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ΑΠΟΦΑΖ
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 Γεκνζίσλ
Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)»
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 απφ ../../2018 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ……. ελδηθνθαλή πξνζθπγή, ηεο «………..ηνπ
….» κε ΑΦΜ ……, κε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ζηελ Θεζζαινλίθε, επί ηεο νδνχ ….. αξ. ..-Σ.Κ. ….,
θαηά: α) ηεο κε αξηζκ. ……/22-12-2017 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2003, β) ηεο κε αξηζκ. ……/22-12-2017 νξηζηηθήο πξάμεο
δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012, γ) ηεο κε αξηζκ.
………/22-12-2017 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2013 θαη ηεο ζπλεκκέλεο έθζεζεο ειέγρνπ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, 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.
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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 ηεο
πξνζθεχγνπζαο, 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. ………/22-12-2017 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
εηζνδήκαηνο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο νηθνλ. έηνπο 2003 επηβιήζεθε ζε βάξνο
ηεο πξνζθεχγνπζαο θχξηνο θφξνο χςνπο 16.343,89 €, πιένλ ηέιε ραξηνζήκνπ απφ εθκίζζσζε
αθηλήησλ χςνπο 31,08 €, πιένλ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ζηα σο άλσ ηέιε χςνπο 6,22 €, πιένλ
πξνζαπμήζεσλ ζην θφξν χςνπο 19.612,67 €, πιένλ πξνζαπμήζεσλ ζηα ηέιε χςνπο 37,30 €,
πιένλ πξνζαπμήζεσλ ζηελ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ

χςνπο 7,46 €, ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο

36.038,62 €.
-Με ηελ ππ’ αξηζκ. ………/22-12-2017 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
εηζνδήκαηνο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. .. Θεζζαινλίθεο νηθνλ. έηνπο 2012 επηβιήζεθε ζε βάξνο
ηεο πξνζθεχγνπζαο θχξηνο θφξνο χςνπο 327,00 €, πιένλ ηέιε ραξηνζήκνπ απφ εθκίζζσζε
αθηλήησλ χςνπο 36,00 €, πιένλ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ζηα σο άλσ ηέιε χςνπο 7,20 €, πιένλ
πξνζαπμήζεσλ ζην θφξν χςνπο 392,40 €, πιένλ πξνζαπμήζεσλ ζηα ηέιε χςνπο 43,20 €, πιένλ
πξνζαπμήζεσλ ζηελ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ χςνπο 8,64 €, πιένλ εηζθνξά αιιειεγγχεο χςνπο 23,28
€, ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο 837,72 €.
-Με ηελ ππ’ αξηζκ. ………/22-12-2017 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
εηζνδήκαηνο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. … Θεζζαινλίθεο νηθνλ. έηνπο 2013 επηβιήζεθε ζε
βάξνο ηεο πξνζθεχγνπζαο θχξηνο θφξνο χςνπο 336,54 €, πιένλ ηέιε ραξηνζήκνπ απφ εθκίζζσζε
αθηλήησλ χςνπο 37,05 €, πιένλ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ζηα σο άλσ ηέιε χςνπο 7,41 €, πιένλ
πξνζαπμήζεσλ ζην θφξν χςνπο 363,46 €, πιένλ πξνζαπμήζεσλ ζηα ηέιε χςνπο 40,01 €, πιένλ
πξνζαπμήζεσλ ζηελ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ χςνπο 8,00 €, πιένλ εηζθνξά αιιειεγγχεο χςνπο 23,96
€, ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ χςνπο 816,43 €.
Οη αλσηέξσ πξάμεηο εθδφζεθαλ θαηφπηλ ηεο δηελέξγεηαο ειέγρνπ ζηηο ρξήζεηο 2002-2012 απφ
ηε Γ.Ο.Τ. …. Θεζζαινλίθεο, κε βάζε ηα άξζξα 48 παξ 3 ηνπ Ν. 2238/1994 θαη 15 ηνπ Ν.
3888/2010, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν. 4174/2013 θαη ηελ ΓΔΛ Α 1069048/02-05-2014,
δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. …./07-07-2016 ζρεηηθήο εληνιήο ειέγρνπ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. …..
Θεζζαινλίθεο.
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Αηηία ειέγρνπ απνηέιεζε ην κε αξηζκφ πξση. πξση. ΓΔΛ Α …….. ΔΞ 2016 ΔΜΠ/01-08-2016
έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Διέγρσλ κε ην νπνία δηαβηβάζηεθαλ ζηε Γ.Ο.Τ. ….. Θεζζαινλίθεο,
ππνζέζεηο ηεο ππ’ αξηζκ. ΔΟΔ …../2016 Παξαγγειίαο ηνπ Δηζαγγειέα Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο,
και μεηαξύ άλλυν και δύο (2) τεθιακοί δίζκοι (CD), βάζει ηυν οποίυν πποέκςτε όηι ε
πποζθεύγοςζα ήηαν δικαιούσορ δύο (2) ηπαπεδικών λογαπιαζμών ζηεν αλλοδαπή, οι οποίοι άνοιξαν
καηά ηεν 28/03/1995 και 16/06/1989 και έκλειζαν καηά ηεν 12/08/2005 και 17/08/2005 ανηίζηοισα.
Βάζεη ηεο σο άλσ εηζαγγειηθήο Παξαγγειίαο ε ελ ιφγσ θνξνινγνχζα αξρή πξνέβε ζε άξζε
ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ ηεο πξνζθεχγνπζαο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Μεηξψσλ Σξαπεδηθψλ
Λνγαξηαζκψλ θαη Λνγαξηαζκψλ Πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 15, παξ. 3 ηνπ Ν. 4174/2013 θαη
ηελ ΠΟΛ. 1258/06-12-2013, γηα ηε δηαπίζησζε ηπρφλ πξνζαχμεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηεο
πξνζθεχγνπζαο, βάζεη ηνπ έιεγρνπ ησλ θηλήζεσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηεο ινγαξηαζκψλ.
Απφ

ηελ

επεμεξγαζία

ησλ

αηνκηθψλ

θαη

θνηλψλ

ηξαπεδηθψλ

ινγαξηαζκψλ

ηεο

πξνζθεχγνπζαο, βάζεη ηεο εθηέιεζεο ηνπ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ ειέγρνπ πξνζαχμεζεο πεξηνπζίαο ηεο
Γ.Ο.Τ., δηαπηζηψζεθε, φηη πξνέθπςαλ αλά έηνο πξσηνγελείο θαηαζέζεηο (πηζηψζεηο), νη νπνίεο δελ
δηθαηνινγνχληαλ απφ ηα δεισζέληα εηζνδήκαηα ηεο πξνζθεχγνπζαο ζηηο ππνβιεζείζεο δειψζεηο
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θαζψο θαη αδήισηα εηζνδήκαηα απφ κηζζψκαηα αθηλήησλ.
Ο έιεγρνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ ΠΟΛ 1154/2017 θαη ΠΟΛ 1194/2017, έθξηλε
φηη ηα νηθνλνκηθά έηε 2004-2011, (ρξήζεηο 2003-2010), είραλ παξαγξαθεί. Γηα ην νηθνλ. Έηνο 2003,
(ρξήζε 2002), ν έιεγρνο δηαπίζησζε φηη είρε ππνβιεζεί απφ ηελ πξνζθεχγνπζα θαη ηνλ ζχδπγφ ηεο
εθπξφζεζκε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη σο εθ ηνχηνπ, ε ελ ιφγσ
ρξήζε δελ είρε παξαγξαθεί θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ, νη πξσηνγελείο

θαηαζέζεηο ηνπ πξνζθεχγνληνο, γηα ηηο ππφ θξίζε

ρξήζεηο, δηακνξθψζεθαλ σο αθνινχζσο:

Πξση. θαηαζέζεηο ζε
Λνγ/ζκό ηεο
πξνζθεύγνπζαο – (α)

Πξση. θαηαζέζεηο
ζε θνηλνύο Λνγ. (β)

Πνζνζηό 50% Πξ.
θαηαζέζεσλ ζε
θνηλνύο Λνγ. (γ)

2002

50.731,88 €

20.114,93 €

10.057,47 €

60.789,35 €

2011

10.034,97 €

40.506,20 €

20.253,10 €

30.288,07 €

2012

17.286,61 €

45.281,81 €

22.640,91 €

39.927,52 €

Υξήζε

ύλνιν
(α+γ)

Η ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ησλ εηζνδεκάησλ, πνπ δήισζε ε πξνζθεχγνπζα ζηηο ππφ θξίζε
ρξήζεηο αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ
Μηζζνί - πληάμεηο

2002

2011

2012

ύλνιν

19.956,48

22.513,97

20.260,96

62.731,41

Αθίλεηα

0,00

0,00

300,00

300,00

Λνηπά (Μεξίζκαηα θαη ΛΑΦΚΑ)

0,00

349,40

196,30

545,70

Παξαθξαηήζεηο

-1.370,02

-868,31

-1.139,40

-3.377,73

ύλνιν

18.586,46

21.995,06

19.617,76

60.199,28

Δπηπξνζζέησο, θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο πξνζθεχγνπζαο,
πξνέθπςαλ πηζηψζεηο γηα ηα ππφ θξίζε έηε, πνπ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη πξνέξρνληαλ
απφ έζνδα αδήισησλ κηζζσκάησλ αθηλήησλ θαη πξνζδηφξηζε ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο
πξνζθεχγνπζαο σο εμήο:
Υξήζε
Πξσηνγελήο Καηαζέζεηο

2002

2011

2012

60.789,35 €

30.288,07 €

39.927,52 €

-18.586,46 €

-21.995,06 €

-19.617,76 €

Αδήισηα Δηζνδήκαηα

42.202,89 €

8.293,01 €

20.309,76 €

Μείνλ Δηζόδεκα από Αδήισηα
Δλνίθηα

-1.036,00 €

-2.200,00 €

-1.235,00 €

Πξνζαύμεζε Πεξηνπζίαο

41.166,89 €

6.093,01 €

19.074,76 €

Μείνλ Γεισκέλα Δηζνδήκαηα

Ο έιεγρνο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απφςεηο ηεο πξνζθεχγνπζαο πνπ ππνβιήζεθαλ κε ην ππ’
αξηζκ. πξση. …../2017 ππφκλεκα ηεο,

πξνζδηφξηζε ην ηειηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηεο

πξνζθεχγνπζαο γηα ηα νηθ. έηε 2003, 2012 θαη 2013 (ρξήζεηο 2002, 2011 θαη 2012) σο αθνινχζσο:

Υξήζε

2002

Δηζόδεκα από Αδήισηα Δλνίθηα
Πξνζαύμεζε Πεξηνπζίαο

2011

2012

1.036,00 €

1.200,00 €

1.235,00 €

41.166,89 €

0,00 €

0,00 €

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ν έιεγρνο ηεο Γ.Ο.Τ. …. Θεζζαινλίθεο, εμέδσζε ηηο πξνζβαιιφκελεο
πξάμεηο γηα ηα ππφ θξίζε έηε.
Με ηε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ……/..-..-2017 ελδηθνθαλή πξνζθπγή ε πξνζθεχγνπζα δεηά
ηελ αθχξσζε ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. … Θεζζαινλίθεο,
επηθαινχκελε ηνπο θάησζη ιφγνπο:
1) Παξαγξαθή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο έθδνζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεσο γηα
ηε ρξήζε 01/01/2002 – 31/12/2002 (νηθ. έηνο 2003), κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 4
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ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, φπνπ νξίδεηαη φηη ην δηθαίσκα ηνπ
Γεκνζίνπ γηα επηβνιή ηνπ θφξνπ παξαγξάθεηαη ην πξψηνλ κεηά ηελ πάξνδν ηεο
πεληαεηίαο ην δε δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ ελέξγεηα αξρηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο
θνξνινγηθήο εγγξαθήο θαη ηελ επηβνιή θφξσλ, πξφζζεησλ θφξσλ, γηα θνξνινγηθέο
παξαβάζεηο λα παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαεηίαο, ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ ΚΦΔ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ
έρεη εθδνζεί θαη θνηλνπνηεζεί ή φρη, αξρηθφ θχιιν ειέγρνπ. Όηαλ ηα ζπκπιεξσκαηηθά
ζηνηρεία πεξηέξρνληαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ην ηειεπηαίν
έηνο ηεο παξαγξαθήο, ν ρξφλνο απηήο παξαηείλεηαη γηα έλα αθφκε εκεξνινγηαθφ έηνο.
Όπσο, γίλεηαη παγίσο δεθηφ απφ ηε λνκνινγία (ηΔ 588/1980, ηΔ 3083/1980, ηΔ 2985,
2986,2987, ηΔ 2397/1990, ΝΚ 322/2004, ηΔ

2934/2017), σο "ζπκπιεξσκαηηθά

ζηνηρεία" επί ηε βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξεί λα εθδνζεί ζπκπιεξσκαηηθφ θχιιν ειέγρνπ
ζεσξνχληαη εθείλα ηα νπνία απνδεδεηγκέλα δελ είρε, νχηε κπνξνχζε λα έρεη δηθαηνινγεκέλα
ππφςε ηνπ ν Πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ. θαηά ηελ αξρηθή θνξνινγηθή εγγξαθή ή ηε δηνηθεηηθή
επίιπζε ηεο δηαθνξάο θαη λα απνθαιχπηνπλ πεγή εζφδσλ πνπ δελ εθηηκήζεθε θαη’ απηήλ.
Ωζηφζν, απνθιείεηαη ε έθδνζε ζπκπιεξσκαηηθνχ θχιινπ ειέγρνπ κε βάζε ζηνηρεία ηα
νπνία ήηαλ ζηε δηάζεζε ηνπ αξκφδηνπ Πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Τ. θαηά ηελ έθδνζε ηνπ αξρηθνχ
θχιινπ, έζησ θαη αλ απηά δελ είραλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ έθδνζε ηνπ θχιινπ εθείλνπ (ηΔ
2703/1997, 574/2007, 3296/2008, 3951-3/2011). Με ηελ ππ’ αξηζ. 1738/2017 απφθαζε ηεο
Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ, πνπ εθδφζεθε ζε ζπλέρεηα ζρεηηθήο πάγηαο λνκνινγίαο ησλ δηνηθεηηθψλ
δηθαζηεξίσλ θαη ησλ θαη’ ηδίαλ ηκεκάησλ ηνπ, θξίζεθε φηη ε ζπλερήο παξάηαζε ηεο
παξαγξαθήο ησλ θνξνινγηθψλ αμηψζεσλ είλαη αληηζπληαγκαηηθή. Δπίζεο ε ΠΟΛ 1194/2017
αλαθέξεη φηη ζηνηρεία γηα ην ππφινηπν ή/θαη ηηο θηλήζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ
θνξνινγνχκελνπ ζηελ εκεδαπή δελ απνηεινχλ «ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία», ηθαλά λα
δηθαηνινγήζνπλ ηελ επηκήθπλζε ηεο, θαη' αξρήλ νξηδφκελεο, πεληαεηνχο πξνζεζκίαο
παξαγξαθήο.
2) Παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο- Με ζπγθνηλνπνίεζε ησλ θεξφκελσλ σο
ζπλεκκέλσλ - ζηελ έθζεζε ειέγρνπ – εγγξάθσλ. εκαληηθά απφ ηα έγγξαθα απηά (φπσο ην
κε αξηζκφ ΓΔΛ Α …….. ΔΞ 2016 ΔΜΠ/1-8-2016 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Διέγρσλ κε ηα
ζπλεκκέλα ηνπ, ην ζρεηηθφ ΤΔ, νη απαληήζεηο θαη ε ινηπή αιιεινγξαθία κε ηα ηξαπεδηθά
ηδξχκαηα, νη αλαιπηηθέο θηλήζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο θαη ηνπ ζπδχγνπ ηεο απφ
ηηο ηξάπεδεο ΔΘΝΙΚΗ, ALPHABANK, EUROBANK, ΑΣΣΙΚΗ, PROBANK, θ.ι.π.), νπδφισο
θαη πξνθαλψο ζθνπίκσο δελ επηζπλάπηνληαη ζηε ζπκπξνζβαιιφκελε έθζεζε ειέγρνπ,
γεγνλφο ην νπνίν ζπληζηά παξαβίαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο ηεο ζηεξεί ην
δηθαίσκα ειέγρνπ θαη αληίθξνπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, πξάγκα πνπ ζπληζηά πξνζβνιή
ηνπ δηθαηψκαηνο έλλνκεο πξνζηαζίαο.
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3) Παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο- Με δηελέξγεηα νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ.
Αθπξφηεηα επηβνιήο θφξνπ θαη πξνζαπμήζεσλ, ιφγσ έιιεηςεο αηηηνινγεκέλεο εθζέζεσο
ειέγρνπ. Γηα θακία απφ ηηο ρξήζεηο 2002 (γηα ηελ νπνία ην ζρεηηθφ δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ
έρεη νξηζηηθψο παξαγξαθεί), 2011 θαη 2012 δελ πξνθχπηεη πξνζαχμεζε εηζνδήκαηνο απφ
ηηο θαηαζέζεηο ζηνπο ηξαπεδηθνχο ηεο ινγαξηαζκνχο. Οη θαηαζέζεηο δελ είλαη πξσηνγελείο,
δελ επηθέξνπλ πξνζαχμεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη δελ πξνζέηνπλ επηπιένλ θνξνινγεηέν
εηζφδεκα. Σα πνζά ησλ θαηαζέζεσλ πνπ εζθαικέλα ζεψξεζε ν έιεγρνο σο πξσηνγελείο
θαηαζέζεηο θαη πξνζαχμεζε ην εηζφδεκά ηνπ, δελ είλαη νχηε δχλαληαη λα ραξαθηεξηζηνχλ σο
πξσηνγελείο. Σα πνζά πνπ ππήξραλ ζηνπο ηξαπεδηθνχο ηνπ ινγαξηαζκνχο πξνέξρνληαη
απφ ηα δεισκέλα εηζνδήκαηά ηνπ ζηηο ππνβιεζείζεο θνξνινγηθέο δειψζεηο. Σα παξαθάησ
πνζά ησλ θαηαζέζεσλ ζηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012, έγηλαλ απφ ηνλ ίδην ή ηε ζχδπγφ ηνπ.
Αθνξνχλ επαλαθαηαζέζεηο πνζψλ απφ πξνεγνχκελεο αλαιήςεηο. Γελ είλαη πξσηνγελείο θαη
δελ

επηθέξνπλ

πξνζαχμεζε

εηζνδήκαηνο.

Οη

αλαιήςεηο

ρξεκαηηθψλ

πνζψλ

ππεξθαιχπηνπλ ηα πνζά ησλ επαλαθαηαζέζεσλ. Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηε ΓΔΑΦ Α'
1144110 ΔΞ 2015/5.11.2015 «Γηεπθξηλίζεηο γηα ζέκαηα αλάισζεο θεθαιαίνπ πξνεγνπκέλσλ
εηψλ θαη πξνζαχμεζεο πεξηνπζίαο», ζεσξεί φηη νη παξαπάλσ πίλαθεο απνηεινχλ
αδηάζεηζην απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. ρεηηθή είλαη θαη ε ΠΟΛ 1175/2017. ηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε, φπσο εκθαλψο πξνθχπηεη απφ ηελ απφ 22/12/2017 έθζεζε κεξηθνχ ειέγρνπ
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο
Γ.Ο.Τ. Θεζζαινλίθεο,

(αξζξ. 66 & 68 ηνπ Ν. 2238/94), πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηε ….

θακία ειεγθηηθή ελέξγεηα ή δηαζηαπξσηηθή επαιήζεπζε δελ έιαβε

ρψξα, πξνο δηαπίζησζε ηνπ αιεζνχο ή κε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ πεξί εζθαικέλνπ
ραξαθηεξηζκνχ ησλ ειεγρζεηζψλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ σο πξσηνγελψλ, δηφηη πξφθεηηαη
γηα επαλαθαηαζέζεηο πξναλαιεθζέλησλ πνζψλ, ή γηα εθ παξαδξνκήο θαηαζέζεηο
κηζζσκάησλ αθηλήησλ πνπ αθνξνχλ λφκηκα θαη θνξνινγεζέληα εηζνδήκαηα ζπγθεθξηκέλν
λνκηθφ πξφζσπν ( ….. A.E.), πνζά

ηα νπνία επ’ νπδελί πξνζαπμάλνπλ ηα δεισζέληα

εηζνδήκαηά ηεο.
4) Παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο. Η εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηνπ Ν. 2523/1997
ζπλεπάγεηαη επηβνιή πνιιαπιάζηνπ δηνξζσηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, πξνζαπμήζεσλ ή
ρξεκαηηθνχ πξνζηίκνπ,

απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ δήζελ δηέθπγε θαη σο εθ ηνχηνπ

πξφθεηηαη γηα θχξσζε γηα ηνλ δηνηθνχκελν εμίζνπ ζνβαξή κε ηελ θχξσζε ηνπ πνηληθνχ
δηθαίνπ, δεδνκέλνπ ηνπ φηη ππνινγίδνληαη θαη επηβάιινληαη εζθαικέλα, δηαθνξέο θαη
πξφζηηκα πνιιαπιάζηα ηνπ θφξνπ πνπ ζα δηέθεπγε, αλ είρε πξάγκαηη εθπεζζεί απφ ηα
αθαζάξηζηα έζνδα, ε αμία ηεο δήζελ απνθξπβείζαο θνξνινγεηέαο χιεο, αλ ιεθζεί ππφςε,
φηη, ν αλαινγνχλ επ’ απηήο θφξνο γηα θνξνινγνχκελε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα

κε ηα

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειεγρφκελνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, δελ ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε
ην 1/3 ηεο αμίαο απηήο. πλεπψο, ν ηειηθφο επηβιεζείο εηο βάξνο ηνπ «δηνξζσηηθφο» θφξνο
εηζνδήκαηνο (θαη κε επηπιένλ πξνζαχμεζε
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120%

ιφγσ εθπξνζέζκνπ,

ζπλ ηηο

παξειθφκελεο εηζθνξέο θαη επ’ απηψλ πξνζαπμήζεηο) ζπληζηά, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ
6 παξ. 1 ηεο ΔΓΑ (λ.δ. 53/1974), κηα «θαηεγνξία πνηληθήο θχζεσο», (Οινκέιεηα ηΔ
990/2004) νπφηε πξέπεη λα ηεξεζνχλ θαη ζηελ πξνθεηκέλε ππφζεζε νη εμαζθαιηζηηθέο
εγγπήζεηο ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ (παξάγξ. 1 έσο 3).

Ωο πξνο ηνλ πξώην ηζρπξηζκό ηεο πξνζθεύγνπζαο πεξί ηεο παξαγξαθήο ηνπ δηθαηώκαηνο
ηνπ Γεκνζίνπ γηα θνηλνπνίεζε νξηζηηθώλ πξάμεσλ δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ
εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2003, (ρξήζε 2002).
Δπεηδή ζην άξζξν 72§11 Ν. 4174/2013 (πξψελ άξζξν 66) νξίδεηαη φηη: «11. Γηαηάμεηο πεξί
παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ λα θνηλνπνηεί θχιια ειέγρνπ θαη πξάμεηο
πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, ηειψλ, εηζθνξψλ, πξνζηίκσλ, πξντζρχνπζεο ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Κψδηθα
Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, 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
Γεκνζίνπ δελ έρεη παξαγξαθεί».
Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 84 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν.2238/1994 νξίδεηαη φηη: «Ζ
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 Γήισζεο.
Τν δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα επηβνιή ηνπ θφξνπ παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πεληαεηίαο».
Δπεηδή, πεξαηηέξσ ζηελ παξ.5. ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ. 2238/1994, νξίδεηαη φηη «αλ δελ
ππνβιεζεί δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή δήισζε απφδνζεο παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ ή
δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ άξζξνπ 64, ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ λα θνηλνπνηήζεη ην θχιιν
ειέγρνπ ή ηελ πξάμε θαηαινγηζκνχ θφξνπ ηνπ άξζξνπ 64, παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν
δεθαπέληε (15) εηψλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ επίδνζε ηεο δήισζεο. Σε πεξίπησζε
ππνβνιήο ησλ πην πάλσ δειψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο, ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ θνηλνπνίεζε θχιινπ ειέγρνπ
παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηξηεηίαο απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο δήισζεο».
Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ αξηζ. Πξση. Γ12Β 1171079 ΔΞ 17-12-2010 εγγξάθνπ
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ νξίδεηαη φηη: «Τν Β΄ Τκήκα ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο κε
ηελ 173/2006 νκφθσλε γλσκνδφηεζή ηνπ, ε νπνία έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ Υθππνπξγφ Οηθνλνκίαο
θαη Οηθνλνκηθψλ, γλσκνδφηεζε φηη, κε βάζε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 68 ην λ.δ. 3323/1955(ήδε παξ.
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5 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Κ.Φ.Δ.), αλ ε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ή ε δήισζε απφδνζεο
παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ ή απνηειεζκάησλ Ο.Δ. θ.ι.π. δελ ππνβιεζεί κέζα ζηε λφκηκε πξνζεζκία,
αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο απηήο ε πξνβιεπφκελε δεθαπεληαεηήο παξαγξαθή θαη ην
γεγνλφο απηφ δελ αλαηξείηαη απφ ηπρφλ κεηαγελέζηεξε ππνβνιή εθπξφζεζκεο δήισζεο, αθνχ θάηη
ηέηνην δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο (ζρεη. 1002057/12/Α0012/8-1-2007 δηαηαγή).
Δειαδή, ζπλερίδεη ε ίδηα γλσκνδόηεζε, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξ. 5 ηνπ
άξζξνπ 84 ηνπ Κ.Φ.Ε. ε ππνβνιή εθπξόζεζκεο δήισζεο εμνκνηώλεηαη κε ηε κε ππνβνιή
δήισζεο»
Δπεηδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε πξνζθεχγνπζα ππέβαιε απφ θνηλνχ κε ην ζχδπγφ
ηεο εθπξόζεζκα ηελ ππ’ αξηζκ. ….. δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2003, (δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 01/01/2002-31/12/2002), ήηνη θαηά ηελ
03/07/2003, ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ. 2238/1994, πεξί
δεθαπεληαεηνχο παξαγξαθήο θαη ζπλεπψο ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα δηελέξγεηα αξρηθήο
εγγξαθήο, γηα ηε ρξήζε 2002, παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο δεθαπεληαεηίαο, απφ ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο γηα ηελ επίδνζε ηεο δήισζεο, ήηνη, θαηά ηελ 31/12/2018. Καηά ζπλέπεηα, ν ελ ιφγσ
ηζρπξηζκφο ηεο πξνζθεχγνπζαο πεξί παξαγξαθήο ηεο θξηλφκελεο πεξηφδνπ, απνξξίπηεηαη σο
αβάζηκνο.
Ωο πξνο ηνλ δεύηεξν ηζρπξηζκό ηεο πξνζθεύγνπζαο πεξί ηεο κε ζπγθνηλνπνίεζεο ησλ
θεξόκελσλ σο ζπλεκκέλσλ ζηελ έθζεζε ειέγρνπ εγγξάθσλ
Δπεηδή, ζην άξζξν 28 ηνπ Ν. 4174/2013, κεηαμχ άιισλ, νξίδεηαη φηη: «1. Ζ Φνξνινγηθή
Γηνίθεζε θνηλνπνηεί εγγξάθσο ζην θνξνινγνχκελν ζεκείσκα δηαπηζηψζεσλ κε ηα απνηειέζκαηα
ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη ηνλ πξνζσξηλφ δηνξζσηηθφ πξνζδηνξηζκφ θφξνπ ν νπνίνο πξέπεη λα
είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλνο. Ο θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα δεηά λα ιακβάλεη αληίγξαθα ησλ
εγγξάθσλ ζηα νπνία βαζίδεηαη ν δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ. Ο θνξνινγνχκελνο έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα δηαηππψζεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζσξηλφ δηνξζσηηθφ
πξνζδηνξηζκφ

θφξνπ

εληφο

είθνζη

(20)

εκεξψλ

απφ

ηελ

θνηλνπνίεζε

ηεο

έγγξαθεο

γλσζηνπνίεζεο…..2… Ζ νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ καδί κε ηελ έθζεζε
ειέγρνπ θνηλνπνηνχληαη ζηνλ θνξνινγνχκελν».
Δπεηδή, ζηελ παξ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999, (ΚΓΓ), νξίδεηαη φηη:«1. Κάζε
ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλψζε ησλ
δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ. Ωο δηνηθεηηθά έγγξαθα λννχληαη φζα ζπληάζζνληαη απφ ηηο δεκφζηεο
ππεξεζίεο, φπσο εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εγθχθιηεο νδεγίεο, απαληήζεηο ηεο
Γηνίθεζεο, γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο. 2. Όπνηνο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ δηθαηνχηαη, χζηεξα
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απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλψζε ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θπιάζζνληαη ζηηο
δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη είλαη ζρεηηθά κε ππφζεζή ηνπ ε νπνία εθθξεκεί ζε απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί
απφ απηέο».
Δπεηδή, βάζεη ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ ζπληάρζεθε ην κε αξηζ. …./2017 ζεκείσκα
δηαπηζηψζεσλ ειέγρνπ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4174/2013, ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε κε ζπλεκκέλεο ηηο
πξνζσξηλέο πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηελ πξνζθεχγνπζα, κε ηε
ζεκείσζε, λα εθζέζεη ηηο απφςεηο ηεο, σο πξνο ηηο δηαπηζηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηφ, εληφο
ηεο πξνζεζκίαο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ, πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε απνδεηθηηθφ ζηνηρείν. Με ηνλ
ηξφπν απηφ, ε πξνζθεχγνπζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζεί πιήξσο θαη λα δεηήζεη
νπνηνδήπνηε ζηνηρείν απφ ην θάθειν ηεο ππφζεζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληνο ηεο.
Παξαηαχηα ε πξνζθεχγνπζα, δελ ππέβαιε αίηεζε ζηε θνξνινγηθή αξρή, κε ηελ νπνία λα αηηείηαη
αληίγξαθα ηνπ θαθέινπ, ελψ φςηκα θαη πξνζρεκαηηθά πξνβάιιεη ηζρπξηζκνχο πεξί ηνπ φηη ζθφπηκα
ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζηελ έθζεζε ειέγρνπ δελ ηεο θνηλνπνηήζεθαλ θαη σο εθ ηνχηνπ ν ηζρπξηζκφο
ηεο πξνζθεχγνπζαο απνξξίπηεηαη σο αβάζηκνο θαη αλαπφδεηθηνο.
Ωο πξνο ηνλ ηξίην ηζρπξηζκό ηεο πξνζθεύγνπζαο πεξί ηεο κε δηελέξγεηαο νπζηαζηηθνύ
ειέγρνπ θαη πεξί ειιηπνύο αηηηνινγίαο
Δπεηδή, ζην άξζξν 23 ηνπ Ν. 4174/13 (ΚΦΓ) κεηαμχ άιισλ νξίδεηαη φηη: «1. Ζ Φνξνινγηθή
Γηνίθεζε έρεη ηελ εμνπζία λα επαιεζεχεη, λα ειέγρεη θαη λα δηαζηαπξψλεη ηελ εθπιήξσζε ησλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ εθ κέξνπο ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ηελ αθξίβεηα ησλ θνξνινγηθψλ
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 ηεο 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. Δπίζεο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ην χςνο ηνπ
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νθεηιφκελνπ πνζνχ (θφξνο – πξφζηηκν – ηέινο - εηζθνξά θιπ.) πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ην
θνξνινγνχκελν».
Δπεηδή, ν Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (ζην εμήο, ΚΦΔ), πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν
πξψην ηνπ λ. 2238/1994 (Α΄ 151) θαη ίζρπε θαηά ηνλ θξίζηκν, ελ πξνθεηκέλσ, ρξφλν (νηθνλνκηθά έηε
2003 2012, θαη 2013), νξίδεη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο:
«ζην άξζξν 1, φηη «Δπηβάιιεηαη θφξνο ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη είηε ζηελ
εκεδαπή είηε ζηελ αιινδαπή θαη απνθηάηαη απφ θάζε θπζηθφ πξφζσπν γηα ην νπνίν ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 2», ζην άξζξν 3, φηη «1. Ο θφξνο επηβάιιεηαη
θάζε νηθνλνκηθφ έηνο ζην εηζφδεκα πνπ απνθηάηαη κέζα ζην ακέζσο πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο,
θαηά ηηο δηαθξίζεηο πνπ νξίδεη απηφο ν λφκνο. 2. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο αξρίδεη
απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο.», ζην άξζξν 4
(αληίζηνηρν ην άξζξν 2 ηνπ λ.δ. 3323/1955), φηη «1. Δηζφδεκα 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 πξνζέιεπζήο ηνπ δηαθξίλεηαη θαηά ηηο επφκελεο θαηεγνξίεο σο εμήο: Α-Β. Δηζφδεκα απφ
αθίλεηα. Γ. Δηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο. Γ. Δηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Δ. Δηζφδεκα απφ
γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο. ΣΤ. Δηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο. Ε. Δηζφδεκα απφ ππεξεζίεο
ειεπζέξησλ επαγγεικάησλ θαη απφ θάζε άιιε πεγή. 3. Γηα λα βξεζεί ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα,
αζξνίδνληαη ηα επί κέξνπο εηζνδήκαηα ησλ θαηεγνξηψλ A΄ έσο Ε΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηα
νπνία απνθηψληαη απφ θάζε θπζηθφ πξφζσπν είηε θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο ην πξνεγνχκελν απφ ηε
θνξνινγία, είηε θαηά ην εκεξνινγηαθφ ή δηαρεηξηζηηθφ ή γεσξγηθφ έηνο ην νπνίν έιεμε κέζα ζην
πξνεγνχκελν απφ ηε θνξνινγία νηθνλνκηθφ έηνο.» θαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 48
(αληίζηνηρε ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.δ. 3323/1955), φπσο απηή ίζρπε πξηλ απφ ην λ.
3888/2010, φηη «Ωο εηζφδεκα απφ ππεξεζίεο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ ινγίδεηαη θαη θάζε εηζφδεκα
πνπ δελ κπνξεί λα ππαρζεί ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο A΄ έσο Z΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4».
χκθσλα κε πάγηα λνκνινγία, σο «εηζφδεκα» θαηά ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη
48 παξ. 3 ηνπ ΚΦΔ (θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 2 θαη 45 παξ. 3 ηνπ λ.δ.
3323/1955), 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, 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
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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
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).
Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.2238/1994, κεηαμχ άιισλ νξίδεηαη φηη:
«1. Αθαζάξηζην εηζφδεκα, πξνθεηκέλνπ γηα νηθνδνκή πνπ εθκηζζψλεηαη, είλαη ην κίζζσκα πνπ έρεη
ζπκθσλεζεί Σε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζάγεηαη ην ζπκθσλεηηθφ ή άιιν ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα
απνδείμεη ηε ζπκθσλία ή αλ ηα ζπκθσλεηηθά ή ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζάγνληαη εκθαλίδνπλ
κίζζσκα πνπ είλαη δπζαλαιφγσο θαηψηεξν ζε ζρέζε κε ηε κηζζσηηθή αμία ηεο νηθνδνκήο, ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ απηή γίλεηαη αθνχ απηή ζπγθξηζεί κε άιιεο
νηθνδνκέο πνπ εθκηζζψλνληαη θάησ απφ παξφκνηεο ζπλζήθεο […]».
Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.2238/1994, νξίδεηαη φηη: «1. Απφ ην
θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν αθαζάξηζην εηζφδεκα απφ αθίλεηα εθπίπηνπλ: α) Πνζνζηφ πέληε ηνηο
εθαηφ (5%) γηα απνζβέζεηο ζε νηθνδνκέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηνηθίεο, νηθνηξνθεία,
ζρνιεία, θξνληηζηήξηα, αίζνπζεο θηλεκαηνγξάθσλ ή ζεάηξσλ, μελνδνρεία, λνζνθνκεία ή θιηληθέο θαη
πνζνζηφ ηξία ηνηο εθαηφ (3%) γηα νηθνδνκέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιιεο ρξήζεηο […]».
Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 4174/2013 (Κψδηθαο Φνξνινγηθήο
Γηαδηθαζίαο) «……..Ζ νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ εθδίδεηαη κε βάζε
έθζεζε ειέγρνπ, ηελ νπνία ζπληάζζεη ε θνξνινγηθή Γηνίθεζε. Ζ έθζεζε ειέγρνπ πεξηιακβάλεη
εκπεξηζηαησκέλα θαη αηηηνινγεκέλα ηα γεγνλφηα, ηα ζηνηρεία θαη ηηο δηαηάμεηο ηηο νπνίεο έιαβε ππφςε
ηεο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ. ….».
Δπεηδή, ζην άξζξν 34 ηνπ Ν. 4174/2013 νξίδεηαη φηη: «……Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 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».
Δπεηδή, ζην άξζξν 64 ηνπ Ν.4174/2013 νξίδεηαη φηη: «Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 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.»
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Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 17 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.2690/1999)
νξίδεηαη φηη: « 1.Ζ αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε πξέπεη λα πεξηέρεη αηηηνινγία, ε νπνία λα πεξηιακβάλεη
ηε δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ θαηά λφκν πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ έθδνζή ηεο. 2. Ζ 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). Η 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, 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 ΚΦΔ, 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
Γηαδηθαζίαο. […] 3. Οη δηαηάμεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ αλαθέξνληαη ζε νπνηαδήπνηε
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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. […]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: «1. Δελ πθίζηαηαη πξνζαύμεζε πεξηνπζίαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ
λ. 2238/1994 ή ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4172/2013, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία είλαη
εκθαλήο ε πεγή πξνέιεπζεο ελόο ρξεκαηηθνύ πνζνύ, ην νπνίν εκθαλίδεηαη σο πίζησζε ζηνλ
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ειεγρφκελνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ (π.ρ. εηζφδεκα απφ θεθάιαην, εηζφδεκα
απφ θηλεηέο αμίεο, εηζφδεκα Γ΄ πεγήο ηνπ λ.2238/1994, πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δάλεην,
θ.ηι.), αθφκα θαη αλ ην πνζφ απηφ δελ ζπκπεξηειήθζε ζηηο ζρεηηθέο δειψζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο, ελψ ππήξρε ζρεηηθή ππνρξέσζε. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, εθόζνλ νη ελ ιόγσ
πηζηώζεηο ζπλεπάγνληαη θνξνινγηθή ππνρξέσζε ζηνλ θόξν εηζνδήκαηνο, ν θαηαινγηζκόο
δελ ζα γίλεηαη θαη’ επίθιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, αιιά ησλ, θαηά πεξίπησζε,
εθαξκνζηέσλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.2238/1994 ή ηνπ λ.4172/2013, αλαιόγσο ηνπ είδνπο ηνπ
εηζνδήκαηνο.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, ελφςεη ησλ ζπλζεθψλ, πεγή ή αηηία, είηε ηελ νπνία απηφο επηθαιείηαη, θαηφπηλ
θιήζεο ηνπ απφ ηε Γηνίθεζε γηα παξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ 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 πξνζδηνξηζκόο ηνπ σο άλσ
θξίζηκνπ ρξόλνπ πξέπεη λα γίλεηαη από ηελ ειεγθηηθή αξρή κε βάζε πξόζθνξα 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
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εμαηξεηηθή πεξίπησζε παληεινχο έιιεηςεο ηέηνησλ ζηνηρείσλ, λα ζεσξήζεη θαηά ηεθκήξην σο θξίζηκν
ρξφλν εθείλνλ ηνπ εκβάζκαηνο (ΣηΔ 884/2016).».
Δπεηδή βάζεη ησλ αλσηέξσ θαη απφ ηελ απφ 22/12/2017 έθζεζε ειέγρνπ θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο πξνθχπηνπλ ηα εμήο σο πξνο ηα θξηλφκελα έηε 2011 θαη 2012:
Ο έιεγρνο ζηε ρξήζε 2011 δελ θαηαιφγηζε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 48
παξ 3 ηνπ Ν. 2238/1994, αιιά

απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο

πξνζθεχγνπζαο, πξνέθπςαλ αδήισηα εηζνδήκαηα απφ κηζζψκαηα χςνπο 1.200,00 €, απφ
επψλπκεο θαηαζέζεηο, ηα νπνία θαη θαηαιφγηζε ζηελ πξνζθεχγνπζα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηελ ΠΟΛ 1175/2017, απνδερφκελνο ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο πξνζθεχγνπζαο πεξί αλαιήςεσλ θαη
επαλαθαηαζέζσλ ζην ππ’ αξηζκ. πξση. ……../2017 έγγξαθν ππφκλεκά ηεο.
ηε ρξήζε 2012 δελ θαηαιφγηζε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο βάζεη ηνπ άξζξνπ 48 παξ 3 ηνπ Ν.
2238/1994, απνδερφκελνο ηνπο ηζρπξηζκνχο πεξί αλαιήςεσλ θαη επαλαθαηαζέζσλ πνπ πξνέβαιε
ε πξνζθεχγνπζα κε ην σο άλσ ππφκλεκα. Γηα ηελ ππφ θξίζε ρξήζε πξνέθπςαλ αδήισηα
εηζνδήκαηα απφ κηζζψκαηα απφ επψλπκεο θαηαζέζεηο, χςνπο 1.235,00 €, ηα νπνία θαη θαηαιφγηζε
ζηελ πξνζθεχγνπζα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΠΟΛ 1175/2017.
Δπεηδή, ν έιεγρνο απνδέρηεθε ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο πξνζθεχγνπζαο, φηη ηέζζεξηο θαηαζέζεηο
ρξεκαηηθψλ πνζψλ κε ID …….., αθνξνχλ ζε ελνίθηα αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζε ηξίην θαη απιψο ηα
πνζά θαηαηέζεθαλ ζε θνηλφ ινγαξηαζκφ, ζπλνιηθήο αμίαο 8.000,00 €, θαζψο ζχκθσλα κε ην απφ
01/11/2007 Ιδησηηθφ πκθσλεηηθφ Μίζζσζεο Αθηλήηνπ, ην νπνίν ζεσξήζεθε απφ ηελ Γ.Ο.Τ. …….
Θεζζαινλίθεο κε αξηζκφ ζεψξεζεο ………./07-11-2007, εθκηζζψηξηα ηνπ αθηλήηνπ είλαη ε εηαηξία
«………….. » κε ΑΦΜ ……….., ε νπνία θαη δήισζε ην σο άλσ εηζφδεκα ζηηο δειψζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ νηθ. εηψλ 2012 θαη 2013 πνπ ππέβαιιε.
Δπεηδή, νη δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηελ απφ 22/12/2017
έθζεζε

κεξηθνχ ειέγρνπ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ηεο Γ.Ο.Τ. …… Θεζ/λίθεο, επί ηεο νπνίαο

εδξάδνληαη νη πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, θξίλνληαη βάζηκεο, απνδεθηέο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο,
νη σο άλσ ηζρπξηζκνί ηεο πξνζθεχγνπζαο απνξξίπηνληαη σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκνη.
Ωο πξνο ηνλ ηέηαξην ηζρπξηζκό ηεο πξνζθεύγνπζαο πεξί παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο
αλαινγηθόηεηαο κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2523/1997 σο πξνο ηνπο πξόζζεηνπο
θόξνπο.
Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ Ν 2523/1997
αληίθεηληαη ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη παξαβηάδνπλ ην άξζξν 6 ηεο ΔΓΑ.
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Δπεηδή, φπσο ζπλάγεηαη απφ ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε επί ηνπ λ. 2523/1997, κε ηηο ξπζκίζεηο
πεξί πξνζζέησλ θφξσλ ηνπ άξζξνπ 1 απηνχ εζθνπήζε κεηαμχ άιισλ ε ζπλάξηεζε ηνπ χςνπο ηνπ
πξφζζεηνπ θφξνπ κε ηνλ ρξφλν πεξαίσζεο ηεο θνξνινγηθήο ππφζεζεο, θαηά ηξφπν ψζηε λα
θαηαξγεζεί ην “πξάγκαηη άδηθν ζχζηεκα λα θαηαβάιιεη ηνλ ίδην πξφζζεην θφξν ηφζν απηφο πνπ
εθπιεξψλεη ηε θνξνινγηθή ηνπ ππνρξέσζε ζε ζχληνκν ρξφλν φζν θαη εθείλνο πνπ ηελ εθπιεξψλεη
κεηά απφ δεθαεηίεο”, πνπ “φρη κφλν δελ απνηεινχζε θχξσζε ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε ηεο
θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, αιιά αληίζεηα απνηεινχζε θίλεηξν πξνζθπγήο ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα,
κε πξσηαξρηθφ ζθνπφ λα επηκεθχλεηαη ν ρξφλνο θαηαβνιήο ηνπ θχξηνπ θαη πξφζζεηνπ θφξνπ”,
πξνβιέθζεθε, σζηφζν, “επεηδή πνιιέο θνξέο νη δηθαζηηθέο δηελέμεηο αξγνχλ λα δηεθπεξαησζνχλ
ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ … πιαθφλ πέξαλ απφ ην νπνίν δελ κπνξεί λα θζάζεη ν
νπνηνζδήπνηε πξφζζεηνο θφξνο”. Τπφ ηα δεδνκέλα απηά, νη σο άλσ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
2523/1997, εξκελεπφκελεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ινγηθήο θαη ηα δηδάγκαηα ηεο θνηλήο
πείξαο, ελφςεη θαη ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ νηθεία εηζεγεηηθή έθζεζε, δελ αληίθεηληαη ζηελ
πξνβιεπνκέλε απφ ην χληαγκα αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Καη ηνχην, δηφηη κε ηελ πξφβιεςε
επηβνιήο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ θφξνπ θαη ζπλάξηεζεο ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ κε ηε δηάξθεηα ηεο
θαζπζηέξεζεο ζηελ θαηαβνιή ηνπ, νη εθαξκνδφκελεο δηαηάμεηο ελέρνπλ απηέο νη ίδηεο ζηνηρεία
αλαινγηθφηεηαο,

δελ ζεζπίδνπλ δε κέηξν πξνδήισο αθαηάιιειν θαη απξφζθνξν νχηε

ππεξαθνληίδνπλ ηνλ ζθνπφ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηνπ θνιαζκνχ ηνπ παξαβάηε θαη ηεο
απνηξνπήο παξνκνίσλ παξαβάζεσλ (πξβι. Δ 3474/2011 Οι., 2402/2010 επηακ. θαη απφθ. ΓΔΚ
ηεο 12-7-2001, ππφζ. C-262/1999, .... θαηά Διιεληθνχ Γεκνζίνπ). Πεξαηηέξσ, ε θνξνινγηθή αξρή
ζεκηηψο θαηά ην χληαγκα, ελ φςεη ησλ αλαθεξζέλησλ, δελ δηαζέηεη δηαθξηηηθή επρέξεηα λα
πξνζδηνξίδεη ην πνζνζηφ ηνπ πξνζζέηνπ θφξνπ θαη ζπλεπψο λα πξνζδηνξίδεη ην χςνο απηνχ
αλαιφγσο ησλ εηδηθφηεξσλ ζπλζεθψλ ηεο παξάβαζεο, αθνχ ήδε ην πνζνζηφ ηνχην θιηκαθψλεηαη
θαηά ηα πξνεθηεζέληα απφ ηνλ ίδην ηνλ ηππηθφ λνκνζέηε, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα θάζε παξάβαζεο
θαη ηνλ ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ θχξηνπ θφξνπ. (ηΔ 2904/2015).
Δπεηδή, ην άξζξν 20 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο νξίδεη φηη «Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ παξνρή
έλλνκεο πξνζηαζίαο απφ ηα δηθαζηήξηα θαη κπνξεί λα αλαπηχμεη ζ’ απηά ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηα
δηθαηψκαηα ή ζπκθέξνληά ηνπ, φπσο λφκνο νξίδεη», ζπλαθψο δε πξνβιέπεη ην άξζξν 6 παξ. 1 ηεο
θπξσζείζαο κε ην λ.δ. 53/1974 (Α` 256) Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
(ΔΓΑ) φηη «1. Παλ πξφζσπνλ έρεη δηθαίσκα, φπσο ε ππφζεζίο ηνπ δηθαζζή δηθαίσο … ππφ …
δηθαζηεξίνπ …, ην νπνίνλ ζα απνθαζίζε είηε επί ησλ ακθηζβεηήζεσλ επί ησλ δηθαησκάησλ θαη
ππνρξεψζεψλ ηνπ αζηηθήο θχζεσο είηε επί ηνπ βαζίκνπ πάζεο ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξίαο πνηληθήο
θχζεσο …». Δλφςεη ηνπ φηη, θαηά ηα ήδε εθηεζέληα, ην άξζξν 1 ηνπ λ. 2523/1997 δελ αληίθεηηαη ζην
χληαγκα, ζεκηηψο δε κε ηε δηάηαμε απηή πξνβιέπεηαη φηη ε θνξνινγηθή αξρή δελ δηαζέηεη
δηαθξηηηθή επρέξεηα λα πξνζδηνξίδεη ην πνζνζηφ ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ θαη ζπλεπψο λα
πξνζδηνξίδεη ην χςνο απηνχ αλαιφγσο ησλ εηδηθνηέξσλ ζπλζεθψλ ηεο παξάβαζεο, αθνχ ήδε ην
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πνζνζηφ απηφ θιηκαθψλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ηππηθφ λνκνζέηε αλάινγα κε ηε βαξχηεηα θάζε
παξάβαζεο θαη ηνλ ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ θχξηνπ θφξνπ, θαη δεδνκέλνπ φηη ε ζρεηηθή
πξάμε ηεο θνξνινγηθήο αξρήο είλαη πξνζβιεηή ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ,
εμαζθαιίδεηαη πιήξσο ε δπλαηφηεηα δηθαζηηθνχ ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ηεο πξάμεο, ηελ νπνία
εμέδσζε ε δηνηθεηηθή αξρή κε βάζε ηελ θαηά ην λφκν αξκνδηφηεηά ηεο, δελ ζηεξείηαη δε ν
ελδηαθεξφκελνο ηνπ δηθαηψκαηνο παξνρήο έλλνκεο πξνζηαζίαο σο εθ ηνπ φηη ην δηθαζηήξην δελ
δηαζέηεη εμνπζία επηκέηξεζεο ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ, πνπ δελ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο αξρήο,
ηεο νπνίαο ε πξάμε ειέγρεηαη. (ηΔ 2904/2015).
πλεπψο νη σο άλσ ηζρπξηζκνί ηεο πξνζθεχγνπζαο ζα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο αβάζηκνη.
Δπεηδή κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 4509/2017 (ΦΔΚ Α 201/22.12.2017)
πξνβιέπνληαη ηα εμήο: «1. Ζ 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
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 Γηαδηθαζίαο.».
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 Γηεχζπλζεο
Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ή ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ή ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο
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.Δ.Κ. Α/201/22.12.2017) σο πξνο ηελ
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επηβνιή ηεο επηεηθέζηεξεο θύξσζεο θαηά ηελ έθδνζε πξάμεσλ δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ
θφξνπ» δηεπθξηλίζζεθε φηη: «Δπί 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 Δπηθξαηείαο. […]».
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 Γηνίθεζε, 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
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 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ. 4174/2013, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν
3§9 λ. 4337/2015 (ΦΔΚ Α 129/17.10.2015), νξίδεηαη:
«Άξζξν 59
Πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ζρεηηθέο κε παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο
Γηα παξαβάζεηο ζρεηηθέο κε παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο νη νπνίεο δηαπηζηψλνληαη θαηφπηλ ειέγρνπ,
επηβάιινληαη ηα αθφινπζα πξφζηηκα:
1. Σε πεξίπησζε κε ππνβνιήο δήισζεο παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ απφ ηελ νπνία ζα πξνέθππηε
ππνρξέσζε απφδνζεο θφξνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί ηνπ
πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηε κε ππνβιεζείζα δήισζε.
2. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο αλαθξηβνχο δήισζεο παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ επηβάιιεηαη πξφζηηκν
πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί ηεο δηαθνξάο ηνπ θφξνπ».
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Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ, γηα ηελ επηβνιή πξφζζεησλ θφξσλ επί ηεο ππ’ αξηζκ. ……./22-122017, νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2003,
επηιέγεηαη ε σο άλσ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 49 παξ.1 ηνπ λ.4509/2017, θαζφηη είλαη επηεηθέζηεξε, σο
αθνινχζσο:


Η ππ’ αξηζκ. ……./22-12-2017, Οξηζηηθή Πξάμε Γηνξζσηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ
Δηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2003:
Γηαθνξά θφξνπ: 16.343,89 €
Γηαθνξά ηειψλ ραξη. & εηζθ. ΟΓΑ: 37,30 €

ΠΡΟΘΔΣΟ
ΦΟΡΟ/ΠΡΟΣΗΜΟ
ΠΡΟΘΔΣΟ
ΦΟΡΟ/ΠΡΟΣΗΜΟ



(Β)
ΑΡΘΡΟ
58 ΚΦΓ
(50%)
ΑΡΘΡΟ
59 ΚΦΓ
(50%)

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

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

19.612,67€

8.171,95€

6.204,14€

14.376,09 €

14.376,09 €

18,65€

14,16€

32,81 €

32,81 €

44,76

(Γ)=(Β)+(Γ)

ΔΠΗΔΗΚΔΣΔΡΖ
ΚΤΡΩΖ
ΜΔΣΑΞΤ (Α)
θαη (Γ)

(Α)
ΑΡΘΡΟ 1
Ν.2523/1997
(120%)

Η ππ’ αξηζκ. ……./22-12-2017, Οξηζηηθή Πξάμε Γηνξζσηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ
Δηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2012:
Γηαθνξά θφξνπ: 327,00 €
Γηαθνξά ηειψλ ραξη. & εηζθ. ΟΓΑ: 43,20 €
(Α)
ΑΡΘΡΟ 1
Ν.2523/1997
(120%)

ΠΡΟΘΔΣΟ
ΦΟΡΟ/ΠΡΟΣΗΜΟ
ΠΡΟΘΔΣΟ
ΦΟΡΟ/ΠΡΟΣΗΜΟ



(Γ)=(Β)+(Γ)

ΔΠΗΔΗΚΔΣΔΡΖ
ΚΤΡΩΖ
ΜΔΣΑΞΤ (Α)
θαη (Γ)

(Β)
ΑΡΘΡΟ
58 ΚΦΓ
(10%)
ΑΡΘΡΟ
59 ΚΦΓ
(50%)

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

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

392,40€

32,70€

124,13€

156,83 €

156,83 €

51,84

21,60€

16,40€

38,00 €

38,00 €

Η ππ’ αξηζκ. ……./22-12-2017, Οξηζηηθή Πξάμε Γηνξζσηηθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ
Δηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2013:
Γηαθνξά θφξνπ: 336,54 €
Γηαθνξά ηειψλ ραξη. & εηζθ. ΟΓΑ: 44,46 €
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(Α)
ΑΡΘΡΟ 1
Ν.2523/1997
(108%)

ΠΡΟΘΔΣΟ
ΦΟΡΟ/ΠΡΟΣΗΜΟ
ΠΡΟΘΔΣΟ
ΦΟΡΟ/ΠΡΟΣΗΜΟ

(Γ)=(Β)+(Γ)

ΔΠΗΔΗΚΔΣΔΡΖ
ΚΤΡΩΖ
ΜΔΣΑΞΤ (Α)
θαη (Γ)

(Β)
ΑΡΘΡΟ
58 ΚΦΓ
(10%)
ΑΡΘΡΟ
59 ΚΦΓ
(50%)

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

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

363,46€

33,65€

127,75€

161,40 €

161,40 €

48,01€

22,23€

16,88€

39,11 €

39,11 €

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε

Σελ απόξξηςε ηεο απφ ../../2018 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ …… ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηεο
«………… ηνπ …….» κε ΑΦΜ ………., σο πξνο ηηο θάησζη πξάμεηο:
1) Σεο κε αξηζκφ ……./22-12-2017νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
Δηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2003, 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 ……./22-12-2017 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,
3) Σεο κε αξηζκφ ……./22-12-2017 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,

Οξηζηηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηεο ππόρξεεο - Καηαινγηδόκελα πνζά κε βάζε ηελ
παξνύζα απόθαζε:
Α. ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ:

Γηαρ/θή Πεξίνδνο 01/01/2002 – 31/12/2002

ΒΑΔΗ
ΔΛΔΓΥΟΤ

ΒΑΔΗ
ΑΠΟΦΑΖ

Γηαθνξά θφξνπ εηζνδήκαηνο κε ηελ παξνχζα απφθαζε
Γηαθνξά ηειψλ ραξη.& εηζθ. ΟΓΑ κε ηελ παξνχζα απφθαζε

16.343,89
37,30

16.343,89
37,30
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Πξφζζεηνο θφξνο επί ηνπ εηζνδήκαηνο ιφγσ αλαθξίβεηαο κε ηελ
παξνχζα απφθαζε
Πξφζζεηνο θφξνο επί ηειψλ ραξη.& εηζθ. ΟΓΑ κε ηελ παξνχζα
απφθαζε

19.612,67
44,76

Πξφζηηκν άξζ. 58 Ν. 4174/2013

8.171,95

Πξφζηηκν άξζ. 59 Ν. 4174/2013

18,65

Σφθνη άξζ. 53 Ν. 4174/2013

6.218,30

ύλνιν θόξσλ ηειώλ & εηζθνξώλ

36.038,62

30.790,09
30.790,09 €

ΒΑΔΗ
ΔΛΔΓΥΟΤ
327,00

ΒΑΔΗ
ΑΠΟΦΑΖ
327,00

43,20

43,20

ΚΑΣΑΛΟΓΗΕΟΜΔΝΟ ΠΟΟ κε ηελ παξνχζα απφθαζε

Γηαρ/θή Πεξίνδνο 01/01/2011 – 31/12/2011
Γηαθνξά θφξνπ εηζνδήκαηνο κε ηελ παξνχζα απφθαζε
Γηαθνξά ηειψλ ραξη.& εηζθ. ΟΓΑ κε ηελ παξνχζα απφθαζε
Πξφζζεηνο θφξνο επί ηνπ εηζνδήκαηνο ιφγσ αλαθξίβεηαο κε ηελ
παξνχζα απφθαζε
Πξφζζεηνο θφξνο επί ηειψλ ραξη.& εηζθ. ΟΓΑ κε ηελ παξνχζα
απφθαζε
Πξφζηηκν άξζ. 58 Ν. 4174/2013

392,40
51,84
32,70

Πξφζηηκν άξζ. 59 Ν. 4174/2013

21,60

Σφθνη άξζ. 53 Ν. 4174/2013

140,53

Δηζθνξά αιιειεγγχεο
ύλνιν θόξσλ ηειώλ & εηζθνξώλ

23,28

23,28

837,72

588,31
588,31 €

ΒΑΔΗ
ΔΛΔΓΥΟΤ

ΒΑΔΗ
ΑΠΟΦΑΖ

336,54

336,54

44,46

44,46

ΚΑΣΑΛΟΓΗΕΟΜΔΝΟ ΠΟΟ κε ηελ παξνχζα απφθαζε

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

363,46
48,01
33,65

Πξφζηηκν άξζ. 59 Ν. 4174/2013

22,23

Σφθνη άξζ. 53 Ν. 4174/2013

144,63

Δηζθνξά αιιειεγγχεο
ύλνιν θόξσλ ηειώλ & εηζθνξώλ
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23,96

23,96

816,43

605,47

ΚΑΣΑΛΟΓΗΕΟΜΔΝΟ ΠΟΟ κε ηελ παξνχζα απφθαζε

605,47 €

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

 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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