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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

 

Θεζζαινλίθε 28/1/2021 

Αξηζκόο απόθαζεο: 145 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ &  

ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΣΜΗΜΑ : Α7’ - Επανεξέηαζερ 

 

Σασ. Δ/νζε      : Δγλαηία 45 

Σασ. Κώδικαρ : 54630 – Θεζ/ληθε 

Σελέθωνο       : 2313-333245 

ΦΑΞ                  : 2313-333258   

ΑΠΟΦΑΗ  

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ  ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Έρνληαο ππ' όςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

α. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ Α΄ 170) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

β. Σνπ άξζξνπ 10 ηεο Γ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΔΞ 2020/23.10.2020 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

(ΦΔΚ Β΄ 4738/26.10.2020) κε ζέκα «Οξγαληζκόο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίωλ Δζόδωλ 

(Α.Α.Γ.Δ.)» 

γ. Σεο ΠΟΛ 1064/2017 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (ΦΔΚ 

Β΄ 1440/27-4-2017). 

2. Σελ ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Δγθύθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 

3. Σελ Α 1273/15-12-2020 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΑΑΓΔ, κε ηελ νπνία ε πξνζεζκία ηνπ 

πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν 4174/2013 πνπ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί από ηηο 

16-11-2020 έσο θαη ηελ 31-01-2021,  παξαηείλεηαη έσο 31-03-2021.  

4. Σελ Γ.Δ.Γ. 1126366 ΔΞ 2016/30.08.2016 (ΦΔΚ Β΄ 2759/1.9.2016) Απόθαζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ «Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο». 

5. Σελ από 30/9/2020 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ....... ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηεο 

επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «..........................................................» κε ΑΦΜ .............. θαη 

δηαθξηηηθό ηίηιν «....................................»,  πνπ εδξεύεη ζην … ρικ. ……………., Σ.Κ. ….., θαηά ηεο 

κε αξηζκό ..../.../11-8-2020 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2017 θαη ηεο κε αξηζκό ..../.../11-8-2020 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνύ 
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πξνζδηνξηζκνύ Φ.Π.Α. θνξνινγηθήο πεξηόδνπ 1/1/2017 - 31/12/2017 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. 

Ακπεινθήπσλ θαη ηα πξνζθνκηδόκελα κε απηήλ ζρεηηθά  έγγξαθα.  

6. Σηο αλσηέξσ πξνζβαιιόκελεο πξάμεηο ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε αθύξσζε. 

7. Σελ κε αξ. πξση. ......./15-10-2020 έθζεζε απόςεσλ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. 

Ακπεινθήπσλ. 

8. Σελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ ηκήκαηνο Α7’ - Δπαλεμέηαζεο ηεο Τπεξεζίαο 

καο όπσο απνηππώλεηαη ζην ζρέδην απόθαζεο. 

 Δπί ηεο από 30/9/2020 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ....... ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο ηεο 

επηρείξεζεο «..........................................................» κε ΑΦΜ .............., ε νπνία θαηαηέζεθε 

εκπξόζεζκα θαη κεηά ηελ κειέηε θαη ηελ αμηνιόγεζε όισλ ησλ πθηζηάκελσλ ζην ζρεηηθό θάθειν 

εγγξάθσλ θαη ησλ πξνβαιιόκελσλ ιόγσλ ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, επαγόκαζηε ηα 

αθόινπζα: 

1) Με ηελ κε αξηζκό ..../.../11-8-2020 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ 

εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 2017 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ακπεινθήπσλ, θαηαινγίζηεθε 

ζε βάξνο ηεο πξνζθεύγνπζαο θόξνο πνζνύ 113,10 €. 

 

2) Με ηελ κε αξηζκό ..../.../11-8-2020 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ Φ.Π.Α. 

θνξνινγηθήο πεξηόδνπ 1/1/2017 - 31/12/2017 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ακπεινθήπσλ, 

θαηαινγίζηεθε ζε βάξνο ηεο πξνζθεύγνπζαο θόξνο πνζνύ 93,60 €, πιένλ πξνζηίκνπ άξζξνπ 

58Α ηνπ Κ.Φ.Γ. 46,80 €, ήηνη ζπλνιηθνύ πνζνύ 140,40 €. 

 Γπλάκεη ηεο κε αξ. ...../17-2-2020 εληνιήο ειέγρνπ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. 

Ακπεινθήπσλ, δηελεξγήζεθε κεξηθόο θνξνινγηθόο έιεγρνο ζηελ πξνζθεύγνπζα επηρείξεζε, κε 

αληηθείκελν εξγαζηώλ «Παξαγσγή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντόλησλ ραιθνύ ή θξακάησλ ραιθνύ», σο 

πξνο ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. ζην θνξνινγηθό έηνο 2017. Αηηία ειέγρνπ απνηέιεζε ην 

κε αξηζκό πξση. ...../16-1-2020 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο Δξεπλώλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ 

Δζόδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ) Θεζζαινλίθεο κε ζπλεκκέλεο ηηο από 31/12/2019 πιεξνθνξηαθέο εθζέζεηο 

ειέγρνπ Δ.Λ.Π., θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α., νη νπνίεο αθνξνύλ ζε έιεγρν πνπ 

δηελεξγήζεθε ζηελ πξνζθεύγνπζα επηρείξεζε. ύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ πιεξνθνξηαθέο εθζέζεηο 

ειέγρνπ, ε πξνζθεύγνπζα εηαηξία έιαβε ζην θνξνινγηθό έηνο 2017, έλα (1) εηθνληθό θνξνινγηθό 

ζηνηρείν από ηελ επηρείξεζε “.........................– ΑΦΜ ............” θαζαξήο αμίαο 390,00 €, πιένλ ΦΠΑ 

93,60 €. Αθνινύζσο, ν έιεγρνο ηεο Γ.Ο.Τ. Ακπεινθήπσλ, απνδερόκελνο πιήξσο ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ ηεο Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. Θεζζαινλίθεο, πξνέβε ζε αλαδηακόξθσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, πξνζζέηνληαο ζηα δεισζέληα θαζαξά θέξδε ηνπ 

ειεγρόκελνπ έηνπο σο ινγηζηηθή δηαθνξά ηελ θαζαξή αμία ηνπ θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ εθδόζεσο 

ηεο επηρείξεζεο  “.........................– ΑΦΜ ............” θαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηνπ Φ.Π.Α. ηνπ 
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νηθείνπ έηνπο κε ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. ηνπ εηθνληθνύ θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ από 

ηηο θνξνινγεηέεο εηζξνέο θαη εμέδσζε ηηο πξνζβαιιόκελεο πξάμεηο. 

Η πξνζθεύγνπζα κε ηελ ππό θξίζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή, δεηά ηελ αθύξσζε ησλ αλσηέξσ 

πξνζβαιιόκελσλ πξάμεσλ, ηζρπξηδόκελε όηη :  

Η ππό θξίζε ζπλαιιαγή ήηαλ πξαγκαηηθή, εθδόζεθε λόκηκν ζεσξεκέλν ηηκνιόγην από ηνλ 

πξνκεζεπηή θαη εμνθιήζεθε κε ηξαπεδηθή επηηαγή. 

Η θνξνινγηθή αξρή εληειώο εζθαικέλα θαη αλαηηηνιόγεηα έθξηλε όηη ε επίδηθε ζπλαιιαγή είλαη 

εηθνληθή. 

Καιόπηζηα δέρζεθε ην επίδηθν θνξνινγηθό ζηνηρείν, θαζώο δελ ππήξρε ππόλνηα πεξί ησλ 

παξαηππηώλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ εθδόηε. 

Η θνξνινγηθή αξρή δελ έιαβε ππόςε ηεο θαη δελ εθηίκεζε νξζά ηα ζηνηρεία, ηα νπνία είρε εηο 

ρείξαο ηεο, νύηε έιαβε ππόςε ηε ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ηεο πξνζθεύγνπζαο σο πξνο ηηο 

ζπλαιιαγέο ηεο θαη σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ θαη ησλ 

ππνρξεώζεώλ ηεο πξνο άιιεο ππεξεζίεο. 

Αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα αλαθέξεη όηη νδεγήζεθε ζηελ ππνβνιή ηεο ελδηθνθαλνύο 

πξνζθπγήο όρη γηα ιόγνπο νηθνλνκηθνύο, αιιά γηα ιόγνπο επζημίαο θαη πξνζηαζίαο ηεο ηηκήο θαη 

ηεο ππόιεςεο ηεο επηρείξεζήο ηεο. 

Επειδή, ζην άξζξν 66 παξ. 5 ηνπ λ. 4174/2013 δίδεηαη ν νξηζκόο ηνπ εηθνληθνύ θνξνινγηθνύ 

ζηνηρείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα νξίδεηαη όηη: «Δηθνληθό είλαη ην θνξνινγηθό ζηνηρείν πνπ εθδίδεηαη γηα 

ζπλαιιαγή αλύπαξθηε ζην ζύλνιό ηεο ή γηα κέξνο απηήο ή γηα ζπλαιιαγή ζηελ νπνία ην έλα από 

ηα ζπκβαιιόκελα κέξε πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζηνηρείν είλαη άγλωζην θνξνινγηθώο πξόζωπν, κε 

ηελ έλλνηα όηη δελ έρεη δειώζεη ηελ έλαξμε ηνπ επηηεδεύκαηόο ηνπ νύηε έρεη ζεωξήζεη ζηνηρεία ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. Δηθνληθό είλαη επίζεο ην ζηνηρείν πνπ θέξεηαη όηη εθδόζεθε ή έρεη ιεθζεί από 

εηθνληθή εηαηξία, θνηλνπξαμία, θνηλωλία ή άιιε νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηρείξεζε ή λνκηθή νληόηεηα 

ή από θπζηθό πξόζωπν γηα ην νπνίν απνδεηθλύεηαη όηη είλαη παληειώο ακέηνρν κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζπλαιιαγή, νπόηε ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπηωζε ε πνηληθή δίωμε αζθείηαη θαηά ηνπ πξαγκαηηθνύ 

ππεπζύλνπ πνπ ππνθξύπηεηαη. Τα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζηα νπνία αλαγξάθεηαη αμία ζπλαιιαγήο 

θαηώηεξε ηεο πξαγκαηηθήο ζεωξνύληαη πάληνηε γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο λόκνπ ωο 

αλαθξηβή, ελώ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζηα νπνία αλαγξάθεηαη αμία κεγαιύηεξε ηεο πξαγκαηηθήο 

ζεωξνύληαη ωο εηθνληθά θαηά ην κέξνο ηεο κεγαιύηεξεο απηήο αμίαο. Γελ είλαη εηθνληθό γηα ηνλ 

ιήπηε ην θνξνινγηθό ζηνηρείν ην νπνίν αθνξά πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή, αλ ην πξόζωπν ηνπ εθδόηε 

είλαη δηαθνξεηηθό από απηό πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζηνηρείν». 

Επειδή ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.3842/2010 νξίδεηαη : “Τν βάξνο ηεο απόδεημεο ηεο 

ζπλαιιαγήο θέξεη θαη ν ιήπηεο ηνπ θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 9 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Β.Σ., θαη νθείιεη, εθηόο ηωλ νξηδνκέλωλ ζηελ παξάγξαθν απηή, λα 
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επηβεβαηώλεη από ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλωλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ 

Σπζηεκάηωλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ηελ αθξίβεηα ηωλ ζηνηρείωλ, θαζώο θαη ηε θνξνινγηθή 

ζπλέπεηα ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ εθδόηε, γηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζπλνιηθήο αμίαο άλω ηωλ ηξηώλ 

ρηιηάδωλ (3.000) επξώ”.  

Επειδή ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 116/2013 ηνπ ηΔ όηαλ απνδίδεηαη ζε νξηζκέλν 

επηηεδεπκαηία ε παξάβαζε ηεο ιήςεσο ηηκνινγίνπ ή δειηίνπ απνζηνιήο εηθνληθνύ, ππό ηελ έλλνηα 

είηε όηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλαιιαγή ζηελ νπνία απηό αλαθέξεηαη, είηε όηη έρεη κελ 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλαιιαγή, όρη όκσο όπσο εκθαλίδεηαη, κε ηνλ θεξόκελν σο εθδόηε ηνπ 

ηηκνινγίνπ ή δειηίνπ απνζηνιήο, ε θνξνινγηθή αξρή βαξύλεηαη, θαη’ αξρήλ, κε ηελ απόδεημε ηεο ελ 

ιόγσ εηθνληθόηεηαο. Πξνο ηνύην αξθεί, θαη’ αξρήλ, λ’ απνδείμεη είηε όηη ν εθδόηεο ηνπ ηηκνινγίνπ 

είλαη πξόζσπν θνξνινγηθώο αλύπαξθην, δειαδή, πξόζσπν πνπ δελ είρε δειώζεη ηελ έλαξμε ηνπ 

επηηεδεύκαηόο ηνπ, νύηε είρε ζεσξήζεη ζηνηρεία ζηελ αξκόδηα θνξνινγηθή αξρή (νπόηε ν ιήπηεο 

βαξύλεηαη πιένλ λ’ απνδείμεη ηελ αιήζεηα ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηελ θαιή ηνπ πίζηε θαηά ην ρξόλν 

πξαγκαηνπνηήζεώο ηεο), είηε όηη ν εθδόηεο ηνπ ηηκνινγίνπ είλαη πξόζσπν θνξνινγηθώο κελ 

ππαξθηό, αιιά ζπλαιιαθηηθώο αλύπαξθην (πξβι. ηΔ 505/2012, 1498/2011, 3528, 1184/2010), 

νπόηε, ζε πεξίπησζε απνδείμεσο αλππαξμίαο ηεο ζπλαιιαγήο (ιόγσ ηνπ όηη ν εθδόηεο ηνπ 

ηηκνινγίνπ είλαη πξόζσπν ζπλαιιαθηηθώο αλύπαξθην) δελ είλαη δπλαηόλ λα ηεζεί ζέκα θαιήο 

πίζηεο ηνπ ιήπηε ηνπ εηθνληθνύ ζηνηρείνπ (βι. ηΔ 1184, 1126/2010). 

Επειδή, εμάιινπ, ζύκθσλα κε ηελ λνκνινγία ε αηηηνινγεκέλε δηαπίζησζε από ηε 

θνξνινγηθή αξρή όηη νξηζκέλν ηηκνιόγην είλαη εηθνληθό αξθεί γηα λα ζηνηρεηνζεηήζεη επζύλε γηα ηνλ 

επηηεδεπκαηία πνπ δέρεηαη ηέηνην ζηνηρείν θαη ην θαηαρσξίδεη ζηα βηβιία ηνπ, εθηόο αλ απηόο 

απνδείμεη κε θάζε λόκηκν κέζν όηη ηεινύζε ζε θαιή πίζηε (ηΔ 875/2012, ηΔ 1295/1999). 

Επειδή  θαηά παγία λνκνινγία, δελ λνείηαη, θαη' αξρήλ, ε θαιή πίζηε ηνπ ιήπηε εηθνληθνύ 

ζηνηρείνπ από ζπλαιιαθηηθώο αλύπαξθην επηηεδεπκαηία, εθηόο εάλ ν ιήπηεο απνδείμεη ην αληίζεην 

(ηΔ 505/2012, όπνπ θαη πεξαηηέξσ παξαπνκπέο ζηε ζθέςε 2).  

Επειδή, ζην άξζξν 64 ηνπ Ν.4174/2013 νξίδεηαη όηη: «Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε έρεη ηελ 

ππνρξέωζε λα παξέρεη ζαθή, εηδηθή θαη επαξθή αηηηνινγία γηα ηε λνκηθή βάζε, ηα γεγνλόηα θαη ηηο 

πεξηζηάζεηο πνπ ζεκειηώλνπλ ηελ έθδνζε πξάμεωο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό θόξνπ.» 

 Επειδή, ζύκθσλα κε ηελ πιεξνθνξηαθή έθζεζε ηεο  Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. Λάξηζαο, ε νπνία απνηειεί 

αλαπόζπαζην κέξνο ησλ από 11/8/2020 εθζέζεσλ κεξηθνύ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ θόξνπ 

εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. ηεο Γ.Ο.Τ. Ακπεινθήπσλ, ν έιεγρνο, κεηά από εθηεηακέλε έξεπλα, έθξηλε 

όηη ην ζύλνιν ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ πνπ εμέδσζε ε εθδόηξηα επηρείξεζε “.........................– 

ΑΦΜ ............” πξνο δηάθνξεο εκεδαπέο επηρεηξήζεηο είλαη εηθνληθά θαη εθδόζεθαλ γηα ζπλαιιαγέο 

αλύπαξθηεο ζην ζύλνιό ηνπο, δηόηη όπσο απνδείρζεθε ε επηρείξεζε απηή ήηαλ αλύπαξθηε, 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/14861
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ζηεξνύληαλ έδξαο ην κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα, δελ απαζρόιεζε πξνζσπηθό, δελ είρε 

πξαγκαηνπνηήζεη αγνξέο θαη γεληθά δε βξέζεθε θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα απνδεηθλύεη όηη 

ιεηηνύξγεζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή πξαγκαηηθά.  

Επειδή, ε θξίζε πεξί ηεο εηθνληθόηεηαο κηαο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε 

ζπλνιηθή αμηνιόγεζε θαη εθηίκεζε όισλ καδί ησλ ζηνηρείσλ πνπ επηθαιείηαη θαη πξνζθνκίδεη ε 

θνξνινγηθή Αξρή θαη όρη ζηελ εθηίκεζε κεκνλσκέλα θάζε απνδεηθηηθνύ ζηνηρείνπ (ηΔ 2223/95). 

Επειδή, επηπξόζζεηα, κε βάζε ηνλ νδεγό ειέγρνπ γηα πιαζηά θαη εηθνληθά ζηνηρεία πνπ 

εμέδσζε ην .Γ.Ο.Δ. κε Αξ.Πξση.: 1506/30-01-2007, Αζήλα, “ε όιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο 

εηθνληθόηεηαο, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη θάζε ππόζεζε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, λα ζηνηρεηνζεηείηαη 

πιήξσο ε εηθνληθόηεηα θαη λα απνδεηθλύεηαη αδηακθηζβήηεηα θαη όρη κε ηεθκαξηό ή 

ζπκπεξαζκαηηθό ηξόπν, ρσξίο ελδνηαζκνύο θαη ππεθθπγέο ην πξόζσπν πνπ αζθεί πξάγκαηη ηε 

δξαζηεξηόηεηα, είηε πξόθεηηαη γηα θπζηθό, είηε πξόθεηηαη γηα λνκηθό πξόζσπν, είηε πξόθεηηαη γηα 

άιιεο κνξθήο πξόζσπν. θόπηκν θξίλεηαη επίζεο, ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο λα γίλεηαη ζπλνιηθή 

αμηνιόγεζε θαη εθηίκεζε όισλ καδί ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ηεο ειεγθηηθήο 

ππεξεζίαο θαη όρη εθηίκεζε θαζελόο ή κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ρσξηζηά, πξνθεηκέλνπ ηα 

ζπκπεξάζκαηα λα είλαη αζθαιή θαη βέβαηα. 

Επειδή, ζην άξζξν 64 ηνπ Ν.4174/2013 νξίδεηαη όηη: «Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε έρεη ηελ 

ππνρξέωζε λα παξέρεη ζαθή, εηδηθή θαη επαξθή αηηηνινγία γηα ηε λνκηθή βάζε, ηα γεγνλόηα θαη ηηο 

πεξηζηάζεηο πνπ ζεκειηώλνπλ ηελ έθδνζε πξάμεωο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό θόξνπ.»  

Επειδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 17 ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.2690/1999) 

νξίδεηαη όηη: « 1.Η αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε πξέπεη λα πεξηέρεη αηηηνινγία, ε νπνία λα πεξηιακβάλεη 

ηε δηαπίζηωζε ηεο ζπλδξνκήο ηωλ θαηά λόκν πξνϋπνζέζεωλ γηα ηελ έθδνζή ηεο. 2. Η Αηηηνινγία 

πξέπεη λα είλαη ζαθής, ειδική, επαρκής και να προκύπηει από ηα ζηοιτεία ηοσ θακέλοσ, εθηόο 

αλ πξνβιέπεηαη ξεηώο ζην λόκν όηη πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζην ζώκα ηεο πξάμεο 3. Όηαλ ε πξάμε 

εθδίδεηαη απηεπαγγέιηωο ηα αποδεικηικά ζηοιτεία ζσγκενηρώνονηαι με πρωηοβοσλία ηοσ 

αρμόδιοσ για ηην έκδοζη οργάνοσ».   

 Επειδή ελ πξνθεηκέλσ, ν έιεγρνο ηεο Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. Θεζζαινλίθεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα 

πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζηελ εθδόηξηα επηρείξεζε, πξνέβε ζε έιεγρν ηεο πξνζθεύγνπζαο, θαζώο 

δηαπηζηώζεθε όηη έιαβε από ηελ ελ ιόγσ επηρείξεζε ην κε αξ …/16-7-2017 ηηκνιόγην πώιεζεο 

ζπλνιηθήο αμίαο 483,30 €. πγθεθξηκέλα, κεηέβε ζηελ έδξα ηεο πξνζθεύγνπζαο θαη θαηάζρεζε : α) 

ην επίδηθν ηηκνιόγην πώιεζεο, β) ηελ κε αξ…./17-1-2017 απόδεημε πιεξσκήο, γ) θσηναληίγξαθν 

ηεο επηηαγήο Νν ………./21-1-2017 ηεο …… Σξάπεδαο ζε δηαηαγή ………………, αμίαο 483,60 € 

θαη δ) εθηππώζεηο ησλ ινγαξηαζκώλ γηα ηελ θαηαρώξεζε ηνπ ιεθζέληνο θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ. 

http://www.forin.gr/laws/law/2436/kurwsh-tou-kwdika-dioikhtikhs-diadikasias-kai-alles-diatakseis
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Από ηνλ έιεγρν ησλ πξνζθνκηζζέλησλ θαη θαηαζρεζέλησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθεύγνπζαο θξίζεθε 

όηη ην σο άλσ ιεθζέλ θνξνινγηθό ζηνηρείν είλαη εηθνληθό δηόηη : 

-  Δθδόζεθε από ζπλαιιαθηηθώο αλύπαξθηε επηρείξεζε. 

-  ην επίδηθν ηηκνιόγην ην είδνο αλαγξάθεηαη ζε γεληθή θαηεγνξία, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ αλάιπζε 

θαη ζαθή δηαρσξηζκό όπσο απαηηείηαη  ζηα εκπνξεύκαηα πνπ ε πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε απνηειεί 

παξάγνληα δηακόξθσζεο ηεο αμίαο ηνπο. 

 - Ο εθπξόζσπνο ηεο πξνζθεύγνπζαο δελ αλάθεξε ζηνλ έιεγρν ην πξόζσπν κε ην νπνίν 

ζπλαιιάρζεθε θαη ηνλ ηξόπν πνπ παξαδόζεθε ην πξντόλ ζηελ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα 

ηεθκεξηώζεη ηε ζπλαιιαγή. 

  Επειδή, ζην άξζξν 65  ηνπ Ν. 4174/13 (ΚΦΓ) νξίδεηαη όηη: «Σε πεξίπηωζε ακθηζβήηεζεο 

πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ ζηα πιαίζηα ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, ν θνξνινγνύκελνο ή 

νπνηνδήπνηε άιιν πξόζωπν πνπ πξνβαίλεη ζηελ ελ ιόγω ακθηζβήηεζε θέξεη ην βάξνο ηεο 

απόδεημεο ηεο πιεκκέιεηαο ηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ».  

ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε πξνζθεύγνπζα ηζρπξίδεηαη όηη θαηά ηηο αξρέο ηνπ 2017, ε 

ζθνδξή θαθνθαηξία πνπ έπιεμε ηε ρώξα δεκηνύξγεζε δεκηέο ζηελ επηρείξεζή ηεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε γεώηξεζε πνπ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο πδξνδόηεζεο, ηόζν ηεο παξαγσγήο ηεο, 

όζν θαη ησλ ρώξσλ πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο. Έηζη αλαδεηήζεθε πδξαπιηθόο θαη 

πξνκεζεύηεθε πιηθά από δηάθνξεο εηαηξίεο από ηε Θεζζαινλίθε θαη ηε Ν. άληα πξνο δηόξζσζε 

ησλ δεκηώλ. Μεηαμύ ησλ πιηθώλ ήηαλ ην δνρείν δηαζηνιήο πνπ πξνκεζεύηεθε από ηελ επηρείξεζε 

“……………….”, ην νπνίν ηνπνζεηήζεθε άκεζα θαη ζπλερίδεη λα ππάξρεη ζην ρώξν ηεο γεώηξεζεο 

έσο ζήκεξα. Πξνο επίξξσζε ησλ αλσηέξσ, πξνζθνκίδεη ηηκνιόγηα ησλ άιισλ πιηθώλ πνπ 

πξνκεζεύηεθε γηα ηε δηόξζσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεκηάο, θαζώο θαη ην κε αξ. …/20-1-2017 Σ.Π.Τ. 

ηνπ πδξαπιηθνύ γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο αληηθαηάζηαζεο ζσιήλα ύδξεπζεο. Πεξαηηέξσ, 

πξνζθνκίδεη αληίγξαθν ηεο Νν ……………/21-1-2017 επηηαγήο ηεο ………Σξάπεδαο ζε δηαηαγή 

……………….., αμίαο 483,60 €, ε νπνία νπηζζνγξαθήζεθε ζηνλ …………….. κε ΑΦΜ …………... 

Επειδή ελ πξνθεηκέλσ, ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ηόζν ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ηεο 

θνξνινγηθήο αξρήο πνπ απνηεινύλ ηελ αηηηνινγία ησλ πξνζβαιιόκελσλ πξάμεσλ, όζν θαη ησλ 

πξνζθνκηζζέλησλ ζηνηρείσλ από ηελ πξνζθεύγνπζα πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα : 

 Σν επίδηθν ηηκνιόγην εθδόζεθε θαηά ηνπο λόκηκνπο ηύπνπο θαη θαηαρσξήζεθε ζηα βηβιία ηεο 

επηρείξεζεο.  

 Σν επίδηθν ηηκνιόγην εμνθιήζεθε πιήξσο κε επηηαγή ζην όλνκα ηνπ εθδόηε ηνπ ηηκνινγίνπ, ε 

νπνία κεηαβηβάζηεθε ζε ηξίην κε νπηζζνγξάθεζε ηνπ …………………. 

 Σν ύςνο ηεο ζπλαιιαγήο είλαη πνιύ κηθξό, ηεο ηάμεσο ηνπ 0,17% επί ησλ αθαζαξίζησλ 

εζόδσλ ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ύςνπο 225.174,13 € θαη σο εθ ηνύηνπ ην πνζό ηεο κείσζεο 
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ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. πνπ πξνθύπηεη από ηελ ιήςε θαη θαηαρώξηζε ηνπ ζηνηρείνπ λα 

είλαη ειάρηζην. 

 Σέινο, ε πξνζθεύγνπζα αληαπνθξίζεθε ζην βάξνο ηεο απόδεημεο ηεο αλαγθαηόηεηαο 

πξνκήζεηαο ηνπ πξντόληνο (δνρείν δηαζηνιήο) πνπ αλαγξάθεηαη ζην επίδηθν ηηκνιόγην ιόγσ δεκίαο 

ζην ζύζηεκα ύδξεπζεο ηεο επηρείξεζήο ηεο, κε ηελ πξνζθόκηζε ηηκνινγίσλ ησλ άιισλ πιηθώλ 

πνπ πξνκεζεύηεθε γηα ηε δηόξζσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεκηάο, θαζώο θαη ηελ πξνζθόκηζε ηνπ 

ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ πδξαπιηθνύ. Άιισζηε, όπσο ηζρπξίδεηαη ε ίδηα, ην δνρείν 

δηαζηνιήο ππάξρεη ζηελ επηρείξεζε κέρξη θαη ζήκεξα, γεγνλόο πνπ δελ έιεγμε ε θνξνινγηθή αξρή.  

 Επειδή κε βάζε ηα αλσηέξσ ε θνξνινγηθή αξρή ε νπνία έρεη ην βάξνο ηεο απόδεημεο δελ 

απέδεημε ηελ κε ηξόπν αξθνύλησο ηεθκεξησκέλν θαη αζθαιή ηελ εηθνληθόηεηα ηνπ επίκαρνπ 

θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ γηα ην ιήπηε (πξνζθεύγνπζα). Αληίζεηα, ε πξνζθεύγνπζα απνδεηθλύεη ην 

πξαγκαηηθό ηεο επίδηθεο ζπλαιιαγήο, αλεμάξηεηα εάλ ε ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηήζεθε από 

πξόζσπν δηαθνξεηηθό από απηό πνπ αλαγξάθεηαη ζην επίδηθν ηηκνιόγην θαη απηό δηόηη ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν.4174/2013, όπσο ηζρύεη από 17/10/2015 βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.4337/2015,  δελ είλαη εηθνληθό γηα ηνλ ιήπηε ην θνξνινγηθό ζηνηρείν 

ην νπνίν αθνξά ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή, αλ ην πξόζσπν ηνπ εθδόηε είλαη δηαθνξεηηθό από απηό 

πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζηνηρείν θαη σο εθ ηνύηνπ νη πξνζβαιιόκελεο πξάμεηο ζα πξέπεη λα 

αθπξσζνύλ ειιείςεη  αηηηνινγίαο.  

Α π ο θ α ζ ί δ ο ς μ ε  

ηελ αποδοσή ηεο κε εκεξνκελία θαηάζεζεο  από 30/9/2020 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ....... 

ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο ηεο επηρείξεζεο «..........................................................» κε ΑΦΜ 

.............. θαη ηελ ακύπωζε ηεο κε αξηζκό ..../.../11-8-2020 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνύ 

πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 2017 θαη ηεο κε αξηζκό ..../.../11-8-2020 

νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ Φ.Π.Α. θνξνινγηθήο πεξηόδνπ 1/1/2017 - 

31/12/2017 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ακπεινθήπσλ. 

 

Οπιζηική θοπολογική ςποσπέωζε ηερ ςπόσπεερ - καηαλογιδόμενα ποζά με βάζε ηεν 

παπούζα απόθαζε : 

Α) Η κε αξηζκό ..../.../11-8-2020 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο 

θνξνινγηθνύ έηνπο 2017 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ακπεινθήπσλ. 

ΒΑΔΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΒΑΔΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ 
ΑΠΟΦΑΗ 
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113,10 € 0,00 

 

Β)  Η κε αξηζκό ..../.../11-8-2020 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ Φ.Π.Α. θνξνινγηθήο 

πεξηόδνπ 1/1/2017 - 31/12/2017 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ακπεινθήπσλ 

ΒΑΔΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΒΑΔΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ 
ΑΠΟΦΑΗ 

140,40 € 0,00 

 

Γίλεηαη εληνιή ζην αξκόδην όξγαλν λα θνηλνπνηήζεη κε ηε λόκηκε δηαδηθαζία ηελ παξνύζα 

απόθαζε ζηελ ππόρξεε. 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Η Τπάιιεινο ηνπ Απηνηεινύο  

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 ω ζ ε : Καηά ηεο απόθαζεο απηήο επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνζθπγήο ελώπηνλ ησλ αξκόδησλ 

Γηνηθεηηθώλ Γηθαζηεξίσλ εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. 


