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Έχοντας υπ' όψη:
1.

Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύει.
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β΄/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Aπόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄
55/16-1-2014).
2.

Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του

Υπουργείου Οικονομικών.
3.

Την με αριθμ. ΔΕΔ 1126366ΕΞ2016/30.08.2016(ΦΕΚ2759/τ.β΄/01.09.2016) Απόφαση του

Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4.

Την με ημερομηνία κατάθεσης 29.12.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……… ενδικοφανή

προσφυγή του ………, με Α.Φ.Μ. ………, κατοίκου Παπάγου Αττικής, οδός ………, κατά της με
αριθμό ειδοποίησης ………/15.12.2017 και με αριθ. δήλωσης ……… Πράξης Διορθωτικού
Προσδιορισμού Φόρου ν.4223/2013 της Α.Α.Δ.Ε., έτους 2014 και των προγενέστερων αυτής
πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου επί των με αριθ. ………/24.11.2017 και
………/5.12.2017 τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων, καθώς και τα προσκομιζόμενα
με αυτήν σχετικά έγγραφα.
5.

Την με αριθμό ειδοποίησης ………/15.12.2017 και με αριθ. δήλωσης ………Πράξη

Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου ν.4223/2013 της Α.Α.Δ.Ε., έτους 2014, της οποίας ζητείται η
ακύρωση.
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6.

Την από 2.01.2018 έκθεση απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

7.

Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο

σχέδιο της απόφασης.
Επί της από 29.12.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……… ενδικοφανούς προσφυγής του
………, με Α.Φ.Μ. ………, κατοίκου Παπάγου Αττικής, οδός ………, η οποία κατατέθηκε
εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο
εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα
ακόλουθα:
Κατόπιν υποβολής από τον προσφεύγοντα τροποποιητικής δήλωσης INTERNET,
προκειμένου για την διόρθωση των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας του, εκδόθηκε η με αριθ.
ειδοποίησης ………/15.12.2017 Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου ν.4223/2013 της
Α.Α.Δ.Ε., έτους 2014 με την οποία προσδιορίστηκε τελικό ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α. ύψους 2.651,89 ευρώ,
αντί του προηγούμενου ποσού των 2.639,62 ευρώ.
Ειδικότερα,

είχαν

………/24.11.2017,

υποβληθεί

από

τον

προσφεύγοντα

οι

………/5.12.2017

και

………/15.12.2017

με

αριθ.

εκπρόθεσμες

και

ημερομηνία

τροποποιητικές

δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2014. Η πρώτη εξ αυτών (αριθ. ………/24.11.2017)
δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 είχε υπαχθεί στις διατάξεις του ν.4446/2016.
Κατόπιν όμως υποβολής της ως άνω δήλωσης ο προσφεύγων διαπίστωσε ότι παρέλειψε
να συμπληρώσει στη στήλη 22 του οικείου ηλεκτρονικού εντύπου της δηλώσεως το συνολικό
εμβαδόν των κτισμάτων στο οικόπεδο, ήτοι 264,36 τ.μ., εκ προφανέστατης παράλειψης και
παραδρομής, με αποτέλεσμα να εκδοθεί η προσβαλλόμενη πράξη η οποία επαναϋπολόγισε την
αξία της περιουσίας του εν συνόλω, υπολογίζοντας το σύνολο ή μείζον μέρος του συντελεστή
δόμησης ως αναξιοποίητο και έτι υπολειπόμενο και προσμέτρησε την αξία αυτού ως οικοπεδική
αξία στην αξία της γραμμής του πρώτου ορόφου (ΑΤΑΚ ………). Εν προκειμένω ο προσφεύγων
είναι, μεταξύ άλλων, ιδιοκτήτης κατά πλήρη κυριότητα και κατά ποσοστό 50% ακινήτου, ήτοι
οικοπέδου εμβαδού 205,74 τ.μ. εντός σχεδίου ……… Αττικής, άρτιου και οικοδομήσιμου, μετά της
επ’ αυτού παλαιάς οικοδομής συγκείμενης εξ υπογείου αποθήκης εμβαδού 41,00 τ.μ., ισογείου
ορόφου αποτελούμενου εξ ενός διαμερίσματος και κλιμακοστασίου/πλατύσκαλου συνολικού
εμβαδού 103,07 τ.μ. και ενός πρόχειρου βοηθητικού κτίσματος στον ακάλυπτο εμβαδού 7,82 τ.μ.,
πρώτου ορόφου αποτελούμενου εξ ενός διαμερίσματος και κλιμακοστασίου/πλατύσκαλου
συνολικού εμβαδού 103,07 τ.μ. και δεύτερου ορόφου (δώματος) εμβαδού 9,40 τ.μ. που αποτελεί
επί της ουσίας απόληξη του κλιμακοστασίου της οικοδομής.
Με την υπό κρίση προσφυγή ο προσφεύγων ζητά την ολική ή μερική ακύρωση, άλλως την
τροποποίηση και μεταρρύθμιση της προσβαλλόμενης πράξης έτσι ώστε στη γραμμή του ακινήτου
με ΑΤΑΚ ……… να καταχωρηθεί το συνολικό εμβαδό των κτισμάτων επί του οικοπέδου το οποίο
ανέρχεται σε 264,36 τ.μ. και να επαναϋπολογιστεί η αξία του ακινήτου και της περιουσίας του και η
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φορολογική του επιβάρυνση με ορθό υπολογισμό του υπολοίπου δόμησης του οικοπέδου εάν
τέτοιο υφίσταται, προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς:
 Οι

προσβαλλόμενες

πράξεις

πάσχουν ακυρότητας

και

πρέπει

να

ανακληθούν,

να

τροποποιηθούν ή να μεταρρυθμιστούν, διότι βασίστηκαν σε ανυπόστατη άλλως άκυρη, έστω
μερικώς, δήλωσή του, η οποία ενεργήθηκε υπό καταφανή και συγγνωστή πλάνη περί το Νόμο
αλλά και περί τα πράγματα.
 Οι προσβαλλόμενες πράξεις πάσχουν ακυρότητας διότι εκδόθηκαν κατά παράβαση των Αρχών
της Χρηστής Διοίκησης, της Ευλόγου Εμπιστοσύνης του Διοικούμενου και της Διοικητικής
Επιείκειας. Η υποβληθείσα δήλωσή του εκκαθαρίστηκε «αυτόματα» δια ενός ατελούς
ηλεκτρονικού συστήματος χωρίς να προειδοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά την υποβολή
της, χωρίς να κληθεί δια παροχή πρόσθετων στοιχείων ή διευκρινίσεων ή διορθώσεων κατά τον
έλεγχο ή την εκκαθάρισή της, χωρίς να ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση της δήλωσής του και
προ της έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης ότι σε κάθε περίπτωση στις λοιπές γραμμές της
ίδιας δήλωσης βρίσκονται καταχωρημένα με το εμβαδό τους και τα λοιπά κτίσματα επί του
οικοπέδου ώστε να αφομοιωθεί αντίστοιχα ο υπολειπόμενος συντελεστής δόμησης και η αξία
αυτού.
 Οι προσβαλλόμενες πράξεις στερούνται αιτιολογίας ή πάντως επαρκούς αιτιολογίας.
 Οι προσβαλλόμενες πράξεις πρέπει να ακυρωθούν ως αντιβαίνουσες σε συνταγματικές
διατάξεις.
Επειδή, για πράξεις που εκδίδονται από 01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
63 του ν.4174/2013 όπως ισχύει: «1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που
έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης,
οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της πράξης στο πλαίσιο
διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής
Διοίκησης…».
Ειδικότερα, όσον αφορά τις ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις, σύμφωνα με την παρ. 1 του
ίδιου άρθρου και νόμου (Κ.Φ.Δ.), αυτές εμπροθέσμως και παραδεκτώς προσβάλλονται με την
παρούσα ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
Επειδή, με τις διατάξεις του ν.4446/2016 αναφορικά με την οικειοθελή αποκάλυψη
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57
σχετικά με τη ρύθμιση για την υποβολή δηλώσεων: «1. Φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν
υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν από τη δημοσίευση του
παρόντος μέχρι και τις 31.5.2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή
μηδενικές, δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή. Η ρύθμιση του ανωτέρω
εδαφίου καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων στο
άρθρο 2 και στο Παράρτημα του ν.4174/2013 (Α΄ 170), καθώς και οποιαδήποτε δήλωση
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πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της αρχικής
δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016.».
Σημειώνεται δε ότι η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του ως άνω
άρθρου παρατάθηκε αρχικά μέχρι και τις 30.09.2017 (αρθρ. 30 του ν.4474/2017), στη συνέχεια
μέχρι και τις 31.10.2017 (άρθρ. 14 του ν.4490/2017) και τέλος μέχρι και τις 25.11.2017 (άρθρ. 11
του ν.4499/2017).
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ως ίδιου νόμου, σχετικά με λοιπά ζητήματα,
ορίζεται ότι:
«1. Φόροι, τέλη, εισφορές και λοιπά ποσά που καταβάλλονται δυνάμει δηλώσεων που
υποβάλλονται κατά τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων δεν επιστρέφονται και οι σχετικές
δηλώσεις δεν ανακαλούνται.
2. Η καταβολή της οφειλής γίνεται εφάπαξ, εντός τριάντα (30) ημερών από τον
προσδιορισμό του φόρου, του τέλους ή της εισφοράς, ενώ ο οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί σε
πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών κατά τις κείμενες διατάξεις μέχρι την παρέλευση της κατά τα ως άνω
νόμιμης προθεσμίας καταβολής. Σε περίπτωση μη καταβολής κατά τα ανωτέρω ή απώλειας της
ρύθμισης, ο φορολογούμενος εκπίπτει των ευνοϊκών ρυθμίσεων του παρόντος κεφαλαίου και
διενεργείται, κατά περίπτωση, νέος άμεσος, διοικητικός ή διορθωτικός προσδιορισμός, δυνάμει του
οποίου επιβάλλονται σε βάρος του η διαφορά πρόσθετου φόρου, καθώς και τα πρόστιμα
εκπρόθεσμης δήλωσης, που δεν κατέβαλε λόγω υπαγωγής του στις διατάξεις του παρόντος. Ως
προς την επιβολή των προστίμων των άρθρων 58, 58Α και 59 του ν. 4174/2013 ή του άρθρου 7
του ν. 4337/2015 ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997, ή άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, η
δήλωση θεωρείται ως μηδέποτε υποβληθείσα, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του
ν. 4174/2013. Το δικαίωμα του Δημοσίου να εκδώσει τις πράξεις της παραγράφου αυτής δεν
παραγράφεται πριν την πάροδο τριών (3) ετών από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της
οφειλής, ή, σε περίπτωση υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης, από την ημερομηνία απώλειας της
ρύθμισης.
3. Τα ποσοστά πρόσθετου φόρου που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 57 και 58 του παρόντος στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος
και η διαδικασία υποβολής δηλώσεων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των άρθρων
57 έως 61».
Επειδή, δυνάμει της ως άνω νομοθετικής εξουσιοδότησης και προκειμένου να καθοριστεί ο
τρόπος, η διαδικασία υποβολής δηλώσεων και να ρυθμιστούν λοιπά θέματα εφαρμογής των ως
άνω διατάξεων, εκδόθηκε η ΠΟΛ 1006/16.01.2017 Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, όπου στο άρθρο 5 αυτής με τίτλο: «Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, Φόρου
Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, Ενιαίου
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και Ειδικού Φόρου Ακινήτων», ορίζεται ότι:
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«……….... 3. Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 ετών 2010 και επομένων υποβάλλονται
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, με εξαίρεση τις δηλώσεις των αποβιωσάντων και των νομικών
προσώπων που έχουν διακόψει τις εργασίες τους για τα έτη πριν τη διακοπή των εργασιών τους.
Επί των σημειώσεων των φορολογουμένων θα αναγράφεται η φράση «ν. 4446/2016». Σε
περιπτώσεις στις οποίες η δήλωση υποβάλλεται από φυσικά πρόσωπα αναγράφεται η φράση «δεν
εμπίπτω στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του ν. 4446/2016». Η ως άνω σημείωση
εξομοιώνεται με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 70). Αν δεν αναγραφούν
οι συγκεκριμένες φράσεις με το συγκεκριμένο λεκτικό, όπως ακριβώς ορίζονται στην παρούσα,
θεωρείται ότι η δήλωση δεν εμπίπτει στις ευνοϊκές διατάξεις των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016. 4.
Μετά την υποβολή δηλώσεων Ε9, δηλώσεις - πράξεις προσδιορισμού Ε.Τ.ΑΚ. και Φ.Α.Π. φυσικών
προσώπων, καθώς και ΕΝΦΙΑ, φυσικών και νομικών προσώπων, συντίθενται και εκκαθαρίζονται
ηλεκτρονικά, με βάση την ισχύουσα ηλεκτρονική εφαρμογή, και ο τυχόν επιπλέον προσδιορισθείς
πρόσθετος φόρος διαγράφεται με απόφαση του αρμοδίου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., μετά από αίτηση
του υπόχρεου».
Επειδή περαιτέρω, με την ΠΟΛ 1009/19.01.2017 παρασχέθηκαν οδηγίες για την
ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 57-61 του ν.4446/2016 για την «Οικειοθελής
Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών», ειδικότερα δε για τις φορολογίες
κεφαλαίου, αναφέρονται τα εξής:
«…. 2. Στη ρύθμιση υπάγονται και οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 23 του ν. 3427/2005, όπως ισχύει. Η υποβολή των δηλώσεων Ε9 αφορά τα
έτη 2005 έως και 2016 καθώς και τις δηλώσεις μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης του
φορολογουμένου, οι οποίες έπρεπε να έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα από την 1η Ιανουαρίου 2016
μέχρι την 30.9.2016. ……….. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από την υποβολή δήλωσης Ε9
συντίθενται μηχανογραφικά δηλώσεις/πράξεις διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού Ε.Τ.ΑΚ.,
Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α., όταν το αποτέλεσμα της πράξης είναι μηδενικό, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές
πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.
4174/2013, κατά περίπτωση. Όταν το αποτέλεσμα της πράξης είναι χρεωστικό, δεν επιβάλλεται το
αυτοτελές πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (έτη 2008 έως και 2013),
αλλά επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (έτη 2014 έως και 2016)».
Επειδή, σύμφωνα με τις παραγράφους 1&2 του Γενικού Μέρους καθώς και το κεφάλαιο III
της ΠΟΛ 1115/24.07.2017 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την οποία
παρασχέθηκαν πρόσθετες οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 57 έως 61 του
ν.4446/2016, ορίζονται τα εξής:
«Γενικό Μέρος. 1. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ήδη υποβάλει δήλωση κατ`
εφαρμογή

των

διατάξεων

του

ν.4446/2016

δύναται

να

υποβάλει

νέα

τροποποιητική

(συμπληρωματική) δήλωση, χρεωστική ή μηδενική, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας,
επικαλούμενος τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου αυτού. Δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 61 του ως άνω νόμου, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την ΠΟΛ.1009/19.1.2017
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εγκύκλιο, οι καταβολές που διενεργούνται δυνάμει της υπαγωγής στη ρύθμιση δεν επιστρέφονται
και οι σχετικές δηλώσεις δεν ανακαλούνται είτε λόγω πραγματικής είτε λόγω νομικής πλάνης, δεν
δύναται να υποβληθεί εκ των υστέρων τροποποιητική (ανακλητική) δήλωση φορολογίας με σκοπό
την επιστροφή καταβληθέντος φόρου. Αντίθετα, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση με
σκοπό να διορθωθούν λάθη που έχουν προκύψει κατά την υποβολή προγενέστερης δήλωσης με
βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύπτει επιστροφή
καταβληθέντος φόρου.
2. Επιπλέον, κατά ρητή διατύπωση των ως άνω διατάξεων, στη ρύθμιση για την οικειοθελή
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών υπάγονται οι αρχικές ή τροποποιητικές
χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις. Επομένως, δεν δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση αρχικές ή
τροποποιητικές πιστωτικές δηλώσεις, έστω και αν με την τροποποιητική δήλωση πρόκειται να
μειωθεί το πιστωτικό υπόλοιπο που είχε προκύψει με την αρχικώς υποβληθείσα δήλωση και
ανεξάρτητα αν είχε πραγματοποιηθεί η επιστροφή του φόρου ή όχι. Εντούτοις, εμπίπτουν στις
διατάξεις αυτές δηλώσεις με τις οποίες το πιστωτικό υπόλοιπο μηδενίζεται ή μετατρέπεται σε
χρεωστικό.
ΙΙΙ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Στην περίπτωση υποβολής νέας δήλωσης μετά από
υποβολή δήλωσης που έχει ήδη υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν.
4446/2016, ως προς τα δηλωθέντα με τη δήλωση αυτή, δεν επιτρέπεται στο μέλλον η υποβολή
τροποποιητικής δήλωσης με την οποία ανακαλείται η υποβληθείσα με τις ευεργετικές διατάξεις του
ν. 4446/2016 δήλωση ή μειώνεται η φορολογητέα ύλη ή αξία των δηλωθέντων (ακόμη και στην
περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είχε υποβάλει αίτηση για διαγραφή της διαφοράς του
πρόσθετου φόρου για τις φορολογίες Ε.Τ.ΑΚ. και Φ.Α.Π. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/5.1.2016
Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε). Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα, ο αρμόδιος
προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. απορρίπτει την τροποποιητική δήλωση ως προς τα ακίνητα αυτά,
ενημερώνοντας εγγράφως το φορολογούμενο για την απόρριψη και, εφόσον ζητείται η χορήγηση
πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρου 54Α του ν.4174/2013) ή κληρονομιών/δωρεών (άρθρου 105 του
Κώδικα ν.2961/2001), τούτα χορηγούνται με βάση την περιγραφή και αξία του ακινήτου, όπως αυτή
προκύπτει από τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί με τη χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του
ν.4446/2016. 2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλλει
δηλώσεις φορολογιών Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν.
4446/2016 και έχει εκπέσει των σχετικών ευνοϊκών ρυθμίσεων, ζητά τη χορήγηση πιστοποιητικού
των φορολογιών αυτών, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβλήθηκαν οι δηλώσεις χορηγεί
το πιστοποιητικό μετά την επανεκκαθάριση των δηλώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ`
αριθμ. ΠΟΛ.1110/2017 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 2556 Β`), και την εξόφληση των
οφειλόμενων ποσών. 3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες φορολογούμενος έχει υποβάλλει
δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν.
4446/2016 και δεν έχει υποβάλλει αίτηση διαγραφής του τυχόν επιπλέον προσδιορισθέντος
πρόσθετου φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 της Απόφασης του
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Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1006/2017 (Β` 43), αυτός διαγράφεται οίκοθεν με απόφαση του αρμοδίου
Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.».
Επειδή, η δημόσια διοίκηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή
καθιερώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 & 1 του Συντάγματος
(ΣτΕ 8721/1992, 2987/1994).
Επειδή εν προκειμένω η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε με βάση την ηλεκτρονική
υποβολή από τον προσφεύγοντα εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
έτους 2014, κάνοντας χρήση των ως άνω διατάξεων του νόμου περί οικειοθελούς αποκάλυψης
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών και τυγχάνει των ευνοϊκών ρυθμίσεων των σχετικών
διατάξεων. Σύμφωνα δε με τις ως άνω διατάξεις, οι εν λόγω δηλώσεις δεν ανακαλούνται και οι
καταβολές που έχουν γίνει δεν επιστρέφονται. Συνεπώς νομίμως εκδόθηκε η προσβαλλόμενη με
την παρούσα προσφυγή πράξεις και η υπό κρίση προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.
Επειδή, σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος της συνταγματικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 87 παρ. 2 και 93 παρ. 4 του Συντάγματος, ανήκει στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 29.12.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου ………
ενδικοφανούς προσφυγής του ………, με Α.Φ.Μ. ………, κατοίκου Παπάγου Αττικής, οδός ………
και την επικύρωση της με αριθμό ειδοποίησης ………/15.12.2017 και με αριθ. δήλωσης
………Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου ν.4223/2013 της Α.Α.Δ.Ε., έτους 2014.
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση:
Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου ν.4223/2013 της Α.Α.Δ.Ε., έτους 2014, με αριθ.
ειδοποίησης ………/15.12.2017
Τελικό ποσό: 2.651,89 €
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση
στον υπόχρεο.
Με εντολή του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των
αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.
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