκηζε θαη επίδεημε ησλ ηεξνύκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ.
Με βάζε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηώζεηο, ν έιεγρνο θαηαιόγηζε ην αληίζηνηρν πξόζηηκν ηνπ ΚΦΓ.
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Ο πξνζθεύγσλ, κε ηελ ππό θξίζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή, δεηά ηελ αθύξσζε ηεο παξαπάλσ
πξάμεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ......, επηθαινύκελνο ηνπο παξαθάησ ιόγνπο:
1) Οη ζπλαιιαγέο ηνπ, νη νπνίεο έρνπλ θξηζεί από ηελ έθζεζε ειέγρνπ σο εηθνληθέο ήηαλ
πξαγκαηηθέο, θαη όηη ηα αλαθεξόκελα ζηηο απνθάζεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ (Κ.Β., ΦΠΑ)
είλαη αβάζηκα θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ θαηαδεηθλύνπλ θάπνηα παξάβαζε ηεο
θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο από ηελ πιεπξά ηνπ. Σήξεζε όια ηα πξνβιεπόκελα από ην λόκν
ζηνηρεία, θαη δελ όθεηιε ή δελ ήηαλ ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο
αληηζπκβαιιόκελεο επηρείξεζεο (κέζα κεηαθνξάο, θνξνινγηθέο παξαβάζεηο). Η έθζεζε
ειέγρνπ είλαη ειιηπήο, λνκηθά πιεκκειήο θαη αθπξσηέα αθνύ ζηεξίδεηαη κόλν ζηελ
αμηνιόγεζε ακθηζβεηνύκελσλ παξαζηαηηθώλ. Γελ ππήξμε νπζηαζηηθή, ειεγθηηθή ελέξγεηα
ζηα ηεξνύκελα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε
ύπαξμε παξάβαζεο θαη ε ζηνηρεηνζέηεζε ηεο εηθνληθόηεηαο είλαη αηεθκεξίσηε, δηόηη
νπζηαζηηθά κεηαηέζεθε ην βάξνο ηεο απόδεημεο ζην πξόζσπν ηνπ σο ιήπηε εηθνληθώλ
ζπλαιιαγώλ.
2) Ο πξνζθεύγσλ ζπλαιιάρζεθε θαιόπηζηα κε ηνλ εθδόηε. Σα έλδηθα ηηκνιόγηα είλαη
ζεσξεκέλα ζε Γ.Ο.Τ., εθδόζεθαλ από ππαξθηό επηηεδεπκαηία, ηόζν ζπλαιιαθηηθά, όζν θαη
θνξνινγηθά, κε λόκηκν θαη θαλνληθό ΑΦΜ.
3) Η έθζεζε ειέγρνπ είλαη λνκηθά πιεκκειήο σο αόξηζηε θαη αλαηηηνιόγεηε. Δπίζεο δελ
θνηλνπνηήζεθε ζηνλ πξνζθεύγνληα ζεκείσκα δηαπηζηώζεσλ ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 7 ηνπ ΠΓ
186/1992 θαη δελ έιαβε πξόζθιεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3610/2007.
4) Παξαβίαζε ησλ ζπληαγκαηηθώλ αξρώλ ηεο αλαινγηθόηεηαο, ηεο λνκηκόηεηαο ηνπ θόξνπ, ηεο
δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζύλεο, ηεο πξνεγνύκελεο αθξόαζεο θαη ηνπ αμηώκαηνο «non bis in
idem».
Επειδή, ζύκθσλα κε ην άρθρο 63 παράγραθος 1 ηοσ ν. 4174/2013:«1. Ο ππόρξενο,
εθόζνλ ακθηζβεηεί νπνηαδήπνηε πξάμε πνπ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ 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. Η αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη από ηνλ
ππόρξεν εντός τριάντα (30) ημερών από ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξάμεο ζε απηόλ «ή
από ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο.».
Επειδή, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2§1 ηης ΠΟΛ 1064/27.04.2017 ηνπ
Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ νξίδεηαη όηη: « 1. Η ελδηθνθαλήο πξνζθπγή
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αζθείηαη θαηά πξάμεσλ ησλ θνξνινγηθώλ αξρώλ, εληόο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30)
εκεξώλ πνπ αξρίδεη από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεσο ή ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Η ελ ιόγσ
πξνζεζκία αλαζηέιιεηαη θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1 έσο 31 Απγνύζηνπ. Εηδηθά γηα ηνπο
θαηνίθνπο εμσηεξηθνύ ε ζρεηηθή πξνζεζκία νξίδεηαη ζε εμήληα (60) εκέξεο (άξ. 63 παξ. 1 εδ. γ΄, δ΄,
ε΄ Κ.Φ.Δ.). ».
Επειδή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παραγράθοσ 1 ηοσ άρθροσ 63 ηοσ ν. 2717/1999
(Κ.Γ.Γ.) νξίδεηαη όηη: «1. Με ηελ επηθύιαμε όζσλ νξίδνληαη ζε εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα, νη
εθηειεζηέο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ή παξαιείςεηο, από ηηο νπνίεο δεκηνπξγνύληαη θαηά λόκν
δηνηθεηηθέο δηαθνξέο νπζίαο, ππόθεηληαη ζε πξνζθπγή.».
Επειδή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παραγράθοσ 5 ηοσ άρθροσ 61 ηοσ ν. 2717/1999
(Κ.Γ.Γ.) νξίδεηαη όηη: «5. Οη πξνζεζκίεο ηεο παξαγξάθνπ 1, εθόζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, έρνπλ
αλαηξεπηηθό ραξαθηήξα, ε δε ηήξεζή ηνπο εμεηάδεηαη από ην δηθαζηήξην θαη απηεπαγγέιησο».
Επειδή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4174/2013 ζε
ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΟΛ.1064/2017, ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή
αζθείηαη θαηά πξάμεσλ ησλ θνξνινγηθώλ αξρώλ, εληόο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30)
εκεξώλ πνπ αξρίδεη από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο.
Επειδή, ελ πξνθεηκέλσ, ε πξνζβαιιόκελε πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ ΚΦΓ ηνπ άξζξνπ 54
ηνπ Ν. 4174/2013 κε ηε ζπλεκκέλε έθζεζε ειέγρνπ πξνζηίκνπ ΚΦΓ, επηδόζεθε λόκηκα, ζύκθσλα
κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 5 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο
(λ. 4174/2013) θαη ν πξνζθεύγσλ έιαβε γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο θαηά ηελ …/…/2017, όπσο
πξνθύπηεη από ηελ από …/…/2017 έθζεζε επίδνζεο ηεο ππαιιήινπ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο.

Επειδή, ε ππό θξίζε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή αζθήζεθε εκπρόθεζμα, θαηά ηελ …/…/2018,
ήηνη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ ζπληέιεζε ηεο
θνηλνπνίεζεο, θαη σο εθ ηνύηνπ πξέπεη λα απνξξηθζεί σο απαξάδεθηε.

Α π ο θ α ζ ί ζ ο σ μ ε
Σελ απόρριψη ηεο κε εκεξνκελία θαηάζεζεο …-…-2018 θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ ....
ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο ηνπ «...........» με ΑΦΜ: ..........., ως απαράδεκηης.
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Δληειιόκεζα όπσο αξκόδην όξγαλν θνηλνπνηήζεη κε ηε λόκηκε δηαδηθαζία ηελ παξνύζα απόθαζε
ζηνπο ππόρξενπο.

ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ
ΣΗ Δ/ΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπάιιεινο ηνπ Απηνηεινύο
Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο
Τπνζηήξημεο

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΚΑΣΙΟΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

 η μ ε ί ω ζ η : 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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