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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 «Οξγαληζκόο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ
Εζόδσλ (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Σεο ΠΟΛ 1064/19.07.2018 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ Β΄ 1440/27.04.2017).
2. Σελ ΠΟΛ 1069/04.03.2014 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
3. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ.Δ.Γ. 1126366/ΔΞ2016/30.08.2016 (ΦΔΚ Β΄ 2759/01.09.2016) Απφθαζε ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ.
4. Σελ απφ 19/07/2018 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ........... ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηνπ
..........................................................., κε Α.Φ.Μ. ................., θαηά: α) ηεο ππ’ αξηζ. ....../12.06.2018
νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2013 ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΚΑΒΑΛΑ, β) ηεο ππ’ αξηζ. ....../12.06.2018 νξηζηηθήο πξάμεο
δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2014 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ.
ΚΑΒΑΛΑ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 01/01/2012 – 31/12/2012, γ) ηεο ππ’ αξηζ. ....../12.06.2018
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πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 λ.4174/2013 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΚΑΒΑΛΑ γηα
ην θνξνινγηθφ έηνο 2017, θαη ηα πξνζθνκηδφκελα κε απηήλ ζρεηηθά έγγξαθα.
5. Σηο ππ’ αξηζ. ....../12.06.2018 θαη ....../12.06.2018 νξηζηηθέο πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ
θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ νηθ. εηψλ 2013 θαη 2014 αληηζηνίρσο θαη ηελ ππ’ αξηζ. ....../12.06.2018
πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 λ.4174/2013 γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2017, ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΚΑΒΑΛΑ
6. Σηο απφςεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΚΑΒΑΛΑ.
7. Σελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Α8 – Δπαλεμέηαζεο, φπσο
απνηππψλεηαη ζην ζρέδην ηεο απφθαζεο.
Δπί ηεο απφ 19/07/2018 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 ππ’ αξηζ. ....../12.06.2018 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
εηζνδήκαηνο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΚΑΒΑΛΑ, επηβιήζεθε ζηνλ πξνζθεχγνληα, γηα ην νηθ.
έηνο 2013, θχξηνο θφξνο 4.709,39€ πιένλ πξνζηίκνπ άξζξνπ 58 θαη ηφθσλ άξζξνπ 53 ηνπ
λ.4174/2013 πνζνχ 4.211,14€, εηζθνξάο αιιειεγγχεο πνζνχ 544,33€ θαη θφξνπ ηεθκεξίνπ
πνιπηεινχο δηαβίσζεο 2.086,00€, ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ 11.550,86€, ιφγσ δηαπίζησζεο απφ ηνλ
έιεγρν θαηνρήο δχν Δ.Η.Υ. απηνθηλήησλ θαη ηδηνθαηνηθνχκελεο θχξηαο θαηνηθίαο πνπ δελ
δειψζεθαλ ζηνλ πίλαθα 5 [πξνζδηνξηζκφο εηήζηαο ηεθκαξηήο δαπάλεο] ηεο δήισζεο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο, ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο δηαθνξάο εηήζηαο ηεθκαξηήο δαπάλεο πνζνχ 22.541,93€.
Με ηελ ππ’ αξηζ. ....../12.06.2018 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
εηζνδήκαηνο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΚΑΒΑΛΑ, επηβιήζεθε ζηνλ πξνζθεχγνληα, γηα ην νηθ.
έηνο 2014, θχξηνο θφξνο 4.376,02€ πιένλ πξνζηίκνπ άξζξνπ 58 θαη ηφθσλ άξζξνπ 53 ηνπ
λ.4174/2013 πνζνχ 3.913,04€ θαη εηζθνξάο αιιειεγγχεο πνζνχ 280,64€, ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ
8.569,70€,

ιφγσ

δηαπίζησζεο

απφ

ηνλ έιεγρν

θαηνρήο

ελφο

Δ.Η.Υ.

απηνθηλήηνπ

θαη

ηδηνθαηνηθνχκελεο θχξηαο θαηνηθίαο πνπ δελ δειψζεθαλ ζηνλ πίλαθα 5 [πξνζδηνξηζκφο εηήζηαο
ηεθκαξηήο δαπάλεο] ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ζπλνιηθήο πξνζηηζέκελεο δηαθνξάο
εηήζηαο ηεθκαξηήο δαπάλεο πνζνχ 16.830,86€.
Με ηελ ππ’ αξηζ. ....../12.06.2018 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 λ.4174/2013 ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΚΑΒΑΛΑ, επηβιήζεθε ζηνλ πξνζθεχγνληα, γηα ην θνξνινγηθφ έηνο
2017, πξφζηηκν πνζνχ 250,00€, ιφγσ κε αληαπφθξηζεο ζην ππ’ αξηζ. πξση. ........../20.06.2017
αίηεκα ηεο θνξνινγηθήο αξρήο γηα πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε
δξαζηεξηφηεηα αιινδαπήο επηρείξεζεο ηδηνθηεζίαο ηνπ πξνζθεχγνληνο, θαηά παξάβαζε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.), πνπ επηζχξεη ηελ θχξσζε ησλ
παξ. 1δ θαη 2 γ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ ίδηνπ λφκνπ.
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Οη αλσηέξσ πξάμεηο εδξάδνληαη επί ησλ απφ 12/06/2018 εθζέζεσλ ειέγρνπ θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο θαη άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Γ. ηεο Γ.Ο.Τ. ΚΑΒΑΛΑ, ζε εθηέιεζε ηεο εληνιήο
906/20.12.2016 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο.
Ο πξνζθεχγσλ, κε ηελ ππφ θξίζε ελδηθνθαλή, δεηά λα γίλεη απηή δεθηή θαη λα αθπξσζνχλ
νη πξναλαθεξζείζεο πξάμεηο, πξνβάιινληαο ηνπο ηζρπξηζκνχο φηη ε επηρείξεζε κε έδξα ζηε
Βνπιγαξία, ηεο νπνίαο είλαη κνλαδηθφο εηαίξνο θαη δηαρεηξηζηήο, είλαη αιεζήο θαη ελεξγή, ην Δ.Η.Υ.
απηνθίλεην κε πηλαθίδεο θπθινθνξίαο Βνπιγαξίαο βξηζθφηαλ ζε νπζηαζηηθή αθηλεζία ιφγσ
νηθνλνκηθήο αδπλακίαο θαη ηέινο, δελ ππήξρε πξφζεζε απφθξπςεο ηνπ Δ.Η.Υ. απηνθηλήηνπ.
Επεηδή, κε ην άξζξν 38 ηνπ λ.4174/2013 νξίδεηαη φηη: «1. Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκό θόξνπ, ε
Φνξνινγηθή Δηνίθεζε δύλαηαη λα αγλνεί θάζε ηερλεηή δηεπζέηεζε ή ζεηξά δηεπζεηήζεσλ πνπ
απνβιέπεη ζε απνθπγή ηεο θνξνιόγεζεο θαη νδεγεί ζε θνξνινγηθό πιενλέθηεκα. Οη ελ ιόγσ
δηεπζεηήζεηο αληηκεησπίδνληαη, γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο, κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
νηθνλνκηθήο ηνπο ππόζηαζεο. 2. Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξαγξάθνπ 1, σο «δηεπζέηεζε» λνείηαη
θάζε ζπλαιιαγή, δξάζε, πξάμε, ζπκθσλία, επηρνξήγεζε, ζπλελλόεζε, ππόζρεζε, δέζκεπζε ή
γεγνλόο. Μηα δηεπζέηεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηζζόηεξα από έλα ζηάδηα ή κέξε. 3. Γηα ηνπο
ζθνπνύο ηεο παξαγξάθνπ 1, ε δηεπζέηεζε ή ζεηξά δηεπζεηήζεσλ είλαη ηερλεηή εθόζνλ ζηεξείηαη
νηθνλνκηθήο ή εκπνξηθήο νπζίαο….».
Επεηδή, κε ην άξζξν 15 ηνπ λ.2238/1994 νξίδεηαη φηη: «Τν ζπλνιηθό εηζόδεκα
πξνζδηνξίδεηαη, θαη’ εμαίξεζε, κε βάζε ηηο δαπάλεο δηαβίσζεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη ησλ
πξνζώπσλ πνπ ζπλνηθνύλ κε απηόλ θαη ηνλ βαξύλνπλ, όηαλ ην ζπλνιηθό πνζό ησλ δαπαλώλ πνπ
πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηα επόκελα άξζξα είλαη αλώηεξν από ην ζπλνιηθό θαζαξό εηζόδεκα ησλ
θαηεγνξηώλ Α΄ έσο Ζ΄. Τν εηζόδεκα πνπ ππόθεηηαη ζε θόξν ζηελ πεξίπησζε απηή πξνζδηνξίδεηαη
θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 19».
Επεηδή, κε ην άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ λ.2238/1994, σο ίζρπε γηα ηα ππφ θξίζε νηθ. έηε,
νξηδφηαλ φηη: «Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αληηθεηκεληθνύ εηζνδήκαηνο κε βάζε ηε ζπλνιηθή εηήζηα
δαπάλε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ηεο ζπδύγνπ ηνπ θαη ησλ πξνζώπσλ πνπ ζπλνηθνύλ θαη ηνπο
βαξύλνπλ ιακβάλνληαη ππόςε ηα αθόινπζα: α) …. γ) Η εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε επηβαηηθνύ
απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο, νξίδεηαη σο εμήο: αα) γηα ηα απηνθίλεηα κέρξη ρίιηα δηαθόζηα (1.200)
θπβηθά εθαηνζηά ζε ηέζζεξηο ρηιηάδεο (4.000) επξώ, ββ) γηα απηνθίλεηα κεγαιύηεξα ησλ ρηιίσλ
δηαθνζίσλ (1.200) θπβηθώλ εθαηνζηώλ πξνζηίζεληαη εμαθόζηα (600) επξώ αλά εθαηό (100) θπβηθά
εθαηνζηά κέρξη ηα δύν ρηιηάδεο (2.000) θπβηθά εθαηνζηά, γγ) γηα απηνθίλεηα κεγαιύηεξα ησλ δύν
ρηιηάδσλ (2.000) θπβηθώλ εθαηνζηώλ πξνζηίζεληαη ελληαθόζηα (900) επξώ αλά εθαηό (100) θπβηθά
εθαηνζηά θαη κέρξη ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) θπβηθά εθαηνζηά θαη δδ) γηα απηνθίλεηα κεγαιύηεξα από
ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) θπβηθά εθαηνζηά πξνζηίζεληαη ρίιηα δηαθόζηα (1.200) επξώ αλά εθαηό (100)
θπβηθά εθαηνζηά. Τα παξαπάλσ πνζά εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο από θάζε απηνθίλεην
κεηώλνληαη αλάινγα κε ηελ παιαηόηεηά ηνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη από ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο
ηνπ ζηελ Ειιάδα, θαηά πνζνζηό σο εμήο: αα) Τξηάληα ηνηο εθαηό (30%) γηα ρξνληθό δηάζηεκα πάλσ
από πέληε (5) θαη κέρξη δέθα (10) έηε….».
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Επεηδή, κε ηελ ΠΟΛ. 1094/1989 κε ηελ νπνία παξαζρέζεθαλ εξκελεπηηθέο νδεγίεο,
δηεπθξηλίζηεθε φηη ην ηεθκήξην απηφ εθαξκφδεηαη θαη γηα ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ζηελ θπξηφηεηα ή
ζηελ θαηνρή ηνπο απηνθίλεηα κε μέλνπο αξηζκνχο θπθινθνξίαο, εθφζνλ θπθινθνξνχλ ζηελ
Διιάδα, νπφηε δελ ππνινγίδεηαη ρξφλνο παιαηφηεηαο θαη αληίζηνηρε κείσζε ηεο ηεθκαξηήο απηήο
δαπάλεο.
Επεηδή, ε αθηλεζία ηνπ απηνθηλήηνπ απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ πξντζηακέλνπ
ηεο αξκφδηαο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα εηδηθφηεξα ζηελ
1021342/279/Α΄0012/ΠΟΛ.1050/22-2-1994 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Οη δηαηάμεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ηεθκαξηήο δαπάλεο απηνθηλήηνπ ιφγσ αθηλεζίαο
εθαξκφδνληαη θαη ζηα απηνθίλεηα κε μέλνπο αξηζκνχο θπθινθνξίαο εθφζνλ απνδεηθλχεηαη ε
αθηλεζία ηνπο απφ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ηεισλεηαθήο αξρήο (ΠΟΛ.1199/2000).
Επεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 1 ηνπ λ. 2238/1994 νξίδεηαη φηη: «Η δηαθνξά
ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ δειώζεθε από ηνλ θνξνινγνύκελν, ηε ζύδπγό ηνπ θαη ηα πξόζσπα πνπ ηνπο
βαξύλνπλ ή πξνζδηνξίζηεθε από ηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκόζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη ηεο
ζπλνιηθήο εηήζηαο δαπάλεο ηνπο, ησλ άξζξσλ 16 θαη 17, πξνζαπμάλεη ηα εηζνδήκαηα πνπ
δειώλνληαη ή πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκόζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαηά ην
ίδην νηθνλνκηθό έηνο, ηνπ θνξνινγνύκελνπ ή ηεο ζπδύγνπ ηνπ ηεο πεγήο από ηελ νπνία δειώλνληαη
ηα κεγαιύηεξα εηζνδήκαηα θαη, αλ δελ δειώλεηαη εηζόδεκα από θακία θαηεγνξία, ε δηαθνξά απηή
ινγίδεηαη εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο».
Επεηδή, κε ην άξζξν 44 παξ.1 ηνπ λ.4111/2013 νξίδεηαη φηη: «α. Επηβάιιεηαη θόξνο
πνιπηεινύο δηαβίσζεο ζηα πνζά ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ
θπξηόηεηα ή θαηνρή επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο κεγάινπ θπβηζκνύ, αεξνζθαθώλ,
ειηθνπηέξσλ θαη αλεκνπηέξσλ, δεμακελώλ θνιύκβεζεο, θαζώο θαη ζθαθώλ αλαςπρήο ηδησηηθήο
ρξήζεο άλσ ησλ πέληε (5) κέηξσλ, όπσο απηά πξνθύπηνπλ από ηηο δειώζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο θαη ηα ινηπά επηπιένλ ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε ΓΓΠΣ. β. Ο θόξνο απηήο
ηεο παξαγξάθνπ πνπ επηβάιιεηαη ζηα πνζά ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο ηεο πξνεγνύκελεο
ππνπαξαγξάθνπ, ππνινγίδεηαη αλαιπηηθά σο εμήο: i) Γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα από ρίιηα ελληαθόζηα
είθνζη ελλέα (1.929) θπβηθά εθαηνζηά έσο δπόκηζε ρηιηάδεο (2.500) θπβηθά, ν θόξνο ηζνύηαη κε ην
γηλόκελν ηνπ πνζνύ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο επί ζπληειεζηή πέληε ηνηο εθαηό (5%). ii)
Γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα από δπόκηζε ρηιηάδεο (2.500) θπβηθά εθαηνζηά θαη άλσ, ν θόξνο ηζνύηαη
κε ην γηλόκελν ηνπ πνζνύ ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο επί ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηό
(10%).…. ζη. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ
δειώλνληαη κε ηηο θνξνινγηθέο δειώζεηο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2014 θαη κεηά».
Επεηδή, κε ην 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, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4174/2013 νξίδεηαη φηη: «Σε πεξίπησζε
ακθηζβήηεζεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ ζηα πιαίζηα ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, ν
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θνξνινγνύκελνο ή νπνηνδήπνηε άιιν πξόζσπν πνπ πξνβαίλεη ζηελ ελ ιόγσ ακθηζβήηεζε θέξεη
ην βάξνο ηεο απόδεημεο ηεο πιεκκέιεηαο ηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ».
Επεηδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κε ην ππ’ αξηζ. πξση. .........../14.10.2013 έγγξαθν
ηνπ Σεισλείνπ Καβάιαο γλσζηνπνηήζεθε ζηε Γ.Ο.Τ. ΚΑΒΑΛΑ φηη ν πξνζθεχγσλ θαηείρε θαη
θπθινθνξνχζε ζηελ Διιάδα Δ.Η.Υ. απηνθίλεην πνπ έθεξε αξηζκφ θπθινθνξίαο αιινδαπνχ θξάηνπο
θαη δε Βνπιγαξίαο. Δπηπιένλ, απφ ην ελ ιφγσ έγγξαθν πξνθχπηεη φηη ν πξνζθεχγσλ δηαηεξεί ζηε
Βνπιγαξία κνλνπξφζσπε Δ.Π.Δ. κε ηε επσλπκία «........................................». Απφ ηα δηαζέζηκα
ζηνηρεία δηαπηζηψζεθε φηη ν πξνζθεχγσλ είλαη δηαρεηξηζηήο θαη κνλαδηθφο εηαίξνο ηεο
πξναλαθεξζείζαο αιινδαπήο εηαηξείαο ζηελ ηδηνθηεζία ηεο νπνίαο βξίζθεηαη θαη ην Δ.Η.Υ., ηχπνπ
Mercedes ML 400 CDI, κε αξηζκφ θπθινθνξίαο PK..........., πνπ εληφπηζε ην Σεισλείν Καβάιαο. Δλ
ζπλερεία, κε ην ππ’ αξηζ. πξση. ΓΟ/Γ/...........ΔΞ2018ΔΜΠ/30.03.2018 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο
Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, θαηφπηλ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ηεο
Βνπιγαξίαο, θαη’ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2011/16/ΔΔ (λ.4170/2013), ελεκεξψζεθε ε ειεγθηηθή
αξρή φηη ε βνπιγάξηθε επηρείξεζε νπδεκία δξαζηεξηφηεηα είρε ηα έηε 2012 θαη 2013. Απφ ηνλ
δηελεξγεζέληα έιεγρν ηεο Γ.Ο.Τ. ΚΑΒΑΛΑ δηαπηζηψζεθε φηη ν πξνζθεχγσλ είλαη θνξνινγηθφο
θάηνηθνο Διιάδαο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ πνπ δηθαηνχληαη λα
θπθινθνξνχλ απηνθίλεηα κε μέλεο πηλαθίδεο. Δπηπξνζζέησο, ν πξνζθεχγσλ νπδέλ ζηνηρείν
πξνζθφκηζε γηα ηελ απφδεημε ηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπ φηη ην φρεκα ήηαλ ζε αθηλεζία.
Επεηδή, 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 παξ. 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. Δλφςεη ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ θφξνπ, ε
θνξνινγηθή δηνίθεζε έρεη – θαη’ αξρήλ – δέζκηα αξκνδηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ έθδνζε ησλ
θαηαινγηζηηθψλ ηνπ θφξνπ πξάμεσλ, ππφ ηελ έλλνηα φηη εθφζνλ δηαπηζηψζεη ηε δηάπξαμε κηαο
παξάβαζεο θαη ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ λφκνπ είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνβεί ζηελ
έθδνζε πξάμεο θαηαινγηζκνχ θφξνπ ή πξνζηίκνπ.
Επεηδή, ηα πξφζηηκα θαη νη θνξνινγηθέο θπξψζεηο γηα ηελ παξάβαζε ησλ θνξνινγηθψλ
δηαηάμεσλ επηβάιινληαη αλεμαξηήησο ακέιεηαο ή δφινπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θνξνινγνπκέλνπ
(ηΔ 3278/92, 138/98) (Κ.Γ. Φηλνθαιηψηεο, Φνξνινγηθφ Γίθαην, ζει. 41). πλεπψο, ν ηζρπξηζκφο
ηνπ πξνζθεχγνληνο φηη ε κε εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ νθείιεηαη ζε
πξφζεζε απφθξπςεο θνξνινγεηέαο χιεο αιιά ζηελ νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε ηεο επηρείξεζήο ηνπ,
δελ δχλαηαη λα επεξεάζεη ηε θνξνινγηθή ηνπ επηβάξπλζε. Πεξίπησζε δε, αλσηέξαο βίαο δελ
πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ λα ζπληξέρεη ζηελ ππφ θξίζε ππφζεζε.
Καηά ζπλέπεηα, νη ηζρπξηζκνί ηνπ πξνζθεχγνληνο, πεξί αθηλεζίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη
ειιείςεσο δφινπ θαη πξφζεζεο απφθξπςεο θνξνινγεηέαο χιεο, απνξξίπηνληαη σο αβάζηκνη.
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Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε
ηελ

απόξξηςε

ηεο

ππ’

αξηζ.

.........../19.07.2018

ελδηθνθαλνχο

πξνζθπγήο

ηνπ

..........................................................., κε Α.Φ.Μ. ..................
Οξηζηηθή θνξνινγηθή ππνρξέσζε κε βάζε ηελ παξνύζα απόθαζε:
Η ππ’ αξηζ. ....../12.06.2018 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ εηζνδήκαηνο
νηθ. έηνπο 2013
Κχξηνο Φφξνο
Πξφζηηκν άξζξνπ 58 θαη ηφθνη άξζξνπ 53 λ.4174/2013
Δηζθνξά αιιειεγγχεο
Φφξνο ηεθκεξίνπ πνιπηεινχο δηαβίσζεο
χλνιν γηα θαηαβνιή

4.709,39€
4.211,14€
544,33€
2.086,00€
11.550,86€

Η ππ’ αξηζ. ....../12.06.2018 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ
εηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2014
Κχξηνο Φφξνο
Πξφζηηκν άξζξνπ 58 θαη ηφθνη άξζξνπ 53 λ.4174/2013
Δηζθνξά αιιειεγγχεο
χλνιν γηα θαηαβνιή

4.376,02€
3.913,04€
280,64€
8.569,70€

Η ππ’ αξηζ. ....../12.06.2018 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 λ.4174/2013
θνξνινγηθνύ έηνπο 2017
Πξφζηηκν

250,00€

Δληειιφκεζα φπσο αξκφδην φξγαλν θνηλνπνηήζεη κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία ηελ παξνχζα
απφθαζε ζηνλ ππφρξεν.
Αθξηβέο αληίγξαθν
Ζ ππάιιεινο ηνπ Απηνηεινχο
Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο

ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ
ΣΖ Γ/ΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ
Σκήκαηνο Α8 Δπαλεμέηαζεο

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ
ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ
ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ

Εαραξάθε Αηθαηεξίλε
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.
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