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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

 

Θεζζαινλίθε 30/5/2022 

Αξηζκφο απφθαζεο: 1382 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ &  

ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΣΜΗΜΑ : Α7’ - Επαλεμέηαζεο 

 

Σαρ. Δ/λζε       : Σαθαληδά 8 -10 

Σαρ. Κώδηθαο   : 54639 – Θεζ/ληθε 

Σειέθσλν        : 2313332246 

e mail                : ded.thess@aade.gr   

 

ΑΠΟΦΑΗ  

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ  ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Έρνληαο ππ' φςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

α.  Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4174/2013 (Κ.Φ.Γ.) (ΦΔΚ Α΄ 170), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

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

(ΦΔΚ Β΄ 4738/26.10.2020) κε ζέκα «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

(Α.Α.Γ.Δ.)» 

γ. Σεο ΠΟΛ 1064/2017 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΦΔΚ 

Β΄ 1440/27-04-2017). 

2. Σελ ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

3. Σελ κε αξηζκφ θαη εκεξνκελία πξσηνθφιινπ Γ.Δ.Γ. 1126366ΔΞ 2016/30-08-2016 Απφθαζε 

ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ (ΦΔΚ 2759Β/01-09-2016) κε ζέκα 

«Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο». 

4.    Σελ απφ 28/01/2022 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ..... ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηεο Ηδησηηθήο 

Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «...............................................» κε ΑΦΜ .............., πνπ 

εδξεχεη ζηελ …………. ……., επί ηεο νδνχ ………… αξ. .., Σ.Κ. ……., εθπξνζσπνχκελεο λφκηκα, 

θαηά : 
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ηεο κε αξηζκφ ...../27-12-2021 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

θνξνινγηθνχ έηνπο 2015,  

ηεο κε αξηζκφ ...../27-12-2021 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

θνξνινγηθνχ έηνπο 2016,  

ηεο κε αξηζκφ ...../27-12-2021 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ Φ.Π.Α. θνξνινγηθήο 

πεξηφδνπ 1/1/2014 – 31/12/2014, 

ηεο κε αξηζκφ ...../27-12-2021 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ Φ.Π.Α. θνξνινγηθήο 

πεξηφδνπ 1/1/2015 – 31/12/2015, 

ηεο κε αξηζκφ ...../27-12-2021 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ Φ.Π.Α. θνξνινγηθήο 

πεξηφδνπ 1/1/2016 – 31/12/2016, 

 ηεο κε αξηζκφ ...../27-12-2021 πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 79§1 ηνπ Ν.4472/2017 

θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 1/1/2014 – 31/12/2014, 

ηεο κε αξηζκφ ...../27-12-2021 πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 79§1 ηνπ Ν.4472/2017 

θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 1/1/2015 – 31/12/2015, 

ηεο κε αξηζκφ ...../27-12-2021 πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4337/2015 

θνξνινγηθνχ έηνπο 2014,  

ηεο κε αξηζκφ ...../27-12-2021 πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4337/2015 

θνξνινγηθνχ έηνπο 2015 θαη  

ηεο κε αξηζκφ ...../27-12-2021 πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4174/2013 

θνξνινγηθνχ έηνπο 2021 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο θαη ηα πξνζθνκηδφκελα κε 

απηήλ ζρεηηθά  έγγξαθα.  

5.   Σηο αλσηέξσ πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε αθχξσζε. 

6. Σελ έθζεζε απφςεσλ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο.  

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

φπσο απνηππψλεηαη ζην ζρέδην απφθαζεο. 

 Δπί ηεο απφ 28/01/2022 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ..... ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηεο  

Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «...............................................» 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: 
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1. Με ηελ κε αξηζκφ ...../27-12-2021 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο 2015 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο, επηβιήζεθε 

ζε βάξνο ηεο πξνζθεχγνπζαο θχξηνο θφξνο πνζνχ 375.477,84 €, πιένλ πξνζηίκνπ αλαθξίβεηαο 

ηνπ άξζξνπ 58  ηνπ Ν.4174/2013 χςνπο 187.738,92 €, ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ χςνπο 563.216,76 €. 

2. Με ηελ κε αξηζκφ ...../27-12-2021 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο 2016 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο, επηβιήζεθε 

ζε βάξνο ηεο πξνζθεχγνπζαο θχξηνο θφξνο πνζνχ 482.159,68 €, πιένλ πξνζηίκνπ αλαθξίβεηαο 

ηνπ άξζξνπ 58  ηνπ Ν.4174/2013 χςνπο 241.079,84 €, ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ χςνπο 723.239,52 €. 

3.    Με ηελ ππ’ αξηζκ. ...../27-12-2021 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ Φ.Π.Α. 

θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 1/1/2014 - 31/12/2014 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο, 

επηβιήζεθε ζε βάξνο ηεο πξνζθεχγνπζαο θχξηνο θφξνο πνζνχ 93.159,50 €, πιένλ πξνζηίκνπ 

αλαθξίβεηαο ηνπ άξζξνπ 58Α  ηνπ Ν.4174/2013 πνζνχ 46.579,76 €, ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ χςνπο 

139.739,26 €. 

4. Με ηελ ππ’ αξηζκ. ...../27-12-2021 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ Φ.Π.Α. 

θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 1/1/2015 - 31/12/2015 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο, 

επηβιήζεθε ζε βάξνο ηεο πξνζθεχγνπζαο θχξηνο θφξνο πνζνχ 569.246,83 €, πιένλ πξνζηίκνπ 

αλαθξίβεηαο ηνπ άξζξνπ 58Α  ηνπ Ν.4174/2013 πνζνχ 284.623,45 €, ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ χςνπο 

853.870,28 €. 

5. Με ηελ ππ’ αξηζκ. ...../27-12-2021 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ Φ.Π.Α. 

θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 1/1/2016 - 31/12/2016 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο, 

επηβιήζεθε ζε βάξνο ηεο πξνζθεχγνπζαο θχξηνο θφξνο πνζνχ 789.063,22 €, πιένλ πξνζηίκνπ 

αλαθξίβεηαο ηνπ άξζξνπ 58Α  ηνπ Ν.4174/2013 πνζνχ 394.531,64 €, ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ χςνπο 

1.183.594,86 €. 

6.   Με ηελ κε αξηζκφ ...../27-12-2021 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 1 ηνπ 

Ν.4472/2017 φπσο ηζρχεη, θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 1/1/2014 – 31/12/2014 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο θαηαινγίζηεθε ζε βάξνο ηεο πξνζθεχγνπζαο πξφζηηκν ίζν κε ην 50% ηεο 

αμίαο Φ.Π.Α. πνπ δελ απέδσζε κε βάζε εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ έιαβε, ήηνη ζπλνιηθφ 

πνζφ 87.194,64 Υ 50% = 43.597,32 €. 

7. Με ηελ κε αξηζκφ ...../27-12-2021 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 1 ηνπ 

Ν.4472/2017 φπσο ηζρχεη, θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 1/1/2015 – 31/12/2015 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο θαηαινγίζηεθε ζε βάξνο ηεο πξνζθεχγνπζαο πξφζηηκν ίζν κε ην 50% ηεο 

αμίαο Φ.Π.Α. πνπ δελ απέδσζε κε βάζε εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ έιαβε, ήηνη ζπλνιηθφ 

πνζφ 120.431,67 Υ 50% = 60.215,85 €. 

8. Με ηελ κε αξηζκφ ...../27-12-2021 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ Κ.Φ.Α.. θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 

ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο επηβιήζεθε ζε βάξνο ηεο πξνζθεχγνπζαο 

πξφζηηκν πνζνχ 151.642,85 € (379.107,12 Υ 40%), δηφηη έιαβε ελελήληα έλα (91) εηθνληθά 
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θνξνινγηθά ζηνηρεία ζπλνιηθήο θαζαξήο αμίαο 379.107,12 €, πιένλ Φ.Π.Α. 87.194,63 €, κε 

εθδφηξηα επηρείξεζε ηελ «.........................» κε Α.Φ.Μ: ............, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ  

ησλ άξζξσλ 1,  2§3 θαη 6§6,10,11 ηνπ Ν.4093/2012 (Κ.Φ.Α..) πνπ επηζχξεη ηηο θπξψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 7 παξ. 3 πεξ. β’ ηνπ Ν.4337/2015. 

9. Με ηελ κε αξηζκφ ...../27-12-2021 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2015 ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο επηβιήζεθε ζε βάξνο ηεο πξνζθεχγνπζαο πξφζηηκν 

πνζνχ 209.446,33€ (523.615,83 Υ 40%), δηφηη έιαβε νγδφληα ελλέα (89) εηθνληθά θνξνινγηθά 

ζηνηρεία ζπλνιηθήο θαζαξήο αμίαο 523.615,83 €, πιένλ Φ.Π.Α. 120.431,67 €, κε εθδφηξηα 

επηρείξεζε ηελ «.........................» κε Α.Φ.Μ: ............, θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ  ησλ άξζξσλ 

3 έσο 11 θαη 17 ηνπ Ν.4308/2014 (Δ.Λ.Π.),  πνπ επηζχξεη ηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 πεξ. β’ 

ηνπ Ν.4337/2015. 

10. Με ηελ κε αξηζκφ ...../27-12-2021 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2021 ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο θαηαινγίζηεθε ζε βάξνο ηεο πξνζθεχγνπζαο πξφζηηκν 

πνζνχ 500,00 €, δηφηη δελ αληαπνθξίζεθε ζην κε αξ.πξση. ...../24-2-2021 έγγξαθν αίηεκα γηα 

παξνρή αληηγξάθσλ κέξνπο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ηεξήζεθαλ ζηα 

θνξνινγηθά έηε 2014 - 2016 εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ, θαηά 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ  ηνπ άξζξνπ  14 παξ. 2 ηνπ Ν.4174/2013, πνπ επηζχξεη ηηο θπξψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 54 παξ. 1 πεξ. δ’ θαη παξ. 2 πεξ. γ’ ηνπ Ν.4174/2013.  

 Γπλάκεη ηεο κε αξηζκφ 200/18-2-2021 εληνιήο κεξηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο, δηελεξγήζεθε έιεγρνο ζηελ πξνζθεχγνπζα επηρείξεζε, 

κε αληηθείκελν εξγαζηψλ “ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΣΔΝΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΩΝ ΔΗΓΩΝ”, σο πξνο 

ηελ νξζή ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη ηηο θνξνινγίεο εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. ζηα θνξνινγηθά 

έηε 2014, 2015 θαη 2016. Αηηία ειέγρνπ απνηέιεζε κε αξηζκφ πξση. Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. ΑΣΣ. ........ ΔΞ 2021 

πιεξνθνξηαθφ δειηίν ηεο Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. ΑΣΣΗΚΖ, (εηζεξρφκελν έγγξαθν Ε΄ Γ.Ο.Τ. Θεζζαινλίθεο 

αξηζκφ πξση. …./28-1-2021) θαη ζην νπνίν αλαθέξεηαη, φηη δηελεξγήζεθε έιεγρνο - έξεπλα ζηελ 

επηρείξεζε «......................... ηνπ ………, κε δξαζηεξηφηεηα ΥΟΝΓΡΗΚΌ ΔΜΠΌΡΗΟ 

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΩΝ ΔΚΠΛΤΖ – ΑΦΜ ............», απφ ηνλ νπνίν 

δηαπηζηψζεθε φηη ην ζχλνιν ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εμέδσζε ε πξναλαθεξζείζα 

επηρείξεζε  πξνο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο ζηηο ρξήζεηο 2014, 2015, 2016 είλαη εηθνληθά ζην ζχλνιφ 

ηνπο.  Μεηαμχ ησλ ιεπηψλ είλαη ε πξνζθεχγνπζα εηαηξία.  

 Ο έιεγρνο ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο, απνδερφκελνο ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο 

Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. Αηηηθήο θαη θαζψο ε πξνζθεχγνπζα δελ αληαπνθξίζεθε ζε αίηεκα ηεο θνξνινγηθήο 

αξρήο γηα πξνζθφκηζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ησλ ειεγρφκελσλ εηψλ, πξνέβε ζε πεξαηηέξσ 

ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο κε βάζε θάζε δηαζέζηκν ζηνηρείν, φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη ε 

πξνζθεχγνπζα έιαβε ζην θνξνινγηθφ έηνο 2014, ελελήληα έλα (91) εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία 

ζπλνιηθήο θαζαξήο αμίαο 379.107,12 €, πιένλ Φ.Π.Α. 87.194,63 €, ζην θνξνινγηθφ έηνο 2015, 
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νγδφληα ελλέα (89) εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία ζπλνιηθήο θαζαξήο αμίαο 523.615,83 €, πιένλ 

Φ.Π.Α. 120.431,67 € θαη ζην θνξνινγηθφ έηνο 2016, ζαξάληα έμη (46) εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία 

,ζπλνιηθήο θαζαξήο αμίαο 263.720,10€ πιένλ Φ.Π.Α. 60.655,62€, ηα νπνία θξίζεθαλ εηθνληθά σο 

πξνο ην ζχλνιν ηεο ζπλαιιαγήο.  

 Αθνινχζσο, ν έιεγρνο ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο θνηλνπνίεζε ζηελ πξνζθεχγνπζα ην κε 

αξηζ. …/18-10-2021 εκείσκα Γηαπηζηψζεσλ Διέγρνπ (.Γ.Δ.) - Κιήζε ζε Αθξφαζε (άξζξα 28 & 

62 ηνπ Ν. 4174/2013 θαη άξζξν 6 ηνπ Ν. 2690/1999) κε ζπλεκκέλνπο ηνπο πξνζσξηλνχο 

πξνζδηνξηζκνχο θφξσλ θαη πξνζηίκσλ, ψζηε λα ιάβεη γλψζε γηα ηηο δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο, 

ηάζζνληαο παξάιιεια πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη εγγξάθσο ηηο 

απφςεηο ηεο επ’ απηψλ, επί ηνπ νπνίνπ ε πξνζθεχγνπζα αληαπνθξηλφκελε θαηέζεζε ζηε Γ.Ο.Τ. ην 

κε αξ,πξση. …../22-11-2021 ππφκλεκά ηεο. ηε ζπλέρεηα, ν έιεγρνο απέξξηςε ηνπο ηζρπξηζκνχο 

ηεο πξνζθεχγνπζαο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ειέγρνπ θαη θαζψο 

δελ πξνζθνκίζηεθαλ λέα ζηνηρεία πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ. 

Ζ πξνζθεχγνπζα κε ηελ ππφ θξίζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή, δεηά ηελ αθχξσζε ησλ αλσηέξσ 

πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ, πξνβάιινληαο ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

1. Ζ θνξνινγηθή αξρή δελ αληαπεμήιζε ζην βάξνο απφδεημεο ηεο εηθνληθφηεηαο ησλ επίκαρσλ 

ζπλαιιαγψλ. 

2. Σα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ εμεδφζεζαλ θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 28 ΚΦΓ. 

3. Σν δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ θνηλνπνίεζε θχιισλ ειέγρνπ αλαθνξηθά κε ην έηνο 2014 

έρεη ήδε ππνπέζεη ζε παξαγξαθή. 

 

  Ωο πξνο ηνλ πξώην ηζρπξηζκό πεξί κε απόδεημεο ηεο εηθνληθόηεηαο ησλ επίκαρσλ 

ζπλαιιαγώλ. 

Επεηδή, ζην άξζξν 55 παξ. 1 πεξ. ε’, σο ίζρπε έσο ηελ 1/2/2016 (θαηαξγήζεθε κε ηελ 

πεξίπησζε α’ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4337/2015), δίδεηαη ν νξηζκφο ηνπ εηθνληθνχ 

θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα νξίδεηαη φηη: «Εηθνληθό είλαη ην ζηνηρείν πνπ εθδίδεηαη γηα 

ζπλαιιαγή αλύπαξθηε ζην ζύλνιό ηεο ή γηα κέξνο απηήο ή γηα ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

από πξόζσπα δηαθνξεηηθά από απηά πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζηνηρείν ή ην έλα από απηά είλαη 

άγλσζην θνξνινγηθώο πξόζσπν, κε ηελ έλλνηα όηη δελ έρεη δειώζεη ηελ έλαξμε ηνπ επηηεδεύκαηόο 

ηνπ νύηε έρεη ζεσξήζεη ζηνηρεία ζηελ Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο. Εηθνληθό είλαη επίζεο ην ζηνηρείν πνπ 

θέξεηαη όηη εθδόζεθε ή έρεη ιεθζεί από εηθνληθή εηαηξία, θνηλνπξαμία, θνηλσλία ή άιιε 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηρείξεζε ή από θπζηθό πξόζσπν γηα ην νπνίν απνδεηθλύεηαη, όηη είλαη 

παληειώο ακέηνρν κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή, νπόηε ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε ζρεηηθή 

δηνηθεηηθή θύξσζε επηβάιιεηαη, θαζώο θαη ε πνηληθή δίσμε αζθείηαη θαηά ηνπ πξαγκαηηθνύ 

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

θαηώηεξε ηεο πξαγκαηηθήο ζεσξνύληαη πάληνηε γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο λόκνπ σο 

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=BD6E5B8835EE1000.220D0D882C&version=2015/10/17#_blank
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αλαθξηβή, ελώ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζηα νπνία αλαγξάθεηαη αμία κεγαιύηεξε ηεο πξαγκαηηθήο 

ζεσξνύληαη σο εηθνληθά θαηά ην κέξνο ηεο κεγαιύηεξεο απηήο αμίαο».  

Επεηδή, ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4174/2013, σο ηζρχεη νξίδεηαη: «5. … 

Εηθνληθό 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 άγλσζην θνξνινγηθώο πξόζσπν, κε ηελ έλλνηα όηη δελ έρεη δειώζεη ηελ έλαξμε ηνπ 

επηηεδεύκαηόο ηνπ νύηε έρεη ζεσξήζεη ζηνηρεία ζηε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε. Εηθνληθό είλαη επίζεο ην 

ζηνηρείν πνπ θέξεηαη όηη εθδόζεθε ή έρεη ιεθζεί από εηθνληθή εηαηξία, θνηλνπξαμία, θνηλσλία ή άιιε 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηρείξεζε ή λνκηθή νληόηεηα ή από θπζηθό πξόζσπν γηα ην νπνίν 

απνδεηθλύεηαη όηη είλαη παληειώο ακέηνρν κε ηε ζπγθεθξηκέλε 11 ζπλαιιαγή, νπόηε ζηελ ηειεπηαία 

απηή πεξίπησζε ε πνηληθή δίσμε αζθείηαη θαηά ηνπ πξαγκαηηθνύ ππεπζύλνπ πνπ ππνθξύπηεηαη. Τα 

θνξνινγηθά ζηνηρεία ζηα νπνία αλαγξάθεηαη αμία ζπλαιιαγήο θαηώηεξε ηεο πξαγκαηηθήο 

ζεσξνύληαη πάληνηε γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο λόκνπ σο αλαθξηβή, ελώ ηα θνξνινγηθά 

ζηνηρεία ζηα νπνία αλαγξάθεηαη αμία κεγαιύηεξε ηεο πξαγκαηηθήο ζεσξνύληαη σο εηθνληθά θαηά ην 

κέξνο ηεο κεγαιύηεξεο απηήο αμίαο. Δελ είλαη εηθνληθό γηα ηνλ ιήπηε ην θνξνινγηθό ζηνηρείν ην 

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

αλαγξάθεηαη ζην ζηνηρείν……». 

Επεηδή ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Κ.Φ.Α.. (Ν. 4093/2012): «Τν βάξνο ηεο 

απόδεημεο ηεο ζπλαιιαγήο θέξεη ηόζνλ ν εθδόηεο, όζνλ θαη ν ιήπηεο ηνπ ζηνηρείνπ, νη νπνίνη 

δηθαηνύληαη λα επηβεβαηώλνπλ ηα αλαγθαία ζηνηρεία ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ από ηε δήισζε 

έλαξμεο εξγαζηώλ ή από άιιν πξόζθνξν απνδεηθηηθό ζηνηρείν, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ 

πεξί θνξνινγηθνύ απνξξήηνπ, ηα νπνία νη ζπκβαιιόκελνη ππνρξενύληαη εθαηέξσζελ λα παξέρνπλ, 

θέξνληαο ν θαζέλαο θαη ηελ επζύλε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρεη» 

Επεηδή ζην Ν.4308/2013 (Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα) νξίδεηαη : «Άξζξν 5 Δηαζθάιηζε 

αμηνπηζηίαο ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο… 5. Κάζε ζπλαιιαγή θαη γεγνλόο πνπ αθνξά ηελ νληόηεηα 

ηεθκεξηώλεηαη κε θαηάιιεια παξαζηαηηθά (ηεθκήξηα). Τα παξαζηαηηθά απηά εθδίδνληαη είηε από ηελ 

νληόηεηα είηε από ηνπο ζπλαιιαζζόκελνπο κε απηήλ είηε από ηξίηνπο, ζε έληππε ή ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην λόκν απηόλ. Τα παξαζηαηηθά αλαθέξνπλ όιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθαιή ηαπηνπνίεζε θάζε κίαο ζπλαιιαγήο ή γεγνλόηνο, θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε όζα νξίδεη ν παξώλ λόκνο». 

 Επεηδή, φπσο έρεη θξηζεί λνκνινγηαθά (ηΔ 116/2013, 506/2012, 1498/2011, 1184/2010, 

1126/2010), φηαλ απνδίδεηαη ζε νξηζκέλν επηηεδεπκαηία ε παξάβαζε ηεο ιήςεο εηθνληθνχ 

θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, ππφ ηελ έλλνηα 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 θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, ε θνξνινγηθή αξρή βαξχλεηαη θαη΄αξρήλ κε ηελ 
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απφδεημε ηεο ελ ιφγσ εηθνληθφηεηαο. Πξνο ηνχην αξθεί, θαη΄αξρήλ, λα απνδείμεη 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 λα απνδείμεη ηελ αιήζεηα ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηελ θαιή ηνπ πίζηε θαηά 

ην ρξφλν ηεο, φηη δειαδή είρε ειέγμεη ηα ζηνηρεία ηνπ αληηζπκβαιιφκελνχ ηνπ – εθδφηε ησλ 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ), είηε φηη ν εθδφηεο ηνπ ηηκνινγίνπ είλαη πξφζσπν θνξνινγηθψο κελ 

ππαξθηφ, αιιά ζπλαιιαθηηθψο αλχπαξθην, ή φηη, ελφςεη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ, 

φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο ζπλαιιαθηηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

θχζεσο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ, δελ είλαη δπλαηφλ λα ήηαλ ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηελ επίκαρε 

παξνρή (νπφηε, θαη πάιη, ν ιήπηεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ βαξχλεηαη λα απνδείμεη ηελ αιήζεηα 

ηεο ζπλαιιαγήο, δειαδή φηη απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ θεξφκελνπ σο εθδφηνπ, 

έηζη φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ηηκνιφγην. ηε 506/2012).  

Επεηδή ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηΔ 1404/2015 «εθφζνλ ε θνξνινγηθή αξρή απνδείμεη φηη 

ν εθδφηεο ηνπ ηηκνινγίνπ είλαη κελ πξφζσπν θνξνινγηθψο ππαξθηφ, αιιά ελ φςεη ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ ή ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηεο επηρεηξήζεψο ηνπ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί, δελ είλαη δπλαηφλ λα ήηαλ ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηελ επίκαρε 

παξνρή, ην βάξνο απνδείμεσο ηεο αιεζείαο ηεο ζπλαιιαγήο θέξεη ν ιήπηεο ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζηνηρείνπ. Δμ άιινπ, δελ απαηηείηαη απφδεημε, θαη δε άκεζε, ηεο εηθνληθφηεηαο εηδηθψο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο, αιιά ε απφδεημε απηή κπνξεί λα πξνθχςεη θαη απφ δηθαζηηθφ 

ηεθκήξην, πξνο ζπλαγσγή ηνπ νπνίνπ αξθεί απφ ηε ζπλνιηθή θαη φρη κεκνλσκέλε θαη 

απνζπαζκαηηθή εθηίκεζε ησλ θαη’ ηδίαλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ λα πξνθχπηνπλ νη πεξηζηάζεηο 

εθείλεο πνπ δηθαηνινγνχλ ην ζπκπέξαζκα φηη ν εθδφηεο ηνπ ηηκνινγίνπ δελ είλαη, πάλησο, εκθαλέο 

φηη δηέζεηε ηα κέζα, πιηθά θαη πξνζσπηθφ γηα λα εθηειέζεη ηηο επίκαρεο εξγαζίεο.» 

  Επεηδή πεξαηηέξσ, φπσο έρεη θξηζεί λνκνινγηαθά, ην βάξνο απφδεημεο ησλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ απνδηδφκελε ζε νξηζκέλν πξφζσπν θνξνινγηθή παξάβαζε, 

ε νπνία επηζχξεη ηελ επηβνιή ζε βάξνο ηνπ ησλ δηαθπγφλησλ θφξσλ θαη ζπλαθψλ θπξψζεσλ, 

θέξεη, θαη’ αξρήλ, ην θξάηνο, ήηνη ε θνξνινγηθή δηνίθεζε (πξβι. ηΔ 4049/2014, 2442/2013, 

886/2005 θ.α.). Ωζηφζν, ηνχην δελ έρεη ηελ έλλνηα φηη ε θνξνινγηθή αξρή ππνρξενχηαη λα 

ηεθκεξηψζεη ηελ παξάβαζε κε αδηάζεηζηα ζηνηρεία, πνπ απνδεηθλχνπλ άκεζα θαη κε πιήξε 

βεβαηφηεηα ηελ ηέιεζή ηεο. Πξάγκαηη, κηα ηέηνηα απαίηεζε ζα επέβαιε ζηε Γηνίθεζε έλα ππέξκεηξν 

θαη ζπρλά αδχλαην λα επσκηζζεί βάξνο, αζχκβαην κε ηελ αλάγθε αλεχξεζεο δίθαηεο ηζνξξνπίαο 

κεηαμχ, αθελφο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζεκειησδψλ αξρψλ (θαη ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ πνπ 

αληινχλ απφ απηέο νη θνξνινγνχκελνη) θαη, αθεηέξνπ, ηνπ επηηαθηηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηεο 

πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο, πνπ απφ ηε θχζε ηεο είλαη ζπλήζσο δπζρεξψο εληνπίζηκε. 

πγθεθξηκέλα, ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θνξνδηαθπγήο επηβάιιεη λα 
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κελ θαζηζηνχλ νη αξρέο ή νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην είδνο θαη ην βαζκφ απφδεημεο ηεο χπαξμήο 

ηεο αδχλαηε ή ππεξβνιηθά δπζρεξή ηελ εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο απφ ηε Γηνίθεζε.  

 Σνχησλ έπεηαη φηη ε ηέιεζε θνξνινγηθήο παξάβαζεο θαη, πεξαηηέξσ, ε χπαξμε αληίζηνηρεο 

θνξνινγεηέαο χιεο κπνξεί λα πξνθχπηεη, θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο 

αξρήο, φρη κφλν κε βάζε άκεζεο απνδείμεηο, αιιά θαη απφ έκκεζεο απνδείμεηο (άιισο «ηεθκήξηα»), 

ήηνη απφ αληηθεηκεληθέο θαη ζπγθιίλνπζεο ελδείμεηο νη νπνίεο, ζπλνιηθά ζεσξνχκελεο θαη ειιείςεη 

άιιεο εχινγεο θαη αξθνχλησο ηεθκεξησκέλεο, ελφςεη ησλ ζπλζεθψλ εμήγεζεο, πνπ επιόγσο 

αλακέλεηαη από ηνλ θνξνινγνύκελν, είλαη ηθαλέο λα πξνζδψζνπλ ζηέξεε πξαγκαηηθή βάζε 

ζηνλ ζπκπέξαζκα πεξί δηάπξαμεο ηεο απνδηδφκελεο παξάβαζεο [πξβι. ηΔ 2316/1991, 

2961/1980 (θνξνινγία εηζνδήκαηνο), ηΔ 43/2006 επηακ., 4134/2001, 428/1996, 4026/1983, 

954/1982 (θνξνινγία δσξεψλ), ηΔ 2046/1985, 2193/1958 (θνξνινγία θιεξνλνκηψλ), ηΔ 

2136/2012, 2967/2004, 1275/1985 (παξαβάζεηο κε έθδνζεο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ), ηΔ 

1404/2015 (παξάβαζε ιήςεο εηθνληθνχ ηηκνινγίνπ), ηΔ 2768/2015, 747/2015, 1351/2014 επηακ. 

2951/2013, 117/2005 (ηεισλεηαθέο παξαβάζεηο) – πξβι αθφκα ηΔ 2780/2012 επηακ. 1934/2013 

επηακ., 2365/2013 επηακ. 3103/2015, ζρεηηθά κε παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ πεξί αληαγσληζκνχ)]. 

Σνύην δε ζπληζηά αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο απόδεημεο, αιιά θαλόλα πνπ αθνξά ζηε θύζε 

θαη ζηνλ ηξόπν εθηίκεζεο ησλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ (πξβι. ηΔ 2365/2013 επηακ., 

2780/2012 επηακ.). 

Επεηδή, ζην άξζξν 64 ηνπ Ν.4174/2013 νξίδεηαη φηη: «Η Φνξνινγηθή Δηνίθεζε έρεη ηελ 

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

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

Επεηδή φπσο έρεη γίλεη δεθηφ ζηε λνκνινγία (ηΔ 1315/1991, ηΔ 3813/1994), δελ ππάξρεη 

παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπληάρζεθε έθζεζε ειέγρνπ 

απφ φξγαλν ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ ή ηνπ πξνζηίκνπ ΓΟΤ, έζησ θαη αλ ε έθζεζε 

απηή ζπληάρζεθε επί ηε βάζεη άιιεο εθζέζεσο ειέγρνπ, ε νπνία ζπληάρζεθε απφ ππάιιειν άιιεο 

αλαξκφδηαο Γ.Ο.Τ., νη δηαπηζηψζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ νπνίνπ πηνζεηνχληαη απφ ηνλ 

ππάιιειν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. πνπ ζπλέηαμε ηελ έθζεζε. Καη ηνχην, δηφηη ζηελ πεξίπησζε απηή 

ερψξεζε πάλησο ε απαηηνχκελε εθηίκεζε ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζηελ άιιε έθζεζε απφ ην φξγαλν 

ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ ή ηνπ πξνζηίκνπ Γ.Ο.Τ. θαη ζπληάρζεθε θαη ζρεηηθή 

έθζεζε, ηπρφλ δε θαηά ην πεξηερφκελν ππάξρνπζεο ειιείςεηο ηεο εθζέζεσο, πνπ ζπλέηαμε ην 

αξκφδην φξγαλν, δελ θαζηζηνχλ ηελ επ’ απηήο εξεηδφκελε πξάμε επηβνιήο θφξνπ ή πξνζηίκνπ 

ηππηθψο πιεκκειή, αιιά απνηεινχλ (νη ειιείςεηο απηέο) αληηθείκελν νπζηαζηηθήο εθηηκήζεσο εθ 

κέξνπο ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ, θαηά ηελ έξεπλα ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηβνιή ηνπ θφξνπ ή ηνπ πξνζηίκνπ. 

Επεηδή ζην άξζξν 171 ηνπ Ν. 2717/1999 νξίδεηαη φηη : «1. Τα δεκόζηα έγγξαθα πνπ έρνπλ 
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ζπληαρζεί από ην αξκόδην όξγαλν θαη θαηά ηνπο λόκηκνπο ηύπνπο απνηεινύλ πιήξε απόδεημε γηα 

όζα βεβαηώλεηαη ζε απηά, είηε όηη ελήξγεζε ν ζπληάθηεο ηνπο είηε όηη έγηλαλ ελώπηόλ ηνπ, σο πξνο 

ηα νπνία είλαη δπλαηή ε αληαπόδεημε κόλν εθόζνλ ηα έγγξαθα απηά πξνζβιεζνύλ σο πιαζηά. … 4. 

Οη εθζέζεηο ειέγρνπ πνπ ζπληάζζνληαη από θνξνινγηθά όξγαλα έρνπλ, εθηόο από ηηο αλαθεξόκελεο 

ζε απηέο πιεξνθνξίεο ή νκνινγίεο ηνπ ειεγρνκέλνπ, ηελ θαηά ηελ παξ. 1 Απνδεηθηηθή δύλακε…» 

  Επεηδή ζχκθσλα κε ηηο απφ 27/12/2021 εθζέζεηο ειέγρνπ θφξσλ θαη πξνζηίκσλ ηεο Γ.Ο.Τ. 

Ε' Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη κε ηελ απφ 5/11/2020 έθζεζε κεξηθνχ επηηφπηνπ ειέγρνπ εθαξκνγήο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4174/2013 (ΚΦΓ), ηνπ Ν. 4093/2012 (ΚΦΑ) , Ν. 4308/2014  ηεο Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. 

Αηηηθήο, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ σο άλσ εθζέζεσλ ειέγρνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' 

Θεζζαινλίθεο, απνδείρηεθε φηη ε εθδφηξηα νληφηεηα «......................... - Α.Φ.Μ: ............» δελ ήηαλ 

ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο επίκαρεο ζπλαιιαγέο κε ηελ πξνζθεχγνπζα δηφηη :  

1. Ζ εθδφηξηα επηρείξεζε δελ ζηεγαδφηαλ ζηελ δεισζείζα έδξα ηεο επί ηεο νδνχ ………….. ηα έηε 

2014 θαη 2015, ελψ ζηελ δεισζείζα έδξα ηεο απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 επί ηεο νδνχ …….. – 

Αζήλα δελ δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, παξά ην γεγνλφο φηη θαηέβαιε 

κηζζψκαηα. Ο θ. ............ ήηαλ άγλσζηνο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δηεπζχλζεηο, ελψ νη γεηηνληθέο  

επηρεηξήζεηο θαη νη πεξίνηθνη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δηεπζχλζεηο δελ γλσξίδνπλ επηρείξεζε κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθδφηξηαο  

2. Γελ δήισζε άιιε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε, νχηε εληνπίζζεθε ηέηνηα απφ ηνλ έιεγρν ζηηο 

ειεγρφκελεο  ρξήζεηο.  

3. Ζ εθδφηξηα βάζεη ησλ ππνβιεζέλησλ Μ.Τ.Φ. δηθψλ ηεο, αιιά θαη ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε απηήλ, πξνθχπηεη λα έρεη έμνδα (αγνξέο – δαπάλεο) ζπλνιηθήο θαζαξήο 

αμίαο 2.449,26€, ζηα έηε 2014, 2015, 2016, ελψ αληίζηνηρα νη πσιήζεηο ηεο αλήιζαλ ζε θαζαξή 

αμία 7.834.858,59€. Βάζεη ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Α.Α.Γ.Δ., ε εθδφηξηα δελ είρε ελδνθνηλνηηθέο 

ζπλαιιαγέο, νχηε ζπλαιιαγέο κε ηξίηεο ρψξεο.  

4. ε πιεζψξα εθδνζέλησλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο – δειηίσλ απνζηνιήο ρξήζεο 2014 δελ 

αλαγξάθεηαη ην φρεκα κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ, θαηά 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 5 ηνπ λ. 4093/2012 (Κ.Φ.Α..). Δπίζεο, δελ 

εκθαλίδνληαη ζπλαιιαγέο κε  επηρεηξήζεηο κεηαθνξψλ. Κάπνηεο απφ ηηο ιήπηξηεο επηρεηξήζεηο  

δήισζαλ φηη παξαιάκβαλαλ ηα εκπνξεχκαηα ζηηο έδξεο ηνπο θαη δελ πξνζθφκηζαλ ηηκνιφγηα 

κεηαθνξάο ησλ εκπνξεπκάησλ. Σα ππφινηπα εθδνζέληα θνξνινγηθά ζηνηρεία αλαγξάθεηαη ην 

θνξηεγφ ηδησηηθήο ρξήζεο ………. ηεο εθδφηξηαο φπνπ ηα εκπνξεχκαηα θέξνληαη λα κεηαθέξζεθαλ 

κε ην ζπγθεθξηκέλν φρεκα θνξηεγφ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο, φπνπ νπδέπνηε δξαζηεξηνπνηήζεθε.  Ζ 

εθδφηξηα βάζεη ΜΤΦ δελ θέξεηαη λα έρεη ιάβεη ηηκνιφγηα απφ πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ ή λα 

δειψλεη πνζά απφ δαπάλεο ρσξίο ΑΦΜ αλ ιάκβαλε, απφ απηά, απνδείμεηο ιηαληθήο πψιεζεο.  
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5. Ζ εθδφηξηα επηρείξεζε δελ απαζρφιεζε εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ ζηηο ειεγρφκελεο 

ρξήζεηο, βάζεη εγγξάθνπ ηνπ αξκφδηνπ αζθαιηζηηθφ θνξέα. Ζ επηρείξεζε δελ έρεη ππνβάιεη 

δειψζεηο Φ.Μ.Τ..  

6. Ζ εθδφηξηα έρεη ππνβάιεη απζαίξεηεο δειψζεηο Φ.Π.Α. θαη εηζνδήκαηνο, νη νπνίεο δελ 

ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνβιεζείζεο ΜΤΦ ηφζν δηθψλ ηεο, αιιά θαη ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε απηήλ.  

7. Ζ εθδφηξηα γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 2010 έσο 2013 εκθαλίδεηαη λα έρεη ππνβάιιεη 

κεδεληθέο δειψζεηο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, θαζψο αληίζηνηρα κεδεληθέο πεξηνδηθέο δειψζεηο 

Φ.Π.Α. γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/01/2010 έσο θαη 31/03/2014 ζπλερφκελα. Παξ’ φια απηά 

εκθαλίδεηαη μαθληθά ζηηο ρξήζεηο 2014 έσο 2016 (ειεγρφκελεο ρξήζεηο) λα έρεη εθδψζεη ρηιηάδεο 

θνξνινγηθά ζηνηρεία πξνο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο ζπλνιηθήο θαζαξήο αμίαο 7.834.858,29€.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ε εθδφηξηα έρεη δειψζεη πιεζψξα εηεξφθιεησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 

αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ζε πψιεζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, ινηπνχ εμνπιηζκνχ  ζρεηηδφκελνπ κε απηά, αλαισζίκσλ ειεθηξνληθψλ 

ζπζθεπψλ, πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, γεληθά hardware θαη software ζρεηηδφκελνπ 

κε απηνχο, έρεη δεισζεί ζην κεηξψν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 22/05/2015, 

ήηνη πνιινχο κήλεο κεηά ηελ δηελέξγεηα ησλ θεξφκελσλ πσιήζεσλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο επίζεο δελ έρνπλ δεισζεί ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ελψ ε εθδφηξηα δελ απαζρνιεί 

πξνζσπηθφ γηα λα ηεο παξέρεη θαη νχηε έρεη ζπλάςεη θαη ππνβάιιεη ζπκθσλεηηθά, ζχκθσλα κε ην 

taxis.  

8. Ζ εμφθιεζε ησλ εθδνζέλησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηηο ιήπηξηεο επηρεηξήζεηο θέξεηαη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηαζέζεηο  ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ θ. ............ θαη 

δεπηεξεπφλησο κε επηηαγέο.  Μεηά απφ ηηο θαηαζέζεηο ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ ηνπ ειεγρφκελνπ αθνινπζνχλ ηζφπνζεο  ζρεδφλ  αλαιήςεηο απφ ηνλ ίδην ηνλ 

ειεγρφκελν. Δπηπξνζζέησο, κεηά απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη απφ έιεγρν 

ησλ απνδεηθηηθψλ θαηάζεζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη  θαηαηίζεληαη ρξήκαηα ζε ηξαπεδηθφ ίδξπκα απφ 

ηνλ ίδην ηνλ ειεγρφκελν κε αηηηνινγία θαηάζεζεο ηα νλφκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ – πειαηψλ ηνπ, ηα 

νπνία αλαιακβάλεη άκεζα απφ ην ίδην ή θνληηλφ ηξαπεδηθφ ππνθαηάζηεκα κε αξρηθφ ζηφρν ηελ 

«θαηαζθεπή» ηξαπεδηθψλ παξαζηαηηθψλ εμφθιεζεο ησλ θεξφκελσλ ζπλαιιαγψλ θαη ηειηθφ ζθνπφ 

ηελ εκθάληζε ησλ δηελεξγεζέλησλ πσιήζεσλ σο λφκηκα εμνθιεκέλεο.    

9. Ζ εθδφηξηα επηρείξεζε δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο δχν πξνζθιήζεηο γηα δηάζεζε ινγηζηηθψλ 

αξρείσλ ηεο Τπεξεζίαο καο θαη δελ πξνζθφκηζε ηα ηεξνχκελα βηβιία ηεο.  

 

Επεηδή ε πξνζθεχγνπζα δελ αληαπνθξίζεθε ζην κε αξ.πξση. ...../24-2-2021 έγγξαθν 

αίηεκα γηα παξνρή αληηγξάθσλ κέξνπο ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ηεξήζεθαλ 

ζηα θνξνινγηθά έηε 2014 – 2016, νχηε δηέζεζε απηά έσο ηελ έθδνζε ησλ πξνζβαιιφκελσλ 

πξάμεσλ. Ζ κε δηάζεζε ζηνλ έιεγρν ησλ ηεξνχκελσλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαζηζηά αδχλαηε ηελ 
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δηελέξγεηα ησλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ θαη θαη’ επέθηαζηλ αλέθηθην ηνλ ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηα ηεξεζέληα βηβιία θαη ζηνηρεία, κε απνηέιεζκα ν έιεγρνο 

ηεο Γ.Ο.Τ. Ε’ Θεζζαινλίθεο, απνδερφκελνο ηα πνξίζκαηα ηνπ ειέγρνπ ηεο Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. Αηηηθήο  θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα  δεδνκέλα ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ πειαηψλ πξνκεζεπηψλ ηνπ 

αξ. 20 ΠΓ 186/92 θαη  Δζφδσλ- Δμφδσλ (ΜΤΦ)  πνπ ππέβαιε ε πξνζθεχγνπζα επηρείξεζε, γηα ηηο 

ειεγρφκελεο πεξηφδνπο θαη πνπ ππέβαιαλ ηξίηνη θαη ζπκπεξηέιαβαλ ηελ πξνζθεχγνπζα  

επηρείξεζε σο πειάηε ή πξνκεζεπηή, έθξηλε φηη ηα επίκαρα θνξνινγηθά ζηνηρεία εθδφζεσο ηεο 

νληφηεηαο «......................... - Α.Φ.Μ: ............» είλαη εηθνληθά σο πξνο ην ζχλνιν ηεο ζπλαιιαγήο. 

Επεηδή, ε θξίζε πεξί ηεο εηθνληθφηεηαο κηαο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε φισλ καδί ησλ ζηνηρείσλ πνπ επηθαιείηαη θαη πξνζθνκίδεη ε 

θνξνινγηθή Αξρή θαη φρη ζηελ εθηίκεζε κεκνλσκέλα θάζε απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ (ηΔ 2223/95). 

Επεηδή, νξζά ε θνξνινγηθή αξρή γηα λα ζεκειηψζεη ηελ θξίζε ηεο γηα ηε ιήςε εηθνληθψλ  

ηηκνινγίσλ πξνέβε ζε δηαπηζηψζεηο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη θαη' εμνρήλ κε ηε ζπλνιηθή δξάζε θαη 

θνξνινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εθδφηε ησλ επίδηθσλ ηηκνινγίσλ, δηφηη γηα λα ζεκειησζεί ε 

παξάβαζε ηεο ιήςεο εηθνληθνχ ηηκνινγίνπ πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη απνδεηρζεί φηη ην επίδηθν 

ηηκνιφγην είλαη εηθνληθφ.  

Επεηδή, ζην άξζξν 65  ηνπ Ν. 4174/13 (ΚΦΓ) νξίδεηαη φηη: «Σε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο 

πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ ζηα πιαίζηα ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, ν θνξνινγνύκελνο ή 

νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν πνπ πξνβαίλεη ζηελ ελ ιόγσ ακθηζβήηεζε θέξεη ην βάξνο ηεο 

απόδεημεο ηεο πιεκκέιεηαο ηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ».  

 Επεηδή, ε πξνζθεχγνπζα δελ απέδεημε ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ζπλαιιαθηηθά ππαξθηή 

επηρείξεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επίκαρσλ ζπλαιιαγψλ, κνινλφηη έθεξε ην ζρεηηθφ βάξνο 

απφδεημεο, θαζψο δελ πξνζθνκίδεη αληαπνδεηθηηθψο ζηνηρεία, ηα νπνία ζα έζεηαλ ζε ακθηζβήηεζε 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ, νχηε απέδεημε φηη ειήθζεζαλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηα επίκαρα ηηκνιφγηα, έζησ απφ ηξίην ζπλαιιαζζφκελν πξφζσπν, ψζηε ζηε 

ζπλέρεηα λα εμεηαζηεί ελδερφκελε θαινπηζηία ηεο θαηά ηε ιήςε απηψλ. Αληίζεηα, ν ηζρπξηζκφο ηεο 

θνξνινγηθήο αξρήο πεξί εηθνληθφηεηαο δελ είλαη απζαίξεηνο, αθνχ ηφζν νη απφ 27/12/2021 

εθζέζεηο ειέγρνπ θφξσλ θαη πξνζηίκσλ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο, φζν θαη ε απφ 5/11/2020 

έθζεζε κεξηθνχ επηηφπηνπ ειέγρνπ ηεο Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. Αηηηθήο πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο, δηαπηζηψζεηο, 

ζπγθξίζεηο, θξίζεηο θαη πνξίζκαηα, δηέπνληαη απφ αληηθεηκεληθφηεηα, αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα, 

αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ηνλ έιεγρν ζηελ θξίζε πεξί εηθνληθφηεηαο ησλ 

επίκαρσλ ζηνηρείσλ θαη ηα πνξίζκαηα είλαη δηαηππσκέλα κε ηξφπν ζαθή θαη αηηηνινγεκέλν. Ωο εθ 

ηνχηνπ, νη δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηηο σο άλσ εθζέζεηο ειέγρνπ, 

επί ησλ νπνίσλ εδξάδνληαη νη πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο, θξίλνληαη βάζηκεο, απνδεθηέο θαη πιήξσο 
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αηηηνινγεκέλεο. 

 Ωο πξνο ηνλ ηζρπξηζκό πεξί κε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ 

Ν.4174/2013. 

 Επεηδή ζην άξζξν 28 ηνπ Ν.4174/2013 νξίδεηαη : «1. Η Φνξνινγηθή Δηνίθεζε θνηλνπνηεί 

εγγξάθσο ζην θνξνινγνύκελν ζεκείσκα δηαπηζηώζεσλ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνύ 

ειέγρνπ θαη ηνλ πξνζσξηλό δηνξζσηηθό πξνζδηνξηζκό θόξνπ ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

αηηηνινγεκέλνο. Ο θνξνινγνύκελνο δύλαηαη λα δεηά λα ιακβάλεη αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ ζηα 

νπνία βαζίδεηαη ν δηνξζσηηθόο πξνζδηνξηζκόο θόξνπ. Ο θνξνινγνύκελνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

δηαηππώζεη εγγξάθσο ηηο απόςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ πξνζσξηλό δηνξζσηηθό πξνζδηνξηζκό θόξνπ 

εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο γλσζηνπνίεζεο. 

2. Η Φνξνινγηθή Δηνίθεζε εθδίδεη ηελ νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ, 

εληόο κελόο από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ απόςεσλ ηνπ θνξνινγνύκελνπ ή, ζε πεξίπησζε 

πνπ ν θνξνινγνύκελνο δελ ππνβάιιεη ηηο απόςεηο ηνπ, ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 1. Η νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ εθδίδεηαη κε βάζε 

έθζεζε ειέγρνπ ηελ νπνία ζπληάζζεη ε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε. Η έθζεζε ειέγρνπ πεξηιακβάλεη 

εκπεξηζηαησκέλα θαη αηηηνινγεκέλα ηα γεγνλόηα, ηα ζηνηρεία θαη ηηο δηαηάμεηο ηηο νπνίεο έιαβε 

ππόςε ηεο ε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θόξνπ. Η νξηζηηθή πξάμε 

δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ καδί κε ηελ έθζεζε ειέγρνπ θνηλνπνηνύληαη ζηνλ 

θνξνινγνύκελν». 

 Επεηδή, ζην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4174/2013 νξίδεηαη φηη :  

«1. Η θνηλνπνίεζε πξάμεσλ πνπ εθδίδεη, ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα, ε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε 

πξνο θνξνινγνύκελν ή άιιν πξόζσπν, γίλεηαη εγγξάθσο ή ειεθηξνληθώο. 

 2. Εάλ ε πξάμε αθνξά θπζηθό πξόζσπν, ε θνηλνπνίεζε ζπληειείηαη εθόζνλ: α) θνηλνπνηεζεί 

ειεθηξνληθά, ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3979/2011 ή ζην ινγαξηαζκό ηνπ ελ ιόγσ 

πξνζώπνπ ή ηνπ λνκίκνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ ή ηνπ θνξνινγηθνύ εθπξνζώπνπ ηνπ ζην 

πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηεο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο, ηελ νπνία αθνινπζεί ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε 

ζηε δεισζείζα δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηνπ, β) απνζηαιεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή 

ζηελ ηειεπηαία δεισζείζα ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε θαηνηθίαο ή επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ελ 

ιόγσ πξνζώπνπ ή γ) επηδνζεί ζην ελ ιόγσ πξόζσπν, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο 

Δηθνλνκίαο, κόλν εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε επίδνζε κε άιινλ ηξόπν. Η θνηλνπνίεζε ζύκθσλα κε 

ηνλ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηθνλνκίαο, θαηά ην πξνεγνύκελν εδάθην, ζεσξείηαη λόκηκε, εθόζνλ γίλεη 

ζηελ ηειεπηαία δεισζείζα ζηε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ή επαγγεικαηηθήο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ ελ ιόγσ πξνζώπνπ. ….». 
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Επεηδή, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ θαη πξηλ ηελ ζχληαμε ηεο 

έθζεζεο ειέγρνπ θαη ηελ έθδνζε ησλ νξηζηηθψλ πξάμεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ 

Ν.4174/2013 «Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο», επηδφζεθε ζηελ θαηφπηλ εμνπζηνδνηήζεσο 

εθπξφζσπν ηεο πξνζθεχγνπζαο, ……………. ηνπ ….., Α.Γ.Σ. ….. κε απνδεηθηηθφ επίδνζεο ζηηο 

2/11/2021, ην κε αξ. …/18-10-2021  εκείσκα Γηαπηζηψζεσλ Διέγρνπ (.Γ.Δ.) - Κιήζε ζε 

Αθξφαζε (άξζξα 28 & 62 ηνπ Ν. 4174/2013 θαη άξζξν 6 ηνπ Ν. 2690/1999) κε ζπλεκκέλνπο ηνπο 

πξνζσξηλνχο πξνζδηνξηζκνχο θφξσλ θαη πξνζηίκσλ, φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ εκπεξηζηαησκέλα. Με ην αλσηέξσ ζεκείσκα δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηελ πξνζθεχγνπζα 

λα δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηεο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ εληφο 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηνπ. 

 Επεηδή, ηελ 22/11/2021 ε εμνπζηνδνηεκέλε εθπξφζσπνο ηεο πξνζθεχγνπζαο, θα ………….. 

ηνπ ……., πξνζήιζε εκπξφζεζκα εληφο ηεο ηαρζείζεο πξνζεζκίαο ησλ είθνζη εκεξψλ απφ ηελ 

επίδνζε ηνπ ζεκεηψκαηνο ειεγθηηθψλ δηαπηζηψζεσλ ζηελ Γ.Ο.Τ. Ε΄ Θεζζαινλίθεο θαη ππέβαιε ην 

κε αξ. πξση. ……/22-11-2021 ππφκλεκα αληηξξήζεσλ. Ο έιεγρνο ηεο Γ.Ο.Τ. έιαβε ππφςε ηηο 

αληηξξήζεηο ηεο πξνζθεχγνπζαο θαη απάληεζε ζε απηέο εκπεξηζηαησκέλα, φπσο θαηαγξάθεηαη 

ζην θεθάιαην “Θέζε ηνπ ειέγρνπ επί ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο ειεγρφκελεο νληφηεηαο” ησλ εθζέζεσλ 

ειέγρνπ.  

 Επεηδή ε θνξνινγηθή αξρή ιεηηνχξγεζε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.4174/2013 θαη σο εθ ηνχηνπ ν ζρεηηθφο 

ηζρπξηζκφο ηεο πξνζθεχγνπζαο ηπγράλεη απνξξηπηένο. 

 Ωο πξνο ηνλ ηζρπξηζκό πεξί παξαγξαθήο ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ Δεκνζίνπ γηα ηελ 

θνηλνπνίεζε θύιισλ ειέγρνπ αλαθνξηθά κε ην έηνο 2014. 

Επεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ.3 ηνπ Ν. 4174/26-7-2013, φπσο απηφ 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 46 παξ.5-7 ηνπ Ν. 4223/31-12-2013: «Εμαηξεηηθά, πξάμε δηνηθεηηθνύ, 

εθηηκώκελνπ ή δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ γηα πεξηπηώζεηο θνξνδηαθπγήο κπνξεί λα 

εθδνζεί εληόο είθνζη (20) εηώλ από ηε ιήμε ηνπ έηνπο «εληόο ηνπ νπνίνπ ιήγεη ε πξνζεζκία 

ππνβνιήο δήισζεο». 

Επεηδή, κε ηελ παξ.27α ηνπ  άξ.66 ηνπ Ν. 4646/12-12- 2019 ηξνπνπνηήζεθε ε σο άλσ 

δηάηαμε σο εμήο: «27. α. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3α ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4174/2013, φπσο 

αληηθαζίζηαληαη κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ παξφληνο θαηαιακβάλεη θνξνινγηθά έηε, 

πεξηφδνπο, ππνζέζεηο απφ 1.1.2018 θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2012 θαη 2013 θαη ηα 

θνξνινγηθά έηε 2014, 2015, 2016 θαη 2017 πξάμε δηνηθεηηθνχ, εθηηκψκελνπ ή δηνξζσηηθνχ 

javascript:open_article_links(600312,'36')
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πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ γηα πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο, κπνξεί λα εθδνζεί εληφο δέθα (10) εηψλ 

απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ιήγεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο δήισζεο». 

 Επεηδή, σο πξνο ηελ έλλνηα ηεο θνξνδηαθπγήο ζηνλ Κ.Φ.Γ., κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Κ.Φ.Γ. κε ηνλ λ. 4337/2015 (απφ 17/10/2015), ηζρχνπλ ζήκεξα 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 66 ηνπ λ. 4174/2013 (Κ.Φ.Γ.), γηα ηα αλαθεξφκελα ζε απηφ εγθιήκαηα 

θνξνδηαθπγήο, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη ε ιήςε εηθνληθψλ ζηνηρείσλ σο πξνο ην ζχλνιν ηεο 

ζπλαιιαγήο. 

  Επεηδή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ λ. 4174/2013 νξίδεηαη φηη: «1. Έγθιεκα 

θνξνδηαθπγήο δηαπξάηηεη όπνηνο κε πξόζεζε: 

5. Όπνηνο εθδίδεη πιαζηά ή εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία, θαζώο θαη όπνηνο απνδέρεηαη εηθνληθά 

θνξνινγηθά ζηνηρεία ή λνζεύεη ηέηνηα ζηνηρεία, αλεμάξηεηα από ην αλ δηαθεύγεη ή κε ηελ πιεξσκή 

θόξνπ, ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) κελώλ, εθηόο θαη αλ ηα θνξνινγηθά 

ζηνηρεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηάπξαμε ή ηελ ππνζηήξημε θάπνηαο από ηηο πξάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1 έσο 4, νπόηε ν δξάζηεο ηηκσξείηαη κόλν γηα ηελ ηειεπηαία σο απηνπξγόο ή 

ζπκκέηνρνο. …» 

  Με ηελ ΠΟΛ 1142/15-09-2016 παξαζρέζεθαλ ζρεηηθέο νδεγίεο θαη ζπγθεθξηκέλα νξίδεηαη 

φηη: «Β. Δγθιήκαηα θνξνδηαθπγήο γηα πεξηπηψζεηο έθδνζεο, απνδνρήο, θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη γηα ηε λφζεπζε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ 

i. χκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Κ.Φ.Γ., έγθιεκα 

θνξνδηαθπγήο δηαπξάηηεη φπνηνο εθδίδεη πιαζηά ή εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη φπνηνο 

απνδέρεηαη εηθνληθά θνξνινγηθά ζηνηρεία, ή λνζεχεη ηέηνηα ζηνηρεία, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ 

δηαθεχγεη ή κε ηελ πιεξσκή θφξνπ. Σα σο άλσ εγθιήκαηα ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ (αλεμαξηήησο ηεο αλαγξαθφκελεο αμίαο ζπλαιιαγήο). ...». Σν άξζξν 

66, ηέζεθε φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 4337/2015 θαη ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ήηνη απφ 17-10-2015, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ 

ηδίνπ λφκνπ. Σν πξνεγνχκελν άξζξν 66 ην νπνίν πεξηέρεη ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ., 

αλαξηζκήζεθε ζε άξζξν 72. 

  Επεηδή, απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη  ν ρξφλνο παξαγξαθήο γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 

2014 δελ είρε εθπλεχζεη θαηά ην ρξφλν θνηλνπνίεζεο ησλ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ, ήηνη ζηηο 

29/12/2021, θαζψο ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί θνξνδηαθπγήο, ζχκθσλα κε 

ηηο νπνίεο ν ρξφλνο παξαγξαθήο ζπκπιεξψλεηαη ηελ 31/12/2025. Ωο εθ ηνχηνπ, ε έλζηαζε 

παξαγξαθήο ηεο πξνζθεχγνπζαο  ηπγράλεη απνξξηπηέα. 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε  
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ηελ απόξξηςε ηεο κε εκεξνκελία θαηάζεζεο 28/01/2022 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ..... 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηεο Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«...............................................» κε ΑΦΜ ............... 

Οξηζηηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε ηεο ππόρξεεο - θαηαινγηδόκελα πνζά κε βάζε ηελ 

παξνύζα απόθαζε : 

1. Ζ κε αξηζκφ ...../27-12-2021 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

θνξνινγηθνχ έηνπο 2015 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΒΑΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ  ΒΑΔΗ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ 
ΑΠΟΦΑΖ  

Πνζφ θαηαινγηζκνχ 563.216,76 €  563.216,76 €  

Δπί ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ ζα ππνινγηζηνχλ θαηά ηελ θαηαβνιή θαη ηφθνη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 53 ηνπ Κ.Φ.Γ.. 

2. Ζ κε αξηζκφ ...../27-12-2021 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

θνξνινγηθνχ έηνπο 2016 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΒΑΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ  ΒΑΔΗ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ 
ΑΠΟΦΑΖ  

Πνζφ θαηαινγηζκνχ 723.239,52 €  723.239,52 €  

Δπί ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ ζα ππνινγηζηνχλ θαηά ηελ θαηαβνιή θαη ηφθνη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 53 ηνπ Κ.Φ.Γ.. 

3. Ζ κε αξηζκφ ...../27-12-2021 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ Φ.Π.Α. θνξνινγηθήο 

πεξηφδνπ 1/1/2014 – 31/12/2014 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΒΑΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ  ΒΑΔΗ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ 
ΑΠΟΦΑΖ  

Πνζφ θαηαινγηζκνχ 139.739,26 €  139.739,26 €  

Δπί ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ ζα ππνινγηζηνχλ θαηά ηελ θαηαβνιή θαη ηφθνη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 53 ηνπ Κ.Φ.Γ.. 

4. Ζ κε αξηζκφ ...../27-12-2021 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ Φ.Π.Α. θνξνινγηθήο 

πεξηφδνπ 1/1/2015 – 31/12/2015 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΒΑΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ  ΒΑΔΗ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ 
ΑΠΟΦΑΖ  

Πνζφ θαηαινγηζκνχ 853.870,28 €  853.870,28 €  

Δπί ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ ζα ππνινγηζηνχλ θαηά ηελ θαηαβνιή θαη ηφθνη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 53 ηνπ Κ.Φ.Γ.. 
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5. Ζ κε αξηζκφ ...../27-12-2021 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ Φ.Π.Α. θνξνινγηθήο 

πεξηφδνπ 1/1/2016 – 31/12/2016 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΒΑΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ  ΒΑΔΗ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ 
ΑΠΟΦΑΖ  

Πνζφ θαηαινγηζκνχ 1.183.594,86 €  1.183.594,86 €  

Δπί ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ ζα ππνινγηζηνχλ θαηά ηελ θαηαβνιή θαη ηφθνη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 53 ηνπ Κ.Φ.Γ.. 

6. Ζ κε αξηζκφ ...../27-12-2021 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4472/2017 

θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 1/1/2014 – 31/12/2014 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΒΑΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ  ΒΑΔΗ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ 
ΑΠΟΦΑΖ  

Πνζφ θαηαινγηζκνχ 43.597,32 €  43.597,32 €  

 

7. Ζ κε αξηζκφ ...../27-12-2021 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4472/2017 

θνξνινγηθήο πεξηφδνπ 1/1/2015 – 31/12/2015 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΒΑΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ  ΒΑΔΗ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ 
ΑΠΟΦΑΖ  

Πνζφ θαηαινγηζκνχ 60.215,85 €  60.215,85 €  

 

8. Ζ κε αξηζκφ ...../27-12-2021 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4337/2015 

θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΒΑΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ  ΒΑΔΗ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ 
ΑΠΟΦΑΖ  

Πνζφ θαηαινγηζκνχ 151.642,85 €  151.642,85  €  

 

9. Ζ κε αξηζκφ ...../27-12-2021 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4337/2015 

θνξνινγηθνχ έηνπο 2015 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΒΑΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ  ΒΑΔΗ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ 
ΑΠΟΦΑΖ  

Πνζφ θαηαινγηζκνχ 209.446,33 €  209.446,33  €  

 

10. Ζ κε αξηζκφ ...../27-12-2021 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4174/2013 

θνξνινγηθνχ έηνπο 2021 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε' Θεζζαινλίθεο. 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΒΑΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ  ΒΑΔΗ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ 
ΑΠΟΦΑΖ  

Πνζφ θαηαινγηζκνχ 500,00 €  500,00  €  
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Σν αξκφδην φξγαλν λα θνηλνπνηήζεη κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία ηελ παξνχζα απφθαζε ζηελ ππφρξεε. 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Ζ Τπάιιεινο ηνπ Απηνηεινχο  

Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ 

ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ 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. 

 

 

 


