ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Θεζζαινλίθε 27/4/2018
Αξηζκφο απφθαζεο: 840
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ &
ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΣΜΗΜΑ : Α7’ - Δπανεξέηαζερ
Σασ. Γ/νζε

: Δγλαηία 45

Σασ. Κώδικαρ : 54630 – Θεζ/ληθε
Σελέθυνο

: 2313-333245

ΦΑΞ

: 2313-333258
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ

Έρνληαο ππφςε:
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 1064/27-4-2017 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
(ΦΔΚ Β΄ 1440/27-4-2017).
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 18/1/2018 θαη αξηζκφ πξσηνθφιινπ ..... ελδηθνθαλή

πξνζθπγή ηεο ιπζείζαο επηρείξεζεο «........................................», κε ΑΦΜ ............, πνπ έδξεπε
ζηνλ νηθηζκφ ……… αγξ. … ζην …………………., Σ.Κ. ……., θαηά ηεο κε αξ. ..../13-12-2017
νξηζηηθήο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ επί παξαβάζεσλ ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ρξήζεο
2008 θαη ηεο κε αξ. ..../13-12-2017 νξηζηηθήο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ επί παξαβάζεσλ
ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ρξήζεο 2010 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ................... θαη ηα
πξνζθνκηδφκελα κε απηήλ ζρεηηθά έγγξαθα.
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5. Σελ αλσηέξσ πξνζβαιιφκελε πξάμε ηεο νπνίαο δεηείηαη ε αθχξσζε.
6. Σελ απφ 26/1/2018 Έθζεζε Απφςεσλ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ....................
7. Σελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ ηκήκαηνο Α7’ - Δπαλεμέηαζεο φπσο απνηππψλεηαη
ζην ζρέδην απφθαζεο.
Δπί ηεο απφ 18/1/2018 θαη αξηζκφ πξσηνθφιινπ ..... ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηεο ιπζείζαο
επηρείξεζεο «........................................», κε ΑΦΜ ............, 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:
1. Με ηελ κε αξηζκφ ..../13-12-2017 νξηζηηθή πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ επί παξαβάζεσλ ηήξεζεο
βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ρξήζεο 2008 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ..................., θαηαινγίζηεθε ζε
βάξνο ηεο πξνζθεχγνπζαο πξφζηηκν πνζνχ 58.000,00 €, ιφγσ ιήςεο ελφο (1) εηθνληθνχ
θνξνινγηθνχ

ζηνηρείνπ,

έθδνζεο

ηεο

επηρείξεζεο

«........................................................

ΑΦΜ...........», θαζαξήο αμίαο 145.000,00€ πιένλ Φ.Π.Α. 27.550,00 €, θαηά παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 2, 12, 18 ηνπ π.δ. 186/92, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19
παξ. 4 ηνπ Ν.2523/97, πνπ επηζχξνπλ ηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3β’ ηνπ Ν.4337/2015.
2. Με ηελ κε αξηζκφ ..../13-12-2017 νξηζηηθή πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ επί παξαβάζεσλ ηήξεζεο
βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ρξήζεο 2010 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ..................., θαηαινγίζηεθε ζε
βάξνο ηεο πξνζθεχγνπζαο πξφζηηκν πνζνχ 11.200,00 €, ιφγσ ιήςεο ελφο (1) εηθνληθνχ
θνξνινγηθνχ

ζηνηρείνπ,

έθδνζεο

ηεο

επηρείξεζεο

«........................................................

ΑΦΜ...........», θαζαξήο αμίαο 28.000,00€ πιένλ Φ.Π.Α. 6.440,00 €, θαηά παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 2, 12, 18 ηνπ π.δ. 186/92, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19
παξ. 4 ηνπ Ν.2523/97, πνπ επηζχξνπλ ηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3β’ ηνπ Ν.4337/2015.
Γπλάκεη ηεο κε αξ. …/30-5-2017 εληνιήο ειέγρνπ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ...................,
δηελεξγήζεθε κεξηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο ζηελ πξνζθεχγνπζα επηρείξεζε γηα ηηο ρξήζεηο 2008
θαη 2010, νη νπνίεο πεξαηψζεθαλ αληίζηνηρα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3888/2010 θαη ηνπ
Ν.3296/04 (απηνπεξαίσζε), θαηφπηλ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ................... κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. ......./6-4-2017 έγγξαθν θαη ηελ
ζπλεκκέλε ζε απηφ αξ. 157/2017 έθζεζε ειέγρνπ Κ.Β..- Κ.Φ.Α. – Δ.Λ.Π. ηεο Γ.Ο.Τ.
.....................,

ζχκθσλα

κε

ηελ

νπνία

ε

επηρείξεζε

«........................................................

ΑΦΜ...........» εμέδσζε εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία πξνο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, κεηαμχ απηψλ θαη
ηεο πξνζθεχγνπζαο. Απφ ηνλ δηελεξγεζέληα έιεγρν ηεο Γ.Ο.Τ. ................... πξνέθπςε φηη ε
πξνζθεχγνπζα ζηε ρξήζε 2008 έιαβε θαη θαηαρψξεζε ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζήο ηνπ έλα (1)
εηθνληθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ζπλνιηθήο θαζαξήο αμίαο 145.000,00€ πιένλ Φ.Π.Α. 27.550,00 € θαη
ζηε ρξήζε 2010 έιαβε θαη θαηαρψξεζε ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζήο ηνπ έλα (1) εηθνληθφ θνξνινγηθφ
ζηνηρείν ζπλνιηθήο θαζαξήο αμίαο 28.000,00€ πιένλ Φ.Π.Α. 6.440,00 €, εθδφζεσο ηεο επηρείξεζεο
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«........................................................

ΑΦΜ...........».

Ο

έιεγρνο

ηεο

Γ.Ο.Τ.

...................

απνδερφκελνο ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ..................... εμέδσζε ηηο πξνζβαιιφκελεο
πξάμεηο.
Η πξνζθεχγνπζα κε ηελ ππφ θξίζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή δεηά ηελ αθχξσζε ηεο αλσηέξσ
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνβάιινληαο ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:
 Γελ έηπρε πξνζήθνπζαο αθξφαζεο. Ο έιεγρνο δελ ηεο ρνξήγεζε αληίγξαθν νιφθιεξεο ηεο
έθζεζεο ειέγρνπ πνπ αθνξά ζηνλ εθδφηε ησλ επίδηθσλ ζηνηρείσλ, αιιά απνζπάζκαηα απηήο.
 Γελ εθαξκφζηεθε νξζά ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Φ.Γ..
 Παξαγξαθή ηεο αμίσζεο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή θφξσλ. Η έθζεζε ειέγρνπ ηεο Γ.Ο.Τ.

..................... δελ απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν, θαζψο ν πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ.
................... είρε ιάβεη ήδε γλψζε πεξί ηεο εηθνληθφηεηαο ησλ επίδηθσλ ζηνηρείσλ κε ην κε αξ.
πξση. ....../17-9-2010 έγγξαθν ηνπ .Γ.Ο.Δ. Κεληξ. Μαθεδνλίαο
 Η θνξνινγηθή αξρή δελ απέδεημε ηελ εηθνληθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. Δζθαικέλα δελ δηελεξγήζεθε
νπζηαζηηθφο έιεγρνο ζηελ πξνζθεχγνπζα εηαηξία.

 Θα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νη επλντθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4337/2015, κε ηηο νπνίεο θαηαξγήζεθε ην
πξφζηηκν γηα ηελ έθδνζε ή ιήςε εηθνληθψλ ζηνηρείσλ, θαη΄ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο αλαδξνκηθήο
εθαξκνγήο ηεο ειαθξφηεξεο θχξσζεο.
 Με ηελ κε αξ. πξση. ….. ΔΙ 2018 ΔΜΠ/8-3-2018 αίηεζή ηεο, δεηάεη αθξφαζε απφ ηελ Τπεξεζία
καο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηλίζεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο.
Ωρ ππορ ηον ππώηο και δεύηεπο ιζσςπιζμό
Δπειδή, κε ην άξζξν 28 ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.) νξίδεηαη : «1. Η 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. Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε εθδίδεη ηελ νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ
θφξνπ, εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ απφςεσλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ ή, ζε
πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνχκελνο δελ ππνβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ, ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ
νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1. Η νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ εθδίδεηαη κε
βάζε έθζεζε ειέγρνπ ηελ νπνία ζπληάζζεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. Η έθζεζε ειέγρνπ πεξηιακβάλεη
εκπεξηζηαησκέλα θαη αηηηνινγεκέλα ηα γεγνλφηα, ηα ζηνηρεία θαη ηηο δηαηάμεηο ηηο νπνίεο έιαβε ππφςε
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ηεο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ. Η νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ
πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ καδί κε ηελ έθζεζε ειέγρνπ θνηλνπνηνχληαη ζηνλ θνξνινγνχκελν.
3. Οη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα.»
Δπειδή ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε, ην ππ’ αξηζκ. …/19-9-2017 ζεκείσκα ηνπ άξζξνπ 28
ηνπ Κ.Φ.Γ. κε ζπλεκκέλε ηελ θιήζε πξνο αθξφαζε, ζηελ νπνία ε πξνζθεχγνπζα δελ
αληαπνθξίζεθε, εζηάιε ζπζηεκέλα ηφζν ζηελ έδξα ηεο πξνζθεχγνπζαο εηαηξίαο (RE ……..GR),
φζν θαη ζηα κέιε ηεο, ………………….. (RE …………GR) θαη ………………… (RE ……….GR). ηε
ζπλέρεηα, ηα κέιε ηεο πξνζθεχγνπζαο δήηεζαλ θαη έιαβαλ κέξνο ηεο έθζεζεο ειέγρνπ Κ.Β.. πνπ
ζπληάρζεθε απφ ηνπο ειεγθηέο ηεο Γ.Ο.Τ. ...................... Οη ζειίδεο πνπ ρνξεγήζεθαλ αθνξνχλ
ζηελ πξνζθεχγνπζα ζρεηηθά κε ηελ ιήςε ησλ εηθνληθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηα ζηνηρεία
πνπ ζηεξίρζεθε ν έιεγρνο γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ηεο έθδνζεο ησλ εηθνληθψλ ζηνηρείσλ. Δπνκέλσο,
εθαξκφζηεθαλ πιήξσο ηφζν νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Φ.Γ. φζν θαη ην ζπληαγκαηηθφ
δηθαίσκα ηεο αθξφαζεο ηνπ δηνηθνχκελνπ θαη νη ζρεηηθνί ηζρπξηζκνί ηεο πξνζθεχγνπζαο ηπγράλνπλ
απνξξηπηένη, ε δε επηηαγή γηα θνηλνπνίεζε νιφθιεξεο ηεο παξαπάλσ έθζεζεο θξίλεηαη
απαγνξεπηέα,

ιφγσ ησλ ππνζέζεσλ πνιιψλ άιισλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο

δηαηάμεηο πεξί θνξνινγηθνχ απνξξήηνπ (άξζ. 85 Ν.2238/1994, άξζ. 58 Ν.2859/2000, άξζξν 31
ΚΒ).
Δπειδή πεξαηηέξσ, ε εθ παξαδξνκήο παξάζεζε ησλ ηηκνινγίσλ ζηελ ζειίδα 13 ηεο
έθζεζεο ειέγρνπ δελ αληίθεηηαη ζηελ αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ, κε ηελ έλλνηα φηη ε αηηηνινγία ησλ
πξάμεσλ δελ είλαη ειιεηπηηθή θαη αληηθαηηθή, φπσο αληίζεηα ηζρπξίδεηαη ε πξνζθεχγνπζα, δηφηη ζηα
πνξίζκαηα ηεο έθζεζεο ειέγρνπ απνηππψλνληαη επαθξηβψο ηα ηηκνιφγηα πνπ αθνξνχλ ζηελ
θαηαινγηζζείζα παξάβαζε.
Ωρ ππορ ηον ιζσςπιζμό πεπί παπαγπαθήρ ηερ αξίυζερ ηος Γεμοζίος για ηεν επιβολή
θόπυν.
Δπειδή ζηελ παξ.11 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.) νξίδεηαη: «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…».
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Δπειδή ζηηο παξ. 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ.2238/1994 (Όπσο ε πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ 84 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3522/2006 (ΦΔΚ Α΄ 276/2212-2006) θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ηδίνπ λφκνπ ηζρχεη απφ 22/12/2006 θαη κεηά) νξίδεηαη:
«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 Γεκνζίνπ γηα επηβνιή ηνπ θφξνπ παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο
πεληαεηίαο.
4. Τν δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ ελέξγεηα αξρηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο θνξνινγηθήο εγγξαθήο
θαη ηελ επηβνιή θφξσλ, πξφζζεησλ θφξσλ, γηα θνξνινγηθέο παξαβάζεηο, παξαγξάθεηαη κεηά ηελ
πάξνδν δεθαεηίαο, εθφζνλ ε κε ελάζθεζε ηνπ, έζησ θαη θαηά έλα κέξνο, νθείιεηαη:
α) Σηελ απφ πξφζεζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ κε ηε ζχκπξαμε ηνπ αξκφδηνπ
θνξνινγηθνχ νξγάλνπ.
β) Σε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 68,
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.».
Δπειδή ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.2238/1994 (Όπσο ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3522/2006 (ΦΔΚ Α΄ 276/22-12-2006) θαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ ηδίνπ λφκνπ ηζρχεη γηα ηα θχιια ειέγρνπ πνπ εθδίδνληαη απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ N.3522/2006 (22/12/2006) θαη κεηά) νξίδεηαη:
«Φχιιν ειέγρνπ θαη αλ αθφκε έγηλε νξηζηηθφ δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε
ζπκπιεξσκαηηθνχ θχιινπ ειέγρνπ, αλ: α) απφ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε
ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, εμαθξηβψλεηαη φηη ην εηζφδεκα ηνπ
θνξνινγνπκέλνπ ππεξβαίλεη απηφ πνπ έρεη πεξηιεθζεί ζην πξνεγνχκελν θχιιν ειέγρνπ, β) ε
δήισζε πνπ ππνβιήζεθε ή ηα έληππα ή νη θαηαζηάζεηο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ απνδεηθλχνληαη
αλαθξηβή ή γ) πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο
ζηνηρεία βάζεη ηεο ακνηβαίαο δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο απφ θνξνινγηθέο ή ηεισλεηαθέο αξρέο άιισλ
Κξαηψλ - Μειψλ ηεο Δ.Δ. ή ηξίησλ ρσξψλ πνπ απνδεηθλχνληαη αλαθξηβείο νη ζπλαιιαγέο, έζησ θαη
αλ απηά δεηήζεθαλ πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ νξηζηηθνχ θχιινπ ειέγρνπ. Σηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο
ην λέν θχιιν ειέγρνπ εθδίδεηαη γηα ην άζξνηζκα ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ην
πξνεγνχκελν θχιιν ειέγρνπ, θαζψο θαη απηνχ πνπ εμαθξηβψζεθε κε βάζε ηα πην πάλσ ζηνηρεία. Αλ
εθδνζεί ην πην πάλσ θχιιν ειέγρνπ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70…».
Δπειδή ζην άξζξν 9§5 ηνπ λ. 2523/97 νξίδεηαη φηη: «5. Οη δηαηάμεηο πεξί παξαγξαθήο ηνπ
δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ ελέξγεηα αξρηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο θνξνινγηθήο εγγξαθήο
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ζηελ θχξηα θνξνινγία εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ. Η πξνζεζκία
αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ έπεηαη εθείλεο, ζηελ νπνία αθνξά ε παξάβαζε.
Σηα πξφζηηκα ηνπ Κ.Β.Σ. σο θαη ζε άιια πξφζηηκα πνπ δελ ζπλδένληαη κε αληίζηνηρε θνξνινγία, σο
θχξηα θνξνινγία λνείηαη ε θνξνινγία εηζνδήκαηνο».
Δπειδή ε σο άλσ δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2523/97 πνπ πξνβιέπεη ηελ αλάινγε
εθαξκνγή ησλ πεξί παξαγξαθήο δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη επί επηβνιήο
πξνζηίκσλ ΚΒ, έρεη ηελ έλλνηα, θαηά ην κέξνο πνπ παξαπέκπεη ζηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
πεξί παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ελέξγεηα ζπκπιεξσκαηηθήο εγγξαθήο ζηε
θνξνινγία εηζνδήκαηνο, φηη ζεζπίδεη ηνλ ίδην ρξφλν παξαγξαθήο θαηά ηα ηζρχνληα ζηε θνξνινγία
απηή θαη γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ γηα παξαβάζεηο ηνπ ΚΒ ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δηελεξγείηαη
θαηά λφκν ζπκπιεξσκαηηθή εγγξαθή ζηελ παξαπάλσ θνξνινγία.
Δπειδή, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ. 327/04 γλσκνδφηεζε ηνπ Β΄ Σκήκαηνο ηνπ Ν..Κ. (ΠΟΛ
1125/2004) «πκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν απνηειεί θαη ε έθζεζε ειέγρνπ άιιεο νηθνλνκηθήο εθνξίαο,
εθηφο αλ απηή είρε εθδνζεί θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ έθδνζε ζπκπιεξσκαηηθνχ
θχιινπ ειέγρνπ Πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Τ., νπφηε ζα απνηεινχζε κε επηηξεπφκελε έθζεζε επαλειέγρνπ
ηεο θνξνινγηθήο δειψζεσο (ηΔ 2397/90). Ιδηαίηεξα δε ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν, δένλ λα
ζεσξεζεί επί εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ ε πεξηέιεπζε ζηνηρείσλ ζηνλ αξκφδην Οηθνλνκηθφ Έθνξν θαη
κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο εγγξαθήο απφ έθζεζε άιιεο νηθ. Δθνξίαο ή ζηνηρεία ηξίησλ
επηρεηξήζεσλ ή θαη άιια έγγξαθα φηαλ απνδεηθλχεηαη ε εηθνληθφηεηα ησλ ηηκνινγίσλ θαη ζηνηρείσλ,
έζησ θαη αλ απηά ήηαλ ζηελ δηάζεζε ηνπ νηθ. Δθφξνπ, θαζ΄ φζνλ γη΄ απηά δελ είρε εγεξζεί ππφλνηα
γηα ηελ εηθνληθφηεηα ηνπο θαηά ηελ ζπκβηβαζηηθή επίιπζε, νχηε ήηαλ δπλαηή άλεπ ησλ ζρεηηθψλ
δηαζηαπξψζεσλ ε αλαθάιπςε ηεο εηθνληθφηεηαο, γελνκέλε ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, θαη ηα ζηνηρεία
απηά κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ έθδνζε ζπκπιεξσκαηηθήο πξάμεσο (βι. θαη ζθέςεηο ηΔ
1426/2000) δελ είρε, νχηε κπνξνχζε δηθαηνινγεκέλα λα έρεη ππ’ φςε ηεο ε θνξνινγηθή αξρή θαηά
ηελ αξρηθή θνξνινγηθή εγγξαθή (ζρεη. 326/2004 ηνπ ΝΚ θαη ηΔ 588/80, 3083/80, 3760/82) θαη
απνθαιχπηνπλ πεγή εζφδσλ πνπ δελ εθηηκήζεθε θαη' απηήλ (ΣΔ 2985-88/81)».
Δπειδή ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία επηηξέπεηαη λα είλαη επίζεκα ή αλεπίζεκα βηβιία ή ζηνηρεία,
πνπ ηεξνχλ ηξίηεο επηρεηξήζεηο ή θαη άιια έγγξαθα, φπσο έγγξαθα άιιεο ΓΟΤ ή άιιεο δεκφζηαο
ππεξεζίαο, απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο θνξνινγηθήο αξρήο ή ησλ δηνηθεηηθψλ
δηθαζηεξίσλ, ε αλαθξίβεηα ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ φζν θαη ε απφθξπςε
απφ απηφλ εηζνδήκαηνο [ηΔ 3953/2011, 496, 3955/2012]. Με βάζε δε ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία
ε θνξνινγηθή αξρή, πξνθεηκέλνπ λα εθδψζεη ηε ζπκπιεξσκαηηθή πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ
θφξνπ, κπνξεί είηε λα ζπληάμεη ηελ νηθεία έθζεζε ειέγρνπ ζηεξηδφκελε κφλν ζηα έγγξαθα πνπ
έρνπλ ζπληάμεη φξγαλα άιιεο θνξνινγηθήο αξρήο ή άιιεο δεκφζηαο ππεξεζίαο είηε λα ηε ζπληάμεη,
αθνχ δηελεξγήζεη ε ίδηα έιεγρν ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ θνξνινγνχκελνπ, δπλάκελε θαηά ηνλ
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έιεγρν απηφ λα ζπλεθηηκήζεη θαη ηα έγγξαθα ηεο άιιεο δεκφζηαο, θνξνινγηθήο ή κε, ππεξεζίαο
[ηΔ 1426/2000, 877/2002, 3706/2011, 3956/2012]. (ζθέςε 12 ηΔ 1623/2016)
Δπειδή, ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε, ε κε αξ. 252/2017 εληνιή ειέγρνπ ηνπ Πξντζηακέλνπ
ηεο Γ.Ο.Τ. ................... εθδφζεθε θαηφπηλ ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. ......./6-4-2017 εγγξάθνπ κε ηε
ζπλεκκέλε ζε απηφ αξ. …/2017 έθζεζε ειέγρνπ Κ.Β..- Κ.Φ.Α. – Δ.Λ.Π. ηεο Γ.Ο.Τ. .....................,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επηρείξεζε «........................................................ ΑΦΜ...........» εμέδσζε
εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία πξνο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, κεηαμχ απηψλ θαη πξνο ηελ
πξνζθεχγνπζα εηαηξία.
Δπειδή κε ην αξηζκ. πξση.

....../17-9-2010 ελεκεξσηηθφ έγγξαθν ηνπ .Γ.Ο.Δ. Κεληξηθήο

Μαθεδνλίαο δφζεθε ε πιεξνθνξία ζηε Γ.Ο.Τ. ηνπ ιήπηε (Γ.Ο.Τ. ………….) πεξί ηεο δηελέξγεηαο
ειέγρνπ ηνπ εθδφηε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνβεί ζηελ έθδνζε εληνιήο
κέρξη ην ρξφλν παξαγξαθήο θαη ην νπνίν αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ζα αθνινπζήζεη ε απνζηνιή
ηεο έθζεζεο ΚΒ ηνπ εθδφηε κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, σο ζηνηρεία δε γηα ηηο
ζπλαιιαγέο κεηαμχ εθδφηε θαη ιήπηε αλαθέξνληαη κφλν απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο
ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πειαηψλ-πξνκεζεπηψλ, ρσξίο θακία αλαθνξά ζηε ζηνηρεηνζέηεζε ηεο
εηθνληθφηεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ. Σν σο άλσ έγγξαθν δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε λα
απνηειέζεη ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν, εθφζνλ ηφζν ην .Γ.Ο.Δ. φζν θαη ε αξκφδηα θνξνινγηθή
αξρή ηνπ εθδφηε ησλ ζηνηρείσλ κέρξη ηνλ ρξφλν απνζηνιήο ηνπ σο άλσ εγγξάθνπ δελ είρε
νινθιεξψζεη ηνλ έιεγρν θαη ζπλεπψο δελ είρε δηαπηζηψζεη θαηά ηξφπν αξθνχλησο ηεθκεξησκέλν
θαη αζθαιή, κε ηε ιήςε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην λφκν αλαγθαίσλ, θαηάιιεισλ θαη εχινγσλ
κέηξσλ ειέγρνπ θαη δηεξεχλεζεο ηεο ππφζεζεο, ηελ παξάβαζε ηεο έθδνζεο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ
ζηνηρείσλ. Διιείπεη δειαδή απφ απηφ ε ηειηθή θξίζε ηεο ειέγρνπζαο αξρήο πεξί ηεο χπαξμεο ή κε
ηεο σο άλσ παξάβαζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ζπληαρζείζα έθζεζε ειέγρνπ Κ.Β.., πνπ
απεζηάιε ζηε Γ.Ο.Τ. ……………κε ην αξηζκ. πξση. ......./6-4-2017 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν θαη ε
νπνία αποηελεί ζςμπλεπυμαηικό ζηοισείο, ηθαλφ λα επεθηείλεη ην ρξφλν παξαγξαθήο ζηε
δεθαεηία θαη αθνινχζσο λνκηκνπνηείηαη ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηνπ ιήπηε λα εθδψζεη ζπκπιεξσκαηηθφ
θχιιν ειέγρνπ εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ δεθαεηνχο ρξφλνπ παξαγξαθήο, εθφζνλ κπνξεί λα
ζηεξίμεη ηελ απαηηνχκελε εθ ηνπ λφκνπ ζαθή, εηδηθή θαη επαξθή αηηηνινγία γηα ηε λνκηθή βάζε, ηα
γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ έθδνζε πξάμεσο. Η απαηηνχκελε δε εθ ηνπ
λφκνπ αηηηνινγία ζπληζηά εζσηεξηθφ νπζηψδε ηχπν ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, εθφζνλ ξεηά απαηηείηαη
κε ην άξζξν 64 ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη ε νπνία δηαζθαιίδεηαη, ελ πξνθεηκέλσ, απφ ηελ έθζεζε ειέγρνπ
Κ.Β...
πλεπψο, ν ηζρπξηζκφο ηεο πξνζθεχγνπζαο φηη ε
.....................

δελ

απνηειεί

ζπκπιεξσκαηηθφ

ζηνηρείν,

έθζεζε ειέγρνπ Κ.Β. ηεο Γ.Ο.Τ.
θαζψο

πξνυπήξρε

ην

αλσηέξσ

πιεξνθνξηαθφ δειηίν ηνπ .Γ.Ο.Δ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο δελ επζηαζεί, δηφηη ζχκθσλα κε ηε
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λνκνινγία (βι. ηΔ 1303/1999, 2632/1996), γηα ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ζπκπιεξσκαηηθνχ
θχιινπ ειέγρνπ δελ αξθεί ε επίθιεζε νπνηνπδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθνχ ζηνηρείνπ, αιιά πξέπεη απφ
ην ζηνηρείν απηφ λα απνδεηθλχεηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο θνξνινγηθήο αξρήο ή ησλ δηνηθεηηθψλ
δηθαζηεξίσλ, ε αλαθξίβεηα ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ.
Δπειδή, απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ν ρξφλνο παξαγξαθήο γηα ηηο ρξήζεηο 2008 θαη 2010
δελ είρε εθπλεχζεη θαηά ηελ έθδνζε ησλ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ, θαζψο ηα ζπκπιεξσκαηηθά
ζηνηρεία πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ζηηο 6/4/2017, ήηνη πέξαλ ηεο
πεληαεηίαο απφ ηελ ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο εηζνδήκαηνο ησλ νηθείσλ εηψλ θαη κεηά ηελ
πεξαίσζε ηνπο, επνκέλσο ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 παξ.2 θαη 84 παξ.4
ηνπ λ.2238/1994, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 5 ηνπ Ν.2523/97, πεξί
δεθαεηνχο παξαγξαθήο ιφγσ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, ν δε ρξφλνο παξαγξαθήο γηα ηε ρξήζε
2008 εθπλέεη ζηηο 31/12/2019 θαη γηα ηε ρξήζε 2010 εθπλέεη ζηηο 31/12/2021.
Ωρ ππορ ηον ιζσςπιζμό πεπί με απόδειξερ ηερ εικονικόηεηαρ ηυν επίδικυν
ζηοισείυν, ηερ πλεμμελούρ αιηιολογίαρ και με οςζιώδοςρ ελέγσος.
Δπειδή, ζην άξζξν 19 παξ. 4 ηνπ λ. 2523/1997 δίδεηαη ν νξηζκφο ηνπ εηθνληθνχ θνξνινγηθνχ
ζηνηρείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα νξίδεηαη φηη: «Δηθνληθφ είλαη ην ζηνηρείν πνπ εθδίδεηαη γηα ζπλαιιαγή
αλχπαξθηε ζην ζχλνιφ ηεο ή γηα κέξνο απηήο ή γηα ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ
πξφζσπα δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζηνηρείν ή ην έλα απφ απηά είλαη άγλσζην
θνξνινγηθψο πξφζσπν, κε ηελ έλλνηα φηη δελ έρεη δειψζεη έλαξμε ηνπ επηηεδεχκαηφο ηνπ νχηε έρεη
ζεσξήζεη ζηνηρεία ζηελ θαηά ηφπν αξκφδηα, ζχκθσλα κε ηελ αλαγξαθφκελε ζην ζηνηρείν δηεχζπλζε,
δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία. Δηθνληθφ είλαη επίζεο ην ζηνηρείν πνπ θέξεηαη φηη εθδφζεθε ή έρεη
ιεθζεί απφ εηθνληθή εηαηξία, θνηλνπξαμία, θνηλσλία ή άιιε νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηρείξεζε ή απφ
θπζηθφ πξφζσπν γηα ην νπνίν απνδεηθλχεηαη φηη είλαη παληειψο ακέηνρν κε ηε ζπγθεθξηκέλε
ζπλαιιαγή, νπφηε ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε ζρεηηθή δηνηθεηηθή θχξσζε επηβάιιεηαη, θαζψο
θαη ε πνηληθή δίσμε αζθείηαη θαηά ηνπ πξαγκαηηθνχ ππεπζχλνπ πνπ ππνθξχπηεηαη. Τα θνξνινγηθά
ζηνηρεία ζηα νπνία αλαγξάθεηαη αμία ζπλαιιαγήο θαηψηεξε ηεο πξαγκαηηθήο ζεσξνχληαη πάληνηε
γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ σο αλαθξηβή, ελψ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζηα νπνία
αλαγξάθεηαη αμία κεγαιχηεξε ηεο πξαγκαηηθήο ζεσξνχληαη σο εηθνληθά θαηά ην κέξνο ηεο
κεγαιχηεξεο απηήο αμίαο.».
Δπειδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ.9 ηνπ Π.Γ.186/92 «Τν βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο
ζπλαιιαγήο θέξεη ηφζνλ, ν εθδφηεο, φζνλ θαη ν ιήπηεο ηνπ ζηνηρείνπ, νη νπνίνη δηθαηνχληαη λα
επηβεβαηψλνπλ ηα αλαγθαία ζηνηρεία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ απφ ηε δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ ή
απφ άιιν πξφζθνξν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί θνξνινγηθνχ
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απνξξήηνπ, ηα νπνία νη ζπκβαιιφκελνη ππνρξενχληαη εθαηέξσζελ λα παξέρνπλ, θέξνληαο ν
θαζέλαο θαη ηελ επζχλε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρεη».
Δπειδή ζχκθσλα κε ηελ απόθαζε 116/2013 ηος ηΔ φηαλ απνδίδεηαη ζε νξηζκέλν
επηηεδεπκαηία ε παξάβαζε ηεο ιήςεσο ηηκνινγίνπ ή δειηίνπ απνζηνιήο εηθνληθνχ, ππφ ηελ έλλνηα
είηε φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλαιιαγή ζηελ νπνία απηφ αλαθέξεηαη, είηε φηη έρεη κελ
πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλαιιαγή, φρη φκσο φπσο εκθαλίδεηαη, κε ηνλ θεξφκελν σο εθδφηε ηνπ
ηηκνινγίνπ ή δειηίνπ απνζηνιήο, ε θνξνινγηθή αξρή βαξχλεηαη, θαη’ αξρήλ, κε ηελ απφδεημε ηεο ελ
ιφγσ εηθνληθφηεηαο. Πξνο ηνχην αξθεί, θαη’ αξρήλ, λ’ απνδείμεη είηε φηη ν εθδφηεο ηνπ ηηκνινγίνπ
είλαη πξφζσπν θνξνινγηθψο αλχπαξθην, δειαδή, πξφζσπν πνπ δελ είρε δειψζεη ηελ έλαξμε ηνπ
επηηεδεχκαηφο ηνπ, νχηε είρε ζεσξήζεη ζηνηρεία ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή (νπφηε ν ιήπηεο
βαξχλεηαη πιένλ λ’ απνδείμεη ηελ αιήζεηα ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηελ θαιή ηνπ πίζηε θαηά ην ρξφλν
πξαγκαηνπνηήζεψο ηεο), είηε φηη ν εθδφηεο ηνπ ηηκνινγίνπ είλαη πξφζσπν θνξνινγηθψο κελ
ππαξθηφ, αιιά ζπλαιιαθηηθψο αλχπαξθην (πξβι. ηΔ 505/2012, 1498/2011, 3528, 1184/2010),
νπφηε, ζε πεξίπησζε απνδείμεσο αλππαξμίαο ηεο ζπλαιιαγήο (ιφγσ ηνπ φηη ν εθδφηεο ηνπ
ηηκνινγίνπ είλαη πξφζσπν ζπλαιιαθηηθψο αλχπαξθην) δελ είλαη δπλαηφλ λα ηεζεί ζέκα θαιήο
πίζηεο ηνπ ιήπηε ηνπ εηθνληθνχ ζηνηρείνπ (βι. ηΔ 1184, 1126/2010).
Δπειδή φπσο έρεη γίλεη δεθηφ ζηε λνκνινγία (ηΔ 1315/1991, ηΔ 2056/1994), δελ ππάξρεη
παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο ηεο αξκφδηαο
θνξνινγηθήο αξρήο ζπληάζζεη έθζεζε ειέγρνπ, ε νπνία φκσο βαζίδεηαη ζε άιιε έθζεζε, πνπ είρε
πξνεγνπκέλσο ζπληαρζεί απφ ππάιιειν άιιεο ππεξεζίαο, νη δηαπηζηψζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα
ηνπ νπνίνπ πηνζεηνχληαη θαη απφ ηνλ ππάιιειν πνπ ζπληάζζεη ηελ έθζεζε.
Δπειδή ν ηζρπξηζκφο ηεο θνξνινγηθήο αξρήο πεξί εηθνληθφηεηαο δελ είλαη απζαίξεηνο, αθνχ ε
έθζεζε ειέγρνπ Κ.Β.. ηεο Γ.Ο.Τ. ....................., ηα πνξίζκαηα ηεο νπνίαο πηνζεηήζεθαλ πιήξσο
απφ ηνλ έιεγρν ηεο Γ.Ο.Τ. ..................., πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο, δηαπηζηψζεηο, ζπγθξίζεηο, θξίζεηο
θαη πνξίζκαηα, δηέπνληαη απφ αληηθεηκεληθφηεηα, αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα, αλαθέξνληαη αλαιπηηθά
ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ηνλ έιεγρν ζηελ εηθνληθφηεηα ησλ επίδηθσλ ζηνηρείσλ θαη ηα
πνξίζκαηα είλαη δηαηππσκέλα κε ηξφπν ζαθή θαη αηηηνινγεκέλν.
Δπειδή, ζην άξζξν 65 ηνπ Ν. 4174/13 (ΚΦΓ) νξίδεηαη φηη: «Σε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο
πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ζηα πιαίζηα ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ν θνξνινγνχκελνο ή
νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν πνπ πξνβαίλεη ζηελ ελ ιφγσ ακθηζβήηεζε θέξεη ην βάξνο ηεο
απφδεημεο ηεο πιεκκέιεηαο ηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ».
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Δπειδή, ε πξνζθεχγνπζα δελ πξνζθφκηζε κέρξη ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο ηα απνδεηθηηθά
ζηνηρεία θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα (θνξησηηθέο, ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θιπ.) πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη
νη ζπλαιιαγέο είλαη πξαγκαηηθέο.
Δπειδή, νη δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηελ απφ 13/12/2017
έθζεζε ειέγρνπ Κ.Β.. ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ..................., επί ηεο νπνίαο εδξάδνληαη νη
πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, θξίλνληαη βάζηκεο, απνδεθηέο θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο, νη αλσηέξσ
ηζρπξηζκνί ηνπ πξνζθεχγνληνο απνξξίπηνληαη σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκνη.
Ωρ ππορ ηεν απσή ηερ αναδπομικήρ εθαπμογήρ ηερ επιεικέζηεπερ θοπολογικήρ
κύπυζερ
Δπειδή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997 νξίδεηαη φηη : «Όπνηνο
παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα βηβιίσλ θαη Σηνηρείσλ (π.δ.186/1992 ΦΔΚ 84 Α`) ηηκσξείηαη κε
πξφζηηκν πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαη`αληηθεηκεληθφ ηξφπν. …..
10. Οη παξαθάησ πεξηπηψζεηο, επίζεο, ζεσξνχληαη απηνηειείο παξαβάζεηο, γηα ηηο νπνίεο
εθαξκφδεηαη ε Βάζε Υπνινγηζκνχ Νν2 (ΒΑΣ.ΥΠ.2), φπσο εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδεηαη ζηηο θαη` ηδία
δηαηάμεηο, κε ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη θαη ε ηηκή ηνπ θαηά πεξίπησζε ηζρχνληνο ζπληειεζηή
βαξχηεηαο: …
β) Η έθδνζε πιαζηψλ ή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε ιήςε εηθνληθψλ, θαζψο θαη ε
λφζεπζε απηψλ ζεσξείηαη ηδηάδνπζα θνξνινγηθή παξάβαζε θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν κε ην
δηπιάζην ηεο αμίαο θάζε ζηνηρείνπ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. εθφζνλ απηή είλαη
κεγαιχηεξε ησλ ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) επξψ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ζεσξείηαη ηδηαίηεξε
θαηεγνξία απηνηεινχο παξάβαζεο θαη επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν θαη΄ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ
παξαγξάθσλ 8 θαη 9. … Όηαλ δελ είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο κεξηθψο εηθνληθήο αμίαο ην
πξφζηηκν ηεο πεξίπησζεο απηήο, επηβάιιεηαη κεησκέλν θαηά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%).».
Δπειδή, πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4174/2013
νξίδεηαη φηη : «2. α) ..., β) ..., γ) Σε πεξίπησζε έθδνζεο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ή ιήςεο
εηθνληθψλ ζηνηρείσλ ή λφζεπζεο απηψλ, θαζψο θαη θαηαρψξεζεο ζηα βηβιία, αγνξψλ ή εμφδσλ πνπ
δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη δελ έρεη εθδνζεί θνξνινγηθφ ζηνηρείν επηβάιιεηαη πξφζηηκν γηα θάζε
παξάβαζε ίζν κε πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ. Αλ ε αμία ηνπ
ζηνηρείνπ είλαη κεξηθψο εηθνληθή, ην σο άλσ πξφζηηκν επηβάιιεηαη γηα ην κέξνο ηεο εηθνληθήο
αμίαο....»
Δπειδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 32 ηνπ Ν.4174/2013 «Δμαηξεηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 55 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηνχλ θαη γηα παξαβάζεηο πνπ
δηαπξάρζεθαλ έσο ην ρξφλν δεκνζίεπζεο απηνχ θαη επηζχξνπλ πξφζηηκα ησλ άξζξσλ 5 παξ. 10 θαη
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6 ηνπ λ. 2523/1997 αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηαπίζησζεο ηνπο, εθφζνλ ην λέν θαζεζηψο ηνπ
άξζξνπ 55 παξ. 2 ηνπ Κψδηθα επηιεγεί σο επλντθφηεξν απφ ηνλ ππφρξεν, γηα ην ζχλνιν ησλ
παξαβάζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ίδηα πξάμε ή απφθαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα θαησηέξσ, αλά θαηεγνξία ππνζέζεσλ :
α. Γηα ηηο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί Απνθάζεηο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (Α.Δ.Π.) κέρξη
ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ Κψδηθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα εληφο αλαηξεπηηθήο
πξνζεζκίαο δεθαπέληα (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο Α.Δ.Π.. Δμαηξεηηθά, γηα ηηο
ππνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο νη ζρεηηθέο Α.Δ.Π. κπνξεί λα εθδνζνχλ απεπζείαο κε βάζε ην λέν
θαζεζηψο, εθφζνλ πξηλ ηελ έθδνζε ηνπο ν ππφρξενο ππνβάιιεη αλέθθιεηε δήισζε επηινγήο ησλ
δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηεο Α.Δ.Π..».
Δπειδή, πεξαηηέξσ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4α θαη 4β ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
4337/2015, θαηαξγνχληαη νη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4174/2013.
Δπειδή, αθνινχζσο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4337/2015 νξίδεηαη φηη :
«Γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Β.Σ. (Π.Γ. 186/92) θαη ηνπ Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012), πνπ
δηαπξάρζεθαλ κέρξη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 54 θαη 55 ηνπ λ. 4174/2013 θαη θαηά
ηελ θαηάζεζε ηνπ παξφληνο δελ έρνπλ εθδνζεί νη νξηζηηθέο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ, δελ
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997, αιιά επηβάιινληαη ηα θαησηέξσ
πξφζηηκα: α)....., β) Γηα παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ έθδνζε εηθνληθψλ ή ιήςε εηθνληθψλ ζηνηρείσλ ή
λφζεπζε απηψλ, θαζψο θαη θαηαρψξεζε ζηα βηβιία αγνξψλ ή εμφδσλ ρσξίο παξαζηαηηθά, πνζφ ίζν
κε ην 40% ηεο αμίαο θάζε ζηνηρείνπ. Δάλ ε αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη κεξηθψο εηθνληθή πνζφ ίζν κε ην
40% ηνπ κέξνπο ηεο εηθνληθήο αμίαο... »
Δπειδή, ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ αξ.72 παξ. 48 ηνπ Ν.4174/2013 «Γηα
παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ κέρξη ηηο 31.12.2013, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηαπίζησζεο ηνπο,
θαη ην ζρεηηθφ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 5 θαη 6 ηνπ λ.
2523/1997, εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 6 ηνπ ίδηνπ
λφκνπ, εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο, κε δήισζε ηνπ πξνο ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε
ηελ πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο, απνδερζεί αλεπηθχιαθηα ην ζχλνιν ησλ παξαβάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή
θαη θαηαβάιεη, ηαπηφρξνλα, ηνπιάρηζηνλ πνζνζηφ 40% ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο, ελψ ην ππφινηπν
πνζφ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα ηεο απνδνρήο.
Δηδηθά γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ δηαπξάρζεθαλ έσο ηηο 26.7.2013 θαη γηα ηηο νπνίεο ην ζρεηηθφ
πξφζηηκν ππνινγίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 παξ. 10 θαη 6 ηνπ λ. 2523/1997,
εθαξκφδνληαη, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 παξ. 2
ηνπ Κψδηθα»

11

Δπειδή, δελ ηίζεηαη ζέκα αλαδξνκηθήο ηζρχνο, δηφηη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζην
θνξνινγηθφ δίθαην, «θαη’ αληίζεζε πξνο ηα ηζρχνληα ζην δηνηθεηηθφ δίθαην, ε θαηαινγηζηηθή πξάμε
πξέπεη λα εθδίδεηαη, θαηαξρήλ ηνπιάρηζηνλ, κε βάζε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ηνλ
ρξφλν γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ελνρήο θαη φρη θαηά ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηεο. Σπλεπψο ζα πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεηαη ν ρξφλνο γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο έηζη ψζηε λα ηχρνπλ εθαξκνγήο νη
ηζρχνπζεο θαηά ηνλ ρξφλν απηφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο… Φπζηθά ν
θνξνινγηθφο λνκνζέηεο δχλαηαη λα πξνβιέςεη ξεηά σο εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο ηηο ηζρχνπζεο θαηά
ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο (Κσλζηαληίλνο Φηλνθαιηψηεο, Φνξνινγηθφ Γίθαην,
Δθδφζεηο Σάθθνπιαο 1999, ζει. 286 επ.)».
Γηα ην ίδην ζέκα πάγηα είλαη θαη ε ζέζε ηεο λνκνινγίαο ησλ δηθαζηεξίσλ, φηη θξίζηκνο ρξφλνο
γηα ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ είλαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ζπλέηξεμαλ ηα πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά πνπ ζεκειηψλνπλ ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ηνπ θαη φρη ν ρξφλνο
εθδφζεσο ηεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεσο. Ο ρξφλνο δε απηφο απνβαίλεη θξίζηκνο φρη κφλνλ γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνπλ ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηεο παξαβάζεσο, αιιά θαη
ησλ δηαηάμεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ (βι. ηΔ 2579/1998, 1748/2001,
4597/2005,103-104/2006, 2514/2009 θαη ηΔ 3935/2012). Καηά ζπλέπεηα, δεδνκέλνπ φηη θαηά ηηο
ρξήζεηο 2008 θαη 2010, νπφηε θαη ηειέζηεθαλ νη παξαβάζεηο, βξίζθνληαλ ζε ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ
π.δ. 186/92, θαζψο νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4174/2013 ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ζηηο ρξήζεηο απφ 1/1/2014
θαη κεηά, θαη θαζψο θαηά ηελ έθδνζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη
επλντθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν.4337/2015, νξζψο θαη ζχλλνκα εθαξκφζηεθαλ νη
ελ ιφγσ δηαηάμεηο γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ πξνζηίκνπ.
Δπειδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, απφ ηνλ δηελεξγεζέληα έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ε
πξνζθεχγνπζα, ζηε ρξήζε 2008 έιαβε θαη θαηαρψξεζε ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζήο ηνπ έλα (1)
εηθνληθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ζπλνιηθήο θαζαξήο αμίαο 145.000,00€ πιένλ Φ.Π.Α. 27.550,00 € θαη
ζηε ρξήζε 2010 έιαβε θαη θαηαρψξεζε ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζήο ηνπ έλα (1) εηθνληθφ θνξνινγηθφ
ζηνηρείν ζπλνιηθήο θαζαξήο αμίαο 28.000,00€ πιένλ Φ.Π.Α. 6.440,00 €, εθδφζεσο ηεο επηρείξεζεο
«........................................................ ΑΦΜ...........» θαη σο εθ ηνχηνπ επηβιήζεθε εηο βάξνο ηεο, ην
πξφζηηκν ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4337/2015, σο επλντθφηεξεο
δηάηαμεο κεηαμχ ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 10, πεξ. β΄, λ. 2523/1997 θαη απηήο ηνπ άξζξνπ 55 παξ. 2 πεξ.
γ’ ηνπ λ.4174/2013.
Απφ ην πιέγκα ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ πξνθχπηεη φηη γηα ηηο πξάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 παξ.
2α ηνπ Ν. 4174/2013, πνπ είραλ δηαπξαρζεί πξηλ ηελ 26-7-2013 (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ.
4174/2013) νη επηβαιιφκελεο θπξψζεηο κπνξνχζαλ λα ππνινγηζζνχλ είηε θαη΄άξζξν 5 ηνπ

λ.

2523/1997, είηε θαη΄ άξζξν 55 παξ. 2 πεξ. γ’ ηνπ λ. 4174/2013 θαηά ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ
ππφρξενπ (αξρηθψο άξζξν 66 παξ. 32 λ. 4174/2013, ην νπνίν πιένλ έρεη αλαξηζκεζεί ζε άξζξν 72
παξ. 32). Ο ππφρξενο δειαδή έθξηλε θαηά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ην επλντθφηεξν γηα ηνλ ίδην
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εθαξκνζηέν λνκνζεηηθφ πιαίζην. χκθσλα κε ηελ κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
λ. 4337/2015, γηα παξαβάζεηο ηειεζζείζεο πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν. 4174/2013
(ήηνη πξηλ ηελ 26-7-2013), απνθιείεηαη πιένλ ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997. Δπί
ιήςεσο εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ε θχξσζε πνπ επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 πεξ.
β’ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4337/2015, αλέξρεηαη ζην 40% ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ην ρξφλν
ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997, ε αλσηέξσ θχξσζε αλεξρφηαλ ζην δηπιάζην ηεο αμίαο ηεο
ζπλαιιαγήο. Δπνκέλσο, ε θχξσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 7 παξ.
3β΄ηνπ λ. 4337/2015 είλαη ζε θάζε πεξίπησζε επηεηθέζηεξε εθείλεο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 10 β λ.
2523/1997. πγθξηλφκελε φκσο κε ηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 4β ηνπ λ. 4337/2015 ζχκθσλα κε
ηελ νπνία νπδέλ πξφζηηκν επηβάιιεηαη απφ 17/10/2015 θαη εθεμήο γηα αθξηβψο ίδηεο παξαβάζεηο, ε
αλσηέξσ κεηαβαηηθή ξχζκηζε είλαη ιηγφηεξε επλντθή. Γειαδή ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ
αλαγλσξίδεηαη ε αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο επηφηεξεο θνξνινγηθήο θχξσζεο, δεδνκέλνπ φηη
πθίζηαηαη ξεηή πξφβιεςε ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λεφηεξνπ επηεηθέζηεξνπ λφκνπ γηα ηελ
επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν.4337/2015. Σα αλσηέξσ επηβεβαηψλνληαη
θαη κε βάζε ηε λνκνινγία ( ηΔ 2462/1981, 2672/1994, 3821/2005, 3278/2007, 2408/2010),
ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη µελ ε αξρή ηεο αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ηεο επηεηθέζηεξεο
θνξνινγηθήο θχξσζεο, σο γεληθή αξρή ηνπ Γηθαίνπ, ε ηζρχο ηεο νπνίαο φκσο ηειεί ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζηε λεφηεξε ξχζκηζε δελ πθίζηαηαη ξεηή πξφβιεςε πεξί ηνπ αληηζέηνπ. ηηο
απνθάζεηο ηνπ ηΔ 120/2013 θαη 543/2013, δελ αλαγλσξίδεηαη ππεξλνµνζεηηθή ηζρχο ηεο αξρήο ηεο
αλαδξνκηθφηεηαο θαη έηζη ζεσξνχληαη έγθπξνη νη πεξηνξηζκνί ζηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο
επηφηεξεο θχξσζεο πνπ ηίζεληαη ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λεφηεξνπ επηεηθέζηεξνπ Νφκνπ. ηηο
απνθάζεηο απηέο ε ππφ εμέηαζε αξρή λνείηαη σο Γεληθή Αξρή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ πνπ ππνρσξεί
φηαλ ν Νφκνο νξίδεη ξεηά φηη δελ ηζρχεη αλαδξνκηθά θαη σο εθ ηνχηνπ ν πξνβαιιφκελνο ηζρπξηζκφο,
πεξί ηνπ αληηζέηνπ, απνξξίπηεηαη σο αβάζηκνο.
Ωρ ππορ ηο αίηεμα για ακπόαζε
Δπειδή, ζην άξζξν 3 «Γηαδηθαζία εμέηαζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο» ηεο ΠΟΛ1064/2017
νξίδεηαη : «3. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο πξνζθνκηζζνχλ
ζηε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ λέα ζηνηρεία ή γίλεη επίθιεζε λέσλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ,
ν ππφρξενο πξέπεη λα θαιείηαη ζε αθξφαζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν, πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπ, αλαπηχζζνληαο ηνπο
πξνβαιιφκελνπο κε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή ιφγνπο θαη ηα ηπρφλ ζπλππνβαιιφκελα ζε απηήλ
λέα ζηνηρεία ή ηα επηθαινχκελα κε ην αίηεκά ηνπ λέα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. ηελ πεξίπησζε
απηή, ε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ δχλαηαη λα δεηά απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή ηε
δηελέξγεηα πξφζζεησλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ, ηάζζνληαο ξεηή πξνζεζκία, πξνθεηκέλνπ ε
ηειεπηαία λα ηεο απνζηείιεη ην ζρεηηθφ πφξηζκά ηεο. Ωο λέα ζηνηρεία νξίδνληαη απηά ηα νπνία δελ
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είρε ζηε δηάζεζή ηεο ε θνξνινγηθή αξρή θαη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ηα ιάβεη ππ΄ φςηλ ηεο θαηά ην
ρξφλν έθδνζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο.
4. Πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ εθαξκνγήο ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε Γηεχζπλζε
Δπίιπζεο Γηαθνξψλ θξίλεη εάλ πξφθεηηαη γηα λέα ζηνηρεία ή φρη ή γηα λέα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά,
ζπλεθηηκψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο πνπ έρεη δηαβηβαζζεί απφ ηελ αξκφδηα
θνξνινγηθή αξρή θαη θάζε άιιν πξφζθνξν ζηνηρείν.
5. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ
ζπληξέρεη ιφγνο, ε πξνβιεπφκελε ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο αθξφαζε δηεμάγεηαη
πξνθνξηθψο ζε θαζνξηζκέλε ψξα θαη εκεξνκελία εληφο ηεο Τπεξεζίαο. ηελ πξνθνξηθή αθξφαζε
ζπκκεηέρνπλ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ππάιιεινη πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Τπεξεζίαο,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάιιεινο πνπ ρεηξίδεηαη ηελ ππφζεζε θαη ν πξντζηάκελνο ηνπ αξκνδίνπ
Σκήκαηνο, θαζψο θαη ν ππφρξενο ν νπνίνο παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν
αληηπξφζσπν, κε εηδηθφ πιεξεμνχζην έγγξαθν κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ ηελ
θαηά λφκν αξκφδηα αξρή.».
Δπειδή, ελ πξνθεηκέλσ, ε πξνζθεχγνπζα κε ηε κε αξ. πξση. ……. ΔΙ 2018 ΔΜΠ/8-3-2018
αίηεζή ηεο πξνο ηελ Τπεξεζία καο δήηεζε αθξφαζε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηλίζεη ηνπο ηζρπξηζκνχο
ηεο, ρσξίο λα επηθαιείηαη ή λα πξνζθνκίδεη λέα ζηνηρεία, ην ζρεηηθφ αίηεκα δελ γίλεηαη απνδεθηφ,
θαζψο δελ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία.
Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε
Σελ απόππιτε ηεο κε εκεξνκελία θαηάζεζεο 18/1/2018 θαη αξηζκφ πξσηνθφιινπ .....
ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηεο ιπζείζαο επηρείξεζεο «........................................», κε ΑΦΜ .............

Οπιζηική θοπολογική ςποσπέυζε ηερ ςπόσπεερ - καηαλογιδόμενο ποζό με βάζε ηεν
παπούζα απόθαζε :

Κ.Β..
Υπήζε 2008
Ποζό καηαλογιζμού : 145.000,00 Υ 40% = 58.000,00 €
Υπήζε 2010
Ποζό καηαλογιζμού : 28.000,00 Υ 40% = 11.200,00 €
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Δληειιφκεζα φπσο αξκφδην φξγαλν θνηλνπνηήζεη κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία ηελ παξνχζα
απφθαζε ζηνλ ππφρξεν.

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπάιιεινο ηνπ Απηνηεινχο
Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο

ΜΔ ΔΝΣΟΛΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ
ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ ΣΗ
ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΚΑΣΙΟΤΡΗ ΓΔΩΡΓΙΟ

 ε μ ε ί υ 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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