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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

 

              Θεζζαινλίθε, 03.01.2019  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ               Αξηζκφο απφθαζεο: 20  

ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΚΑΙ 

ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΣΜΗΜΑ Α8 - ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ 

Σαρ. Γ/λζε      : Δγλαηία 45 

Σαρ. Κώδηθαο : 54630 - Θεζζαινλίθε 

Σειέθσλν       : 2313-333254 

ΦΑΞ                 : 2313-333258 

E-Mail              : ded.thess@aade.gr 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ  

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Έρνληαο ππ' φςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

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

β. Σνπ άξζξνπ 11 ηεο Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017/10.03.2017 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ 968 Β΄/22.03.2017) κε ζέκα «Οπγανιζμόρ ηηρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίυν 

Εζόδυν (Α.Α.Δ.Ε.)» 

γ. Σεο ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ Β΄ 1440/27-04-2017). 

2. Σελ ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  

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

Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ «Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο». 

4. Σελ απφ ........2018 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ....... ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηνπ ......., κε 

Α.Φ.Μ. ....... θαηά ηεο ππ’ αξ. ........2018 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 (ειζοδήμαηα πεπιόδος 01.01-31.12.2012), θαζψο θαη θαηά 

ηεο ππ’ αξ. ........2018 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο/πξάμε 

επηβνιήο πξνζηίκνπ, θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 (ειζοδήμαηα πεπιόδος 01.01-31.12.2014), ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ.  ΓΡΑΜΑ.   
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5. Σελ ππ’ αξ. ........2018 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 (ειζοδήμαηα πεπιόδος 01.01-31.12.2012), θαζψο θαη ηελ ππ’ αξ. 

........2018 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο/πξάμε επηβνιήο 

πξνζηίκνπ, θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 (ειζοδήμαηα πεπιόδος 01.01-31.12.2014), ηνπ Πξντζηακέλνπ 

ηεο Γ.Ο.Τ.  ΓΡΑΜΑ, ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε αθχξσζε. 

6. Σηο απφςεηο ηεο αλσηέξσ θνξνινγηθήο αξρήο. 

7. Σελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Α8 – Δπαλεμέηαζεο φπσο 

απνηππψλεηαη ζην ζρέδην ηεο απφθαζεο. 
 

  

Δπί ηεο απφ ........2018 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ....... ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηνπ ......., κε 

Α.Φ.Μ. ......., ε νπνία θαηαηέζεθε εκπξφζεζκα, θαη κεηά ηελ κειέηε θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ 

πθηζηάκελσλ ζην ζρεηηθφ θάθειν εγγξάθσλ θαη ησλ πξνβαιιφκελσλ ιφγσλ ηεο ελδηθνθαλνχο 

πξνζθπγήο, επαγφκαζηε ηα αθφινπζα: 

 

 Με ηελ κε αξηζκφ ........2018  νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ.  ΓΡΑΜΑ θαηαινγίζηεθε ζε βάξνο ηνπ 

πξνζθεχγνληνο θφξνο εηζνδήκαηνο χςνπο 6572,32€ πιένλ πξνζηίκνπ άξζξνπ 58 θαη ηφθσλ 

άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 4174/2013 χςνπο 5.972,92€, πιένλ εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο χςνπο 

400,00€, ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ 12.945,24€, γηα  ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013 (ειζοδήμαηα πεπιόδος 

01.01-31.12.2012).  

 

 Με ηελ κε αξηζκφ ........2018  νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο/πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ, θνξνινγηθνχ έηνπο 2014, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Γ.Ο.Τ.  ΓΡΑΜΑ θαηαινγίζηεθε ζε βάξνο ηνπ πξνζθεχγνληνο θφξνο εηζνδήκαηνο χςνπο 

4.950,00€ πιένλ πξνζηίκνπ άξζξνπ 58 Ν. 4174/2013 χςνπο 2.475,00€, πιένλ εηδηθήο 

εηζθνξάο αιιειεγγχεο χςνπο 300,00€, ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ 7.725,00€, γηα  ην θνξνινγηθφ 

έηνο 2014 (ειζοδήμαηα πεπιόδος 01.01-31.12.2014).  

 

Οη  σο άλσ πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο εδξάδνληαη επί ηεο απφ ….2018 έθζεζεο ειέγρνπ 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ηεο Γ.Ο.Τ. ΓΡΑΜΑ, θαηφπηλ κεξηθνχ ειέγρνπ πνπ δηελεξγήζεθε, 

δπλάκεη ηεο ππ’ αξ. 335/04.06.2018 εληνιήο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο. Ο έιεγρνο αθνξνχζε ηελ 

πεξίνδν 01.01.2012 – 31.12.2014 θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ηνπ πξνζθεχγνληνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48§3 ηνπ Ν. 2238/1994 (πποζαύξηζη 

πεπιοςζίαρ από άγνυζηη ή μη διαπκή ή μη ζηαθεπή πηγή ή αιηία).  

 

Ζ ελ ιφγσ ππφζεζε, δηαβηβάζζεθε απφ ην .Γ.Ο.Δ. Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, κε ην ππ’ αξ. πξση. ……...2012 έγγξαθν, θαηφπηλ ηεο ππ’ αξ. ΔΜΠ. 

……...2017 απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Αηηία ηνπ αξρηθνχ ειέγρνπ απνηέιεζε ην κε 
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αξ. πξση. ΔΜΠ ……../30.01.2012 Έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο, κε 

ζπλεκκέλν ην ππ’ αξ. ……/06.01.2012 δειηίν πιεξνθνξηψλ απφ θαηαγγειία, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν θαζεγεηέο κέζεο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Γξάκαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν πξνζθεχγσλ 

(ρεκηθφο), παξέδηδαλ ηδηαίηεξα καζήκαηα ζε καζεηέο ηεο πεξηνρήο.   

 

Απφ ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε, ζηνπο ηξαπεδηθνχο  ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχζε ν πξνζθεχγσλ 

ην επίκαρν δηάζηεκα δηαπηζηψζεθε  πξνζαχμεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ απφ άγλσζηε ή κε δηαξθή ή 

κε ζηαζεξή πεγή ή αηηία ζχκθσλα κε ηα άξζξα 48§3 ηνπ Ν. 2234/94, 21§4 & 28§2 ηνπ Ν. 

4172/2013 & 39 ηνπ Ν. 4174/2013, ηφζν ζην νηθ. έηνο 2013 (ειζοδήμαηα πεπιόδος 01.01.-

31.12.2012) φζν θαη ζην θνξνινγηθφ έηνο 2014 (ειζοδήμαηα πεπιόδος 01.01.-31.12.2014) χςνπο 

20.000,00€ & 15.000€ αληίζηνηρα.   

 

πγθεθξηκέλα, νη πξσηνγελείο πηζηψζεηο ζηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, νη νπνίεο ζχκθσλα κε  

ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν δελ αηηηνινγήζεθαλ επαξθψο, είλαη νη αθφινπζεο: 

Οηθνλνκηθφ έηνο 2013  

 

Φνξνινγηθφ έηνο 2014  

 

 

Ο πξνζθεχγσλ, κε ηελ ππφ θξίζε ελδηθνθαλή, δεηά ηελ αθχξσζε ησλ πξνζβαιιφκελσλ πξάμεσλ 

ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ.  ΓΡΑΜΑ,  πξνβάιινληαο ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 

1) Έιιεηςε ηεο απαηηνχκελεο λφκηκεο αηηηνινγίαο. Γελ ηεξήζεθαλ νη θαλφλεο ηεο εηδηθφηεηαο, 

ζαθήλεηαο θαη επάξθεηαο. Σν ζχλνιν ησλ επίκαρσλ πηζηψζεσλ αθνξνχλ πξνγελέζηεξεο 

αλαιήςεηο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Αναθοπικά με ηην καηάθεζη μεηπηηών ύτοςρ 20.000,00€ ζηιρ 11.07.2012 

Α) Πνζφ 10.000,00€ κε εκεξνκελία αλάιεςεο ηελ 11.04.2011  

(αξ. ινγ. .......ηεο ηξάπεδαο Eurobank). 

Β) Πνζφ 10.000,00€  κε εκεξνκελία αλάιεςεο ηελ 03.01.2012  

(αξ. ινγ. ....... ηεο ΑΣΔ ΒΑΝΚ). 

Αναθοπικά με ηην καηάθεζη μεηπηηών ύτοςρ 5.000,00€ & 10.000,00€ ζηιρ 07.07.2014 & 

14.07.2014 ανηίζηοισα. 

Πνζφ 20.000,00€ κε εκεξνκελία αλάιεςεο ηελ 27.09.2013  

(αξ. ινγ. .......ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο). 

Α/Α 
ΗΜΔΡ.   

ΤΝΑΛΛΑΓΗ 
ΛΟΓ/ΜΟ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

ΠΟΟ 
ΚΑΣΑΘΔΗ 

1 11.07.2012 ....... ΚΑΣΑΘΔΖ ΜΔΣΡΖΣΩΝ  20.000,00€ 

Α/Α 
ΗΜΔΡ.   

ΤΝΑΛΛΑΓΗ 
ΛΟΓ/ΜΟ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

ΠΟΟ 
ΚΑΣΑΘΔΗ 

1 07.07.2014 ....... ΚΑΣΑΘΔΖ ΜΔΣΡΖΣΩΝ  5.000,00€ 

2 14.07.2014 ....... ΚΑΣΑΘΔΖ ΜΔΣΡΖΣΩΝ 10.000,00€ 

   
ΤΝΟΛΟ  15.000,00€ 
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Ο έιεγρνο απνξξίπηεη ηνπο σο άλσ ηζρπξηζκνχο, πξνβαίλνληαο ζε ζπκπεξαζκαηηθνχο 

ζπιινγηζκνχο, κε απνηέιεζκα λα θαηαιείπνληαη θελά θαη ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ νξζφηεηα 

ηεο θξίζεο ηνπ.  

2) Παξαβίαζε ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ηεο θαιήο πίζηεο θαη ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ πξνο ηε δηνίθεζε. Καλέλα απφ ηα ζπλεκκέλα ζηελ έθζεζε 

ειέγρνπ έγγξαθα δελ θνηλνπνηήζεθαλ ζηνλ πξνζθεχγνληα, γεγνλφο πνπ ζπληζηά παξάβαζε 

νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο.  

 

 

Ωο πξνο ηνλ πξώην ηζρπξηζκό  

 

Δπεηδή, ζην άξζξν 28§2 ηνπ Ν. 4174/2013 νξίδεηαη φηη:  «Ζ 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.  

Ζ νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ εθδίδεηαη κε βάζε έθζεζε ειέγρνπ ηελ 

νπνία ζπληάζζεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε.  Ζ έθζεζε ειέγρνπ πεξηιακβάλεη εκπεξηζηαησκέλα θαη 

αηηηνινγεκέλα ηα γεγνλφηα, ηα ζηνηρεία θαη ηηο δηαηάμεηο ηηο νπνίεο έιαβε ππφςε ηεο ε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ. Ζ νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θφξνπ καδί κε ηελ έθζεζε ειέγρνπ θνηλνπνηνχληαη ζηνλ θνξνινγνχκελν».  

 

Δπεηδή, ζην άξζξν 64 ηνπ Ν.4174/2013 νξίδεηαη φηη: «Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε 

λα παξέρεη ζαθή, εηδηθή θαη επαξθή αηηηνινγία γηα ηε λνκηθή βάζε, ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο 

πνπ ζεκειηψλνπλ ηελ έθδνζε πξάμεσο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θφξνπ». 

 

Δπεηδή, ζην άξζξν 65 ηνπ Ν.4174/2013 νξίδεηαη φηη: «ε 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». 

 

Δπεηδή, ζην άξζξν 48 § 3 ηνπ Ν. 2238/94, έηζη φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 

15 §3 ηνπ Ν. 3888/10, νξίδνληαη ηα εμήο: «Ωο εηζφδεκα απφ ππεξεζίεο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ 

ινγίδεηαη θαη θάζε εηζφδεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππαρζεί ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο Α' έσο Ε' ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4. ε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ άγλσζηε ή κε δηαξθή ή κε 

ζηαζεξή πεγή ή αηηία, ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα θιεζεί λα απνδείμεη είηε ηελ πξαγκαηηθή πεγή 

ή αηηία πξνέιεπζήο ηεο είηε φηη θνξνινγείηαη απφ άιιεο δηαηάμεηο είηε φηη απαιιάζζεηαη απφ ην 

θφξν κε εηδηθή δηάηαμε, πξνθεηκέλνπ απηφ λα κελ θνξνινγεζεί σο εηζφδεκα απφ ππεξεζίεο 

ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία επήιζε ε πξνζαχμεζε». 

 

Δπεηδή, ζην άξζξν 21§4 ηνπ Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Δ.) νξίδεηαη φηη: «Kάζε πξνζαχμεζε 

http://www.forin.gr/laws/law/18/forologikes-diadikasies-kai-alles-diatakseis#!/?article=28&paragraph=1&bn=1
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πεξηνπζίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ παξάλνκε ή αδηθαηνιφγεηε ή άγλσζηε πεγή ή αηηία 

ζεσξείηαη θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο». 

 

Δπεηδή, ζην άξζξν 28§2 ηνπ Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Δ.) νξίδεηαη φηη: «Σν εηζφδεκα θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, αλεμαξηήησο αλ πξνέξρεηαη απφ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κπνξεί 

επίζεο λα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε θάζε δηαζέζηκν ζηνηρείν ή έκκεζεο κεζφδνπο ειέγρνπ ζχκθσλα 

κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, φηαλ ην πνζφ ηνπ δεινχκελνπ 

εηζνδήκαηνο δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνζσπηθψλ δαπαλψλ δηαβίσζεο ή ζε πεξίπησζε 

πνπ ππάξρεη πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο ε νπνία δελ θαιχπηεηαη απφ ην δεινχκελν εηζφδεκα».  

 

Δπεηδή, ζην άξζξν 39 ηνπ Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Γ.) νξίδεηαη φηη: «ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο 

πξνζαχμεζεο πεξηνπζίαο θαηά ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο, ε πξνζαχμεζε απηή δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία, εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο 

απνδείμεη ηελ πξαγκαηηθή πεγή απηήο, θαζψο επίζεο θαη φηη απηή είηε έρεη ππαρζεί ζε λφκηκε 

θνξνινγία είηε απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν ζχκθσλα κε εηδηθέο δηαηάμεηο». 

 

Δπεηδή, ζην άξζξν 14§1  ηνπ Ν.4174/2013 νξίδεηαη φηη: «Πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο δεηά εγγξάθσο 

ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε απφ ηνλ θνξνινγνχκελν, πξέπεη λα παξέρνληαη εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, εθηφο εάλ ν θνξνινγνχκελνο πξνζθνκίζεη 

επαξθείο απνδείμεηο γηα πηζαλέο δπζρέξεηεο θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπ δεηήζεθαλ, εθφζνλ νη δπζρέξεηεο απηέο νθείινληαη ζε πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ή ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο». 

 

Δπεηδή,  ζηελ ΠΟΛ 1095/29-4-2011 νξίδεηαη φηη:  «1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ λ.3888/2010, Φ.Δ.Κ. 175/Α' 30-9-2010, πξνζηέζεθε εδάθην ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 48 ηνπ Κ.Φ.Δ. λ.2238/1994, σο εμήο: «ε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

άγλσζηε ή κε δηαξθή ή κε ζηαζεξή πεγή ή αηηία, ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα θιεζεί λα 

απνδείμεη είηε ηελ πξαγκαηηθή πεγή ή αηηία πξνέιεπζήο ηεο, είηε φηη θνξνινγείηαη απφ άιιεο 

δηαηάμεηο, είηε φηη απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν κε εηδηθή δηάηαμε, πξνθεηκέλνπ απηφ λα κελ 

θνξνινγεζεί σο εηζφδεκα απφ ππεξεζίεο ειεπζεξίσλ επαγγεικάησλ ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία 

επήιζε ε πξνζαχμεζε. 2. ηε ζρεηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λ.3888/2010 αλαθέξεηαη φηη κε ηηο 

λέεο απηέο δηαηάμεηο θαζνξίδεηαη πνηνο έρεη ην βάξνο απφδεημεο επί εηζνδήκαηνο ηνπ νπνίνπ δελ 

πξνθχπηεη ζαθψο ε πεγή ή αηηία πξνέιεπζεο θαη ην νπνίν ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

(άξζξα 4 θαη 48 ηνπ λ.2238/1994) ινγίδεηαη σο εηζφδεκα πξνεξρφκελν απφ ειεπζέξηα 

επαγγέικαηα. Αλ θαη απφ ηελ ηζρχνπζα δηάηαμε ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη πξνέθππηε 

ρσξίο ακθηβνιία ην γεγνλφο φηη ν θνξνινγνχκελνο ππνρξενχηαη λα απνδείμεη ηελ πξαγκαηηθή 

πεγή ή αηηία ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ε ηζρχνπζα δηάηαμε ρξεζηκνπνηεί ην ξήκα 

«ινγίδεηαη», εληνχηνηο γηα ηελ άξζε θάζε ακθηβνιίαο κε ηελ πξνζζήθε ηνπ εδαθίνπ απηνχ ζηελ 

http://www.forin.gr/laws/law/18/forologikes-diadikasies-kai-alles-diatakseis
http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#!/?article=21&paragraph=4&bn=1
http://www.forin.gr/laws/law/16/forologia-eisodhmatos-epeigonta-metra-efarmoghs-tou-n-4046-2012-tou-n-4093-2012-kai-tou-n-4127-2013-kai-alles-diatakseis#!/?article=21&paragraph=4&bn=1
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παξάγξαθν 3 νξίδεηαη απηφ πιένλ θαη ξεηά.  3. Οη δηαηάμεηο απηέο αλαθέξνληαη ζε νπνηαδήπνηε 

πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ άγλσζηε πεγή θαη αηηία πξνέιεπζεο, ή πξφθεηηαη 

γηα πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο πνπ δελ πξνθχπηεη απφ δηαξθή θαη ζηαζεξή πεγή θαη θαζνξίδεηαη φηη 

ν θνξνινγνχκελνο, εθφζνλ θιεζεί, θέξεη ην βάξνο ηεο απφδεημεο γηα ηελ πεγή ή ηελ αηηία 

πξνέιεπζεο ή φηη ε ελ ιφγσ πξνζαχμεζε θνξνινγείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο, ή φηη 

απαιιάζζεηαη κε εηδηθή δηάηαμε. ε πεξίπησζε πνπ νη απνδείμεηο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, ε 

νπνηαδήπνηε πξνζαχμεζε ηεο πεξηνπζίαο ραξαθηεξίδεηαη θαη θνξνινγείηαη σο εηζφδεκα απφ 

ειεπζέξηα επαγγέικαηα. 4. Ζ πξνζαχμεζε ηεο πεξηνπζίαο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε θηλεηή ή 

αθίλεηε πεξηνπζία νπνηαζδήπνηε κνξθήο, νηθφπεδα, ζπίηηα, απηνθίλεηα, ζθάθε, αεξνζθάθε, 

πάζεο θχζεσο ρξεφγξαθα, (κεηνρέο, ηνθνκεξίδηα), θαηαζέζεηο, θιπ. 5. Καηά ηελ εθαξκνγή απηψλ 

ησλ δηαηάμεσλ, γηα θάζε ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη, πηζαλφλ λα πξνθχπηνπλ ζπγθεθξηκέλα 

πξνβιήκαηα, ηα νπνία πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα αληηκεησπίδνληαη ην θάζε έλα μερσξηζηά θαη 

κεκνλσκέλα κε ηηο δηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο. …………...». 

 

Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1175/16-11-2017  ηεο Α.Α.Γ.Δ. κε ηελ νπνία δφζεθαλ δηεπθξηλήζεηο 

γηα ζέκαηα ειέγρνπ πξνζαχμεζεο πεξηνπζίαο: «…..2. Γεληθά, επηζεκαίλεηαη φηη πίζησζε ζε 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ κπνξεί λα ινγηζζεί θαη λα θνξνινγεζεί σο εηζφδεκα ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 

48 ηνπ λ. 2238/1994 ή ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4172/2013 ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ, εθφζνλ δελ θαιχπηεηαη κε ηα δεισζέληα εηζνδήκαηά ηνπ, νχηε απφ άιιε 

ζπγθεθξηκέλε θαη αξθνύλησο ηεθκεξησκέλε, ελόςεη ησλ ζπλζεθώλ, πεγή ή αηηία, είηε ηελ 

νπνία απηφο επηθαιείηαη, θαηφπηλ θιήζεο ηνπ απφ ηε Γηνίθεζε γηα παξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

ή πξνεγνχκελε αθξφαζε, είηε ηελ νπνία εληνπίδεη ε θνξνινγηθή αξρή ζην πιαίζην ηεο ιήςεο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζην λφκν, αλαγθαίσλ, θαηάιιεισλ θαη εχινγσλ κέηξσλ ειέγρνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ν θνξνινγνχκελνο νθείιεη θαη' αξρήλ, λα αληαπνθξηζεί ζηελ θιήζε ηεο ειεγθηηθήο 

αξρήο λα ηεο ρνξεγήζεη ηα αλαγθαία θαη εχινγα, ελφςεη ησλ ζπλζεθψλ, ζηνηρεία δηεπθξίληζεο θαη 

επαξθνχο δηθαηνιφγεζεο ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο, ε νπνία πξνδήισο δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζε εθείλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ησλ θνξνινγηθψλ ηνπ δειψζεσλ. Ζ 

άξλεζε ή ε παξάιεηςε ηνπ θνξνινγνχκελνπ λα παξάζρεη ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ή ε 

αδπλακία ηνπ λα ηεθκεξηψζεη επαξθψο ηνπο ηζρπξηζκνχο πξνο δηθαηνιφγεζε ησλ επίκαρσλ 

πνζψλ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ εθηίκεζε απφ ηε θνξνινγηθή αξρή ησλ απνδείμεσλ ζε βάξνο 

ηνπ ….» 

 

Δπεηδή,  κε ηελ ΓΔΑΦ Α΄ 1144110 ΔΞ 2015 δφζεθαλ δηεπθξηλήζεηο απφ ην Β΄ Σκήκα ηεο 

Γηεχζπλζεο Διέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθέο κε ζέκαηα αλάισζεο θεθαιαίνπ 

πξνεγνπκέλσλ εηψλ θαη πξνζαχμεζεο πεξηνπζίαο. πγθεθξηκέλα, νξίδνληαη ηα εμήο: «3. Οη 

δηαηάμεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ αλαθέξνληαη ζε νπνηαδήπνηε πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο, πνπ 

πξνέξρεηαη απφ παξάλνκε ή αδηθαηνιφγεηε ή άγλσζηε πεγή θαη αηηία πξνέιεπζεο, θαη νξίδεηαη φηη 

ν θνξνινγνχκελνο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνδείμεη ηελ πξαγκαηηθή πεγή ή ηελ αηηία πξνέιεπζεο 

ή φηη ε ελ ιφγσ πξνζαχμεζε θνξνινγήζεθε ή απαιιάρζεθε λφκηκα. ε πεξίπησζε πνπ νη 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/48/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/48/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/21/paragraph/4
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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απνδείμεηο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, ε νπνηαδήπνηε πξνζαχμεζε ηεο πεξηνπζίαο ραξαθηεξίδεηαη 

θαη θνξνινγείηαη σο εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα …..8. Ζ πξνζαχμεζε ηεο 

πεξηνπζίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ έιεγρν ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη 

επαξθψο, θαζφζνλ αλαιήςεηο / θαηαζέζεηο κπνξεί λα αθνξνχλ ζπλαιιαγέο-θηλήζεηο πνπ δελ 

ζπληζηνχλ θαη’ αλάγθε θνξνινγεηέν εηζφδεκα. Πεξαηηέξσ κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ κεηαμχ 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ εμεηάδνληαη θαη δηεξεπλάηαη ν ιφγνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 

ζπλαιιαγέο κεηαθνξάο ησλ πνζψλ απηψλ αθνχ πξνζθνκίζεη ν θνξνινγνχκελνο ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα. Γειαδή ην ζέκα πνπ πξέπεη λα εμεηάδεηαη δελ είλαη ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ 

αλάιεςεο θαη θαηάζεζεο ζηνλ ίδην ή άιιν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ αιιά αλ ηα αλαιεθζέληα πνζά 

ππεξθαιχπηνπλ δαπάλεο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ινηπψλ δαπαλψλ, έηζη ψζηε λα 

κελ δηθαηνινγνχληαη κεηαγελέζηεξεο θαηαζέζεηο ίζνπ ή άιινπ πνζνχ ζηνλ ίδην ή άιιν ινγαξηαζκφ. 

Δπηπιένλ ν έιεγρνο θξίλεη θαη ηεθκεξηώλεη εάλ πξόθεηηαη ή όρη γηα «πξσηνγελείο 

θαηαζέζεηο», δειαδή γηα πνζά πνπ πξνέξρνληαη από άγλσζηε ή κε δηαξθή ή κε ζηαζεξή 

πεγή ή αηηία θαη δελ πξνέξρνληαη από αλαιήςεηο από άιινπο ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο. 

εκεηψλεηαη φηη δελ αληίθεηηαη ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ε αλάιεςε ρξεκαηηθψλ πνζψλ θαη ε 

απνδεδεηγκέλε επαλαθαηάζεζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηψλ θαη νχηε πξνβιέπεηαη ρξνληθφο 

πεξηνξηζκφο γηα ηελ δηαδηθαζία θίλεζεο ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ». 

 

Δπεηδή,  ζχκθσλα κε ηελ 884/2016 απόθαζε ηνπ Β’ Σκήκαηνο ηνπ ηΔ: «…….Ο 

θνξνινγνχκελνο (ηεθκαίξεηαη φηη) γλσξίδεη ή νθείιεη λα γλσξίδεη ηελ αιεζή αηηία ή ηελ πεγή ηεο 

εηζαγσγήο ζηελ πεξηνπζία ηνπ ησλ κεγάισλ πνζψλ πνπ πεξηέρνπλ νη ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί ηνπ 

θαη, ζπλεπψο, κπνξεί επρεξψο θαη ππνρξενχηαη, θαη’ αξρήλ, λα ππνδείμεη ζηε θνξνινγηθή αξρή 

ηελ ελ ιφγσ αηηία ή πεγή, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξ. 66 παξ. 1 πεξηπη. α ηνπ ΚΦΔ θαη, ήδε, 

εθείλε ηνπ άξ. 14 παξ. 1 ηνπ λ. 4174/2013, δεδνκέλνπ, άιισζηε, φηη πξφθεηηαη γηα κε επαίζζεην ή, 

γεληθφηεξα, κε ρξήδνλ απμεκέλεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθφ δεδνκέλν, γηα ηελ πξφζβαζε ζην 

νπνίν, ζην πιαίζην ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο, ην θξάηνο 

δηαζέηεη επξχ πεξηζψξην εθηίκεζεο (πξβι. ΔΓΓΑ 22.12.2015, G.S.B. θαηά Διβεηίαο, 28601/11, 

ζθέςεηο 92-93) – Δπνκέλσο, νθείιεη, θαη’ αξρήλ, λα αληαπνθξηζεί ζηελ θιήζε ηεο θνξνινγηθήο 

ειεγθηηθήο αξρήο λα ηεο ρνξεγήζεη ηα αλαγθαία θαη εχινγα, ελφςεη ησλ ζπλζεθψλ, πιεξνθνξηαθά 

ζηνηρεία δηεπθξίληζεο θαη επαξθνχο δηθαηνιφγεζεο ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο, ε νπνία 

πξνδήισο δελ αληαπνθξίλεηαη ζε εθείλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα (κε απνξξηθζέληα απφ ηε 

θνξνινγηθή αξρή) ζηνηρεία ησλ δειψζεψλ ηνπ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο – Καη λαη κελ κπνξεί, θαη’ 

εμαίξεζε, λα αληηηαρζεί, ελ φισ ή ελ κέξεη, ζηελ εθπιήξσζε ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζήο ηνπ, 

επηθαινχκελνο θάπνην ππέξηεξν δηθαίσκά ηνπ, φπσο, ηδίσο, ην δηθαίσκα κε απηνελνρνπνίεζήο 

ηνπ (πξβι. ΔΓΓΑ 3.5.2001, 31827/96, J.B. θαηά Διβεηίαο, ζθέςεηο 65-71, ΔΓΓΑ 5.4.2012, 

11663/04, Chambaz θαηά Διβεηίαο, ζθέςεηο 53-58 – πξβι. επίζεο ΓΔΚ 18.10.1989, 374/87, 

Orkem, ζθέςεηο 35-41), αιιά, πάλησο, ε άξλεζε ή ε παξάιεηςε ηνπ θνξνινγνχκελνπ λα 

παξάζρεη ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο ή ε αδπλακία ηνπ λα ηεθκεξηψζεη επαξθψο ηνπο 

ηζρπξηζκνχο πνπ πξνβάιιεη πξνο δηθαηνιφγεζε ησλ επίκαρσλ πνζψλ ζηνπο ηξαπεδηθνχο 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/14/paragraph/1
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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ινγαξηαζκνχο ηνπ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ εθηίκεζε απφ ηε θνξνινγηθή αξρή (θαη πεξαηηέξσ, 

ζε πεξίπησζε άζθεζεο έλδηθεο πξνζθπγήο, απφ ην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην) ησλ απνδείμεσλ ζε 

βάξνο ηνπ θαη επηηξέπεηαη λα νδεγήζεη ζηε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πξνο ζεκειίσζε ηεο 

χπαξμεο παξάβαζεο αλαθξίβεηαο ηεο δήισζήο ηνπ θαη αληίζηνηρεο θνξνδηαθπγήο (πξβι. ΔΓΓΑ 

8.2.1996, 18731/91, John Murray θαηά Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ζθέςε 47 θαη ΔΓΓΑ 20.3.2001, 

33501/96, Telfner θαηά Απζηξίαο, ζθέςεηο 15-17)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 Γηνίθεζε (πξβι. ηΔ 4049/2014, 2442/2013, 

886/2005 θ.ά.)……..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 Γηνίθεζε. 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 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 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….. 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 επιφγσο αλακέλεηαη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν, είλαη ηθαλέο λα πξνζδψζνπλ ζηέξεε 

πξαγκαηηθή βάζε ζην ζπκπέξαζκα πεξί δηάπξαμεο ηεο απνδηδφκελεο παξάβαζεο………. Ζ 

πξνζηεζείζα κε ην άξζξν 15 παξ. 3 ηνπ λ. 3888/2010 δηάηαμε ηνπ εδαθίνπ β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ ΚΦΔ, θαηά ην θξίζηκν, ελ πξνθεηκέλσ, ζθέινο ηεο, πνπ αλαθέξεηαη ζε 

πεξηνπζηαθή πξνζαχμεζε πξνεξρφκελε «απφ άγλσζηε [...] πεγή ή αηηία», έρεη ηελ έλλνηα φηη 

εθαξκφδεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θνξνινγηθή δηνίθεζε δελ θαηνξζψλεη λα δηαπηζηψζεη, 

θαηά ηξφπν αξθνχλησο ηεθκεξησκέλν θαη αζθαιή, ηε ζπγθεθξηκέλε πξνέιεπζε ηεο πξνζαχμεζεο 

(πνπ, ζε ππφζεζε φπσο ε παξνχζα, ππεξβαίλεη ηα εηζνδήκαηα πνπ ηεο έρεη δειψζεη ν 

θνξνινγνχκελνο), παξά ηε ιήςε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην λφκν αλαγθαίσλ, θαηάιιεισλ θαη 

εχινγσλ, ελφςεη ησλ πεξηζηάζεσλ, κέηξσλ ειέγρνπ θαη δηεξεχλεζεο ηεο ππφζεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο, ηδίσο, ηεο θιήζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ γηα παξνρή ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ, πνπ, αλ ππνβιεζνχλ, ειέγρνληαη σο πξνο ηελ αθξίβεηα θαη ηελ 

επάξθεηά ηνπο». 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3888/year/2010/article/15/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/258
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/48/paragraph/3
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/2238/year/1994/article/48/paragraph/3
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Δπεηδή, ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο έθξηλε φηη ν πξνζθεχγσλ δελ 

απέδεημε ηελ πεγή ή ηελ αηηία ησλ αθφινπζσλ πηζηψζεσλ ζηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ ινγαξηαζκνχο 

γηα ηηο πεξηφδνπο 01.01-31.12.2012 & 01.01-31.12.2014, κε απνηέιεζκα λα ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 48§3 ηνπ Ν. 2238/94, 21§4 & 28§2 ηνπ Ν. 

4172/2013 & 39 ηνπ Ν. 4174/2013, πεξί  πξνζαχμεζεο ηεο πεξηνπζίαο.  

Α)Καηάζεζε κεηξεηψλ ζηηο 11.07.2012 χςνπο 20.000€ ζηνλ ππ’ αξ. ....... ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ 

ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο (Κχπξνπ), δηθαηνχρνη ηνπ νπνίνπ εκθαλίδνληαη ν πξνζθεχγσλ θαη ε 

ζχδπγφο ηνπ ....... κε Α.Φ.Μ. ........  

Β) Καηάζεζε κεηξεηψλ ζηηο 07.07.2014 & ζηηο 14.07.2014 χςνπο 5.000€ & 10.000€ αληίζηνηρα 

ζηνλ ππ’ αξ. ....... ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο ηξάπεδαο Eurobank, δηθαηνχρνη ηνπ νπνίνπ 

εκθαλίδνληαη ν πξνζθεχγσλ, ε ζχδπγφο ηνπ ....... κε Α.Φ.Μ. ....... θαη ηα δχν αλήιηθα ηέθλα ηνπ 

.......θαη ........ 

 

Δπεηδή, ν πξνζθεχγσλ, ηφζν ζην πιαίζην ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ φζν θαη ζην πιαίζην ηεο 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηζρπξίζηεθε φηη ηα σο άλσ πνζά δελ αθνξνχλ πξσηνγελείο θαηαζέζεηο, 

αιιά ρξήκαηα ηα νπνία είραλ αλαιεθζεί ζε πξνγελέζηεξν δηάζηεκα απφ ηξαπεδηθνχο ηνπ 

ινγαξηαζκνχο θαη επαλαθαηαηέζεθαλ.  

πγθεθξηκέλα,  φζνλ αθνξά ηελ  θαηάζεζε ησλ 20.000€ ζηηο 11.07.2012 ηζρπξίδεηαη φηη πξνήιζε 

απφ ηηο εμήο δχν αλαιήςεηο:   

1) Αλάιεςε ζηηο 11.04.2011 πνζνχ 10.000,00€ απφ ηνλ ηξαπεδηθφ  ινγ. .......ηεο ηξάπεδαο 

Eurobank, δηθαηνχρνη ηνπ νπνίνπ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, εκθαλίδνληαη ν πξνζθεχγσλ, ε 

ζχδπγφο ηνπ ....... κε Α.Φ.Μ. ....... θαη ηα δχν αλήιηθα ηέθλα ηνπ .......θαη ........ Πξνο απφδεημε 

απηνχ πξνζθνκίδεη αληίγξαθν ρξεσζηηθήο θίλεζεο ηεο Σξάπεδαο.  

2) Αλάιεςε ζηηο 03.01.2012  πνζνχ 10.000,00€ απφ ηνλ ηξαπεδηθφ  ινγ. ....... ηεο ΑΣΔ ΒΑΝΚ. 

Πξνο απφδεημε ηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπ πξνζθνκίδεη αληίγξαθν ηεο θίλεζεο ηνπ σο άλσ 

ινγαξηαζκνχ γηα ην δηάζηεκα απφ 01.01.2012 έσο 31.01.2012.  

Όζνλ αθνξά ηηο θαηαζέζεηο ζηηο 07.07.2014 & ζηηο 14.07.2014 χςνπο 5.000€ & 10.000€ αληίζηνηρα 

ζηνλ ππ’ αξ. ....... ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο ηξάπεδαο Eurobank, ν πξνζθεχγσλ ηζρπξίδεηαη φηη  

πξνήιζαλ  απφ ηελ αλάιεςε ησλ 20.000€, πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο  27.09.2013 απφ ηνλ ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ κε αξ. .......ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο, δηθαηνχρνη ηνπ νπνίνπ εκθαλίδνληαη ζπλνιηθά έμη 

άηνκα, ήηνη ν πξνζθεχγσλ, ε ζχδπγφο ηνπ ....... κε Α.Φ.Μ. ......., ηα δχν αλήιηθα ηέθλα ηνπ .......θαη 

......., ν παηέξαο ηνπ .......κε Α.Φ.Μ. ....... θαη ε κεηέξα ηνπ .......κε Α.Φ.Μ. ........ Πξνο απφδεημε ηνπ 

ηζρπξηζκνχ ηνπ ν πξνζθεχγσλ πξνζθνκίδεη αληίγξαθν θίλεζεο ηνπ σο άλσ ινγαξηαζκνχ γηα ηελ 

πεξίνδν απφ 01.07.2013 έσο θαη 01.10.2013, θαζψο θαη κηα εθηχπσζε ηεο ηξάπεδαο κε ηα 

αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

 

Δπεηδή, αλαθνξηθά κε ηελ πίζησζε ηνπ πνζνχ ησλ 20.000,00€ νη ηζρπξηζκνί ηνπ πξνζθεχγνληνο 

δελ γίλνληαη απνδεθηνί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:  

Α) Ζ επηθαινχκελε αλάιεςε ησλ 10.000€ ζηηο 11.04.2011 απφ ινγαξηαζκφ ηεο ηξάπεδαο 

Eurobank, αθνξά πξνεγνχκελε κε ειεγθηέα ρξήζε θαη σο εθ ηνχηνπ ν πξνζθεχγσλ φθεηιε λα 
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πξνζθνκίζεη επηπιένλ ηηο θηλήζεηο ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπ ινγαξηαζκψλ γηα ην δηάζηεκα απφ 

11.04.2011 έσο θαη 31.12.2011, έηζη ψζηε λα απνθιεηζηεί ε πεξίπησζε ηα ρξήκαηα απηά λα έρνπλ 

θαηαηεζεί  ην σο άλσ δηάζηεκα ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ.  

Β) Ζ επηθαινχκελε αλάιεςε ησλ 10.000€ ζηηο 03.01.2012 δηελεξγήζεθε απφ ινγαξηαζκφ ηεο ATE 

Bank θχξηνο δηθαηνχρνο ηνπ νπνίνπ ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνκηζζείζα θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

είλαη ν παηέξαο ηνπ πξνζθεχγνληνο .......κε Α.Φ.Μ. ........ Απφ ηα δηαζέζηκα δε ζηνηρεία δελ 

πξνθχπηεη αλ ν πξνζθεχγσλ είλαη ζπλδηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ, θαζψο ην πνηνο δηελήξγεζε 

ηελ επίκαρε αλάιεςε. Ωο εθ ηνχηνπ ε πξνζθνκηζζείζα θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ATE BANK 

θξίλεηαη σο κε επαξθέο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν θαη ν ζρεηηθφο ηζρπξηζκφο ηνπ απνξξίπηεηαη.  

 

Δπεηδή, αλαθνξηθά κε ηηο πηζηψζεηο ζηηο 07.07.2014 & ζηηο 14.07.2014 χςνπο 5.000€ & 10.000€ 

αληίζηνηρα ζηνλ ππ’ αξ. ....... ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο ηξάπεδαο Eurobank, νη ηζρπξηζκνί ηνπ 

πξνζθεχγνληνο φηη πξνήιζαλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ 20.000€ ζηηο 27.09.2013 δελ γίλνληαη 

απνδεθηνί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:  

ηνλ ππ’ αξ. αξ. .......ινγαξηαζκφ ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο δηθαηνχρνη εκθαλίδνληαη πέξαλ ηεο 

ζπδχγνπ θαη ησλ ηέθλσλ ηνπ θαη νη γνλείο ηνπ πξνζθεχγνληνο, Κχξηνο δηθαηνχρνο κάιηζηα απηνχ 

είλαη ν παηέξαο ηνπ .......κε Α.Φ.Μ. ........ πλεπψο, ν πξνζθεχγσλ πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζεη 

ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ φθεηιε λα πξνζθνκίζεη επηπιένλ ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ν ίδηνο ή ε 

ζχδπγφο ηνπ εηζέπξαμαλ ην πνζφ απηφ.  

 

Δπεηδή, απφ ηα ζηνηρείνπ ηνπ θαθέινπ δελ πξνθχπηεη ην πξφζσπν πνπ πξνέβε ζηελ θαηάζεζε 

ησλ επίκαρσλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ πξνζθεχγνληνο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν θάπνηα απφ ηα πνζά απηά λα έρνπλ 

θαηαηεζεί απφ θάπνηνλ ηξίην.  

 

Δπεηδή, ε απιή επίθιεζε γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε επαξθψλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ δελ αξθεί, πξνθεηκέλνπ λα απαιιάμεη ηνλ πξνζθεχγνληα απφ ηελ 

ππνρξέσζε ηεθκεξίσζεο ησλ επίκαρσλ ζπλαιιαγψλ, έηζη ψζηε απηέο λα κελ θνξνινγεζνχλ σο 

εηζφδεκα πξνεξρφκελν απφ άγλσζηε πεγή ή αηηία.  

 

 

Ωρ εκ ηούηος ο ιζσςπιζμόρ ηος πποζθεύγονηορ πεπί ελλιπούρ αιηιολογίαρ αποππίπηεηαι υρ 

αναπόδεικηορ. .  

 

 

Ωο πξνο ηνλ δεύηεξν ηζρπξηζκό  

 

Δπεηδή, ζην άξζξν 28§1 ηνπ Ν. 4174/13 (Κ.Φ.Γ.) νξίδεηαη φηη: «Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θνηλνπνηεί 

εγγξάθσο ζην θνξνινγνχκελν ζεκείσκα δηαπηζηψζεσλ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηνλ πξνζσξηλφ δηνξζσηηθφ πξνζδηνξηζκφ θφξνπ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη πιήξσο 
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αηηηνινγεκέλνο. Ο θνξνινγνχκελνο δχλαηαη λα δεηά λα ιακβάλεη αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ ζηα 

νπνία βαζίδεηαη ν δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ».  

 

Δπεηδή, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ εθ παξαδξνκήο δελ θνηλνπνηήζεθαλ ηα ζπλεκκέλα ηεο 

έθζεζεο ζηνλ πξνζθεχγνληα, δελ πξνθχπηεη απφ θακία δηάηαμε λφκνπ ζέκα αθπξφηεηαο απηήο. Σα 

ζπλεκκέλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθζεζεο ειέγρνπ αθνξνχλ έγγξαθα πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ έθδνζε 

ησλ πξάμεσλ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ θαη ηα νπνία ν πξνζθεχγσλ είρε ηελ δπλαηφηεηα  ζχκθσλα 

κε ην πξναλαθεξζέλ άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ Ν. 4174/2013 λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη απφ ηελ 

θνξνινγηθή αξρή. 

 

Δπεηδή, απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο (έθζεζε ειέγρνπ, ελδηθνθαλή πξνζθπγή) δελ 

πξνθχπηεη λα έρεη ππνβιεζεί πξνο ηελ θνξνινγηθή αξρή νπνηνδήπνηε αίηεκα ρνξήγεζεο ησλ 

εγγξάθσλ, ζηα νπνία βαζίζηεθε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα εθδψζεη ηηο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο.  

 

Δπεηδή, ε δεκφζηα δηνίθεζε δεζκεχεηαη απφ ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, φπσο απηή θαζηεξψλεηαη 

κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26 παξ. 2, 43, 50, 82, 83 θαη 95 & 1 ηνπ πληάγκαηνο (ηΔ 8721/1992, 

2987/1994), θαη ε νπνία ζπλεπάγεηαη φηη ε δηνίθεζε νθείιεη ή κπνξεί λα πξνβαίλεη κφλν ζε 

ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη θαη επηβάιινληαη ή επηηξέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ ζεζπίδνπλ ην 

χληαγκα, νη λνκνζεηηθέο πξάμεηο, νη δηνηθεηηθέο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, πνπ έρνπλ εθδνζεί βάζεη 

λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο, θαζψο θαη απφ θάζε θαλφλα αλψηεξεο ή ηζνδχλακεο πξνο απηνχο 

ηππηθήο ηζρχνο. 

 

Ωρ εκ ηούηος, ο ιζσςπιζμόρ ηος πποζθεύγονηορ πεπί παπαβίαζηρ ηυν απσών ηηρ σπηζηήρ 

διοίκηζηρ, ηηρ απσήρ ηηρ καλήρ πίζηηρ και ηηρ δικαιολογημένηρ εμπιζηοζύνηρ ηος θοπολογούμενος 

ππορ ηη διοίκηζη αποππίπηεηαι υρ αλςζιηελώρ πποβαλλόμενορ 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε  

 

Σελ απόξξηςε ηεο ππ’ αξηζ. πξση. ......./.......2018 ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηνπ ......., κε Α.Φ.Μ. 

........  

 

Οξηζηηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε ππόρξενπ- θαηαινγηδόκελα πνζά κε βάζε ηελ παξνύζα 

απόθαζε 

 

Τπ’ αξ. ........2018 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2013  

 Βάζεη ειέγρνπ 

Γηαθνξά θφξνπ 6.572,32€ 
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Πξφζηηκν άξζξνπ 58 ηνπ λ.4174/2013 3.286,16€ 

Σφθνη άξζξνπ 53 ηνπ λ.4174/2013 2.686,76€ 

Γηαθνξά εηζθνξάο Αιιειεγγχεο 400,00€ 

ύλνιν θόξνπ γηα θαηαβνιή 12.945,24€ 

 

Τπ’ αξ. ........2018 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο/ πξάμε 

επηβνιήο πξνζηίκνπ  θνξνινγηθνύ  έηνπο 2014 

 Βάζεη ειέγρνπ 

Γηαθνξά θφξνπ 4.950,00€ 

Πξφζηηκν άξζξνπ 58 ηνπ λ.4174/2013 2.475,00€ 

Γηαθνξά εηζθνξάο Αιιειεγγχεο 300,00€ 

ύλνιν θόξνπ γηα θαηαβνιή 7.725,00€ 

 

Δληειιφκεζα φπσο αξκφδην φξγαλν θνηλνπνηήζεη κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία ηελ παξνχζα 

απφθαζε ζηνλ ππφρξεν.  

 

Αθξηβέο αληίγξαθν 
 

Η ππάιιεινο ηνπ Απηνηεινύο 
Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

ΜΔ ΔΝΣΟΛΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ 
ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ 

ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ  

ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

 
 

      ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΣΙΟΤΡΗ  
 

 

 

 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.  

 


