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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.  
 
β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69). 
 
γ. Του άρθρου 11 της ∆. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του ∆ιοικητή της 
Α.Α.∆.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) µε θέµα «Οργανισµός της Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.)». 
 
δ. Της ΠΟΛ.1064/28.4.2017 Απόφασης του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2014) «Εφαρµογή των διατάξεων του 
άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική ∆ιοικητική ∆ιαδικασία - Ενδικοφανής 
προσφυγή), καθορισµός λεπτοµερειών για τη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης 
∆ιαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.), την εφαρµοστέα 
διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθµιση ζητηµάτων 
καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόµενου ποσού σε περίπτωση άσκησης 
ενδικοφανούς προσφυγής». 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
3. Την αριθµ. ∆.Ε.∆. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759/τ. Β'/01.09.2016) 
Απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών. 
 



 

 

 4. Την από 26/01/2018 και µε αριθµό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της 
επιχείρησης µε την επωνυµία "..........", ΑΦΜ , µε έδρα στα , οδός ως νόµιµα 
εκπροσωπείται κατά α)του υπ' αριθ./2017 οριστικού διορθωτικού προσδιορισµού 
τελών χαρτοσήµου έτους 2010, β) του υπ' αριθ /2017 οριστικού διορθωτικού 
προσδιορισµού τελών χαρτοσήµου έτους 2011 και γ) του υπ' αριθ /2017 οριστικού 
διορθωτικού προσδιορισµού τελών χαρτοσήµου έτους 2012 της Προϊσταµένης της 
∆.Ο.Υ. Χανίων και τα προσκοµιζόµενα µε αυτή σχετικά έγγραφα. 
 
5. α)Τον υπ' αριθ /2017 οριστικό διορθωτικό προσδιορισµό τελών χαρτοσήµου έτους 
2010, β) τον υπ' αριθ /2017 οριστικό διορθωτικό προσδιορισµό τελών χαρτοσήµου 
έτους 2011 και γ) τον υπ' αριθ /2017 οριστικό διορθωτικό προσδιορισµό τελών 
χαρτοσήµου έτους 2012 της Προϊσταµένης της ∆.Ο.Υ. Χανίων των οποίων ζητείται η 
επανεξέταση. 
 
6. Το µε αριθµ. πρωτ. ∆Ε∆ ΕΙ 2018/2018 Υπόµνηµα. 
 
7. Τις απόψεις της ∆.Ο.Υ. Χανίων. 
 
8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τµήµατος Α4, όπως αποτυπώνεται 
στο σχέδιο της απόφασης. 
 
Επί της από 26/01/2018 και µε αριθµό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της 
επιχείρησης µε την επωνυµία " ", ΑΦΜ, η οποία κατατέθηκε εµπρόθεσµα, και µετά 
την µελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάµενων στο σχετικό φάκελο 
εγγράφων και των προβαλλόµενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόµαστε 
τα ακόλουθα: 
 
1) Με τον υπ' αριθ /2017 οριστικό διορθωτικό προσδιορισµό τελών χαρτοσήµου 
έτους 2010 της Προϊσταµένης της ∆.Ο.Υ. Χανίων επιβλήθηκε σε βάρος της 
προσφεύγουσας, χαρτόσηµο ποσού 470,58 € και ΟΓΑ χαρτοσήµου 94,12 €, πλέον 
564,69 € και 112,94 € αντίστοιχα (πρόσθετος φόρος λόγω µη υποβολής δήλωσης 
χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου), ήτοι σύνολο 1.242,32 €. 
 
2) Με τον υπ' αριθ /2017 οριστικό διορθωτικό προσδιορισµό τελών χαρτοσήµου 
έτους 2011 της Προϊσταµένης της ∆.Ο.Υ. Χανίων επιβλήθηκε σε βάρος της 
προσφεύγουσας, χαρτόσηµο ποσού 3.391,01 € και ΟΓΑ χαρτοσήµου 678,20 €, πλέον 
4.069,22 € και 813,84 € αντίστοιχα (πρόσθετος φόρος λόγω µη υποβολής δήλωσης 
χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου), ήτοι σύνολο 8.952,28 €. 
 
3) Με τον υπ' αριθ /2017 οριστικό διορθωτικό προσδιορισµό τελών χαρτοσήµου 
έτους 2012 της Προϊσταµένης της ∆.Ο.Υ. Χανίων επιβλήθηκε σε βάρος της 
προσφεύγουσας, χαρτόσηµο ποσού 535,31 € και ΟΓΑ χαρτοσήµου 107,06 €, πλέον 
642,38 € και 128,48 € αντίστοιχα (πρόσθετος φόρος λόγω µη υποβολής δήλωσης 
χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου), ήτοι σύνολο 1.413,23 €. 
 
Οι προσβαλλόµενες πράξεις εκδόθηκαν µετά τον µερικό έλεγχο ως προς τη 
φορολογία εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων, που διενεργήθηκε 
στη προσφεύγουσα από τη της ∆.Ο.Υ. Χανίων βάσει των µε αριθµ /2016 και /2017 
εντολών µερικού ελέγχου της Προϊσταµένης της ∆.Ο.Υ. Χανίων για τις 
διαχειριστικές περιόδους 01/01-31/12/2010, 01/01¬31/12/2011 και 01/01-31/12/2012. 



 

 

  
Από τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι οι εταίροι της προσφεύγουσας εταιρείας κατά 
τις ελεγχόµενες φορολογικές περιόδους έκαναν αναλήψεις χρηµάτων από το ταµείο 
της χωρίς να υπάρχει σύµβαση. Η προσφεύγουσα και οι εταίροι της χρησιµοποιούσαν 
τραπεζικούς λογαριασµούς των εταίρων χωρίς φορολογικά παραστατικά αλλά και για 
αναλήψεις οι οποίες δεν εµφανίζονταν στα επίσηµα βιβλία. Αναλήψεις χρηµάτων από 
το τραπεζικούς λογαριασµούς της προσφεύγουσας αντί να καταλήγουν στο ταµείο 
της κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασµούς των εταίρων της. Ο έλεγχος 
αποφάνθηκε ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 5γ , εδάφιο τέταρτο του άρθρου 15 του 
K.N.T.X. η προσφεύγουσα όφειλε για όλες τις αναλήψεις των εταίρων να αποδώσει 
τέλη χαρτοσήµου 1% πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20%. Προς τούτο εξέδωσε τις 
προσβαλλόµενες πράξεις καταλογίζοντας στην προσφεύγουσα τα εν λόγω τέλη 
χαρτοσήµου. 
 
Η προσφεύγουσα, µε την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή και το µε αριθµ. πρωτ. 
∆Ε∆ ΕΙ 2018/2018 Υπόµνηµα της, ζητά την µερική ή ολική ακύρωση ή την 
τροποποίηση των παραπάνω Πράξεων προσδιορισµού τελών χαρτοσήµου της 
Προϊσταµένης της ∆.Ο.Υ. Χανίων προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους: 
 
• Παράνοµη έκδοση των καταλογιστικών πράξεων της Φορολογικής Αρχής, που 
αφορούν στη χρήση 2010, διότι το σχετικό δικαίωµα του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς 
επιβολή φόρων και προστίµων ως προς τη χρήσης αυτή έχει υποπέσει σε παραγραφή. 
 
• Ο τραπεζικός λογαριασµός µε αριθµό της µε δικαιούχους δύο εταίρους της 
προσφεύγουσας δεν είναι εταιρικός λογαριασµός. Τα επίµαχα ποσά προκύπτουν από 
µεταφορές από αυτόν το µη εταιρικό λογαριασµό σε άλλους µη εταιρικούς 
προσωπικούς λογαριασµούς των ανωτέρω προσώπων. Τα χρήµατα αυτά αποτελούν 
µεταφορά µεταξύ µη εταιρικών λογαριασµών σε σχέση µε τη προσφεύγουσα. 
 
• Ποσά που κατατέθηκαν από τη προσφεύγουσα στο λογαριασµό µε αριθµό της µε 
δικαιούχους δύο εταίρους της εµφανίζονται ως µεταφορά από το εταιρικό 
λογαριασµό όψεως στο ταµείο της λόγω ότου ότι τα ποσά αυτά είναι άµεσα 
διαθέσιµα στην εταιρεία, ισοδύναµα µε µετρητά, µε άµεση κατάθεση στο ταµείο της 
µετρητών που θα προέρχονταν από αναλήψεις από τον τραπεζικό λογαριασµό των 
εταίρων. 
 
• Από τον λογαριασµό µε αριθµό....της....... µε δικαιούχους δύο εταίρους µέρος του 
ποσού που είχε κατατεθεί χρησιµοποιήθηκε για πληρωµή της εταιρικής µισθοδοσίας 
και στα βιβλία εµφανίστηκε η πληρωµή µε µείωση του ταµείου λόγω του ότι τα 
χρήµατα ήταν στους λογαριασµούς των εταίρων και για λογαριασµό της 
προσφεύγουσας εταιρεία υπόλοιπο ποσό ήταν εταιρικά χρήµατα µε άµεση 
διαθεσιµότητα. 
 
• Ποσό 55.171,53 € που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου προς χαρτοσήµανση 
αφορούσε µεταφορά χρηµάτων από τον µη εταιρικό λογαριασµό µε αριθµό..... 
της........ µε δικαιούχους δύο εταίρους σε άλλους µη εταιρικούς προσωπικούς 
λογαριασµούς των ανωτέρω προσώπων κι έχει χαρτοσηµανθεί δύο φορές γιατί 
συµπεριλαµβάνεται στο ποσό των 283.929,84 €, το οποίο έκαναν ανάληψη οι εταίροι 
από το ταµείο της προσφεύγουσας . 
 



 

 

 • Το ποσό των 283.929,84 €, το οποίο έκαναν ανάληψη οι εταίροι από το ταµείο της 
προσφεύγουσας ελήφθη από τους εταίρους για σκοπούς της εταιρείας και ήταν άµεσα 
διαθέσιµο προς την εταιρεία από τους εταίρους. Αυτό είναι εµφανές από τις καρτέλες 
των λογαριασµών των εταίρων στις οποίες εµφανίζεται επιστροφή χρηµάτων προς 
την προσφεύγουσα µε άµεση ζήτηση µε αποτέλεσµα το υπόλοιπο των λογαριασµών 
το 2013 να έχει σχεδόν κλείσει. 
 
• Το 2012 το ποσό των 53.531,28 € µεταφέρεται από τον µη εταιρικό λογαριασµό µε 
αριθµό..... της..... µε δικαιούχους δύο εταίρους σε άλλους µη εταιρικούς προσωπικούς 
λογαριασµούς και δεν αφορά τη προσφεύγουσα. 
 
• Παράνοµη έκδοση των προσβαλλόµενων καταλογιστικών πράξεων λόγω εκπνοής 
του χρόνου ισχύος της οικείας εντολής ελέγχου. 
 
• Σηµαντική βλάβη από ουσιώδεις πληµµέλειες του Σηµειώµατος ∆ιαπιστώσεων - 
Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, δεν παρασχέθηκε µε πληρότητα και 
επάρκεια το δικαίωµα προηγούµενης ακροάσεως της προσφεύγουσας. 
 
Επειδή, αναφορικά µε την παραγραφή της αξίωσης του ∆ηµοσίου για την επιβολή και 
τη βεβαίωση τελών χαρτοσήµου, στον Κ.Ν.Τ.Χ. - Π.∆. της 28/07/1931 
(Ν.∆.4755/1930) δεν υπάρχει διάταξη που να ρυθµίζει τον χρόνο παραγραφής του εν 
λόγω δικαιώµατος του ∆ηµοσίου. 
 
Επειδή, κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών 
δικαστηρίων (ΣτΕ 3514/1996, ΣτΕ 2579/1998, ΣτΕ 28/1975, ΣτΕ 737/1979, ΣτΕ 
3293/1979, ΣτΕ 3556/1980, ΣτΕ 394/1982, ΣτΕ 1890/1985, ΣτΕ 3514/1996, ΣτΕ 
1561/2003 κ.λπ., Π.Φ.∆. Αθ. 3729/1962, Π.Φ.∆. Πειρ. 1505/1965, Φορ. Πρωτ. Αθ. 
5421/1975, Φορ. Εφ. Πειρ. 1303/1969, ∆ιοικ. Εφ. Αθ. 1294/1982 κ.λπ., Ν.Σ.Κ. γνωµ. 
73/1979), ελλείψει υφισταµένης στον Κώδικα Νόµων περί Τελών Χαρτοσήµου 
διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του ∆ηµοσίου για την επιβολή τελών 
χαρτοσήµου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή 
παραγραφή. 
 
Επειδή, µε τις διατάξεις του άρθρου 249 (εικοσαετής παραγραφή) του Αστικού 
Κώδικα (Π.∆.456/1984) (Γενικές Αρχές, Κεφάλαιο ∆έκατο, Παραγραφή και 
αποσβεστική προθεσµία) ορίζεται ότι «Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αξιώσεις 
παραγράφονται σε είκοσι χρόνια». 
 
Επειδή, στην ανωτέρω εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 του Αστικού Κώδικα 
(Π.∆.456/1984) υπόκειται και η αξίωση του ∆ηµοσίου για την επιβολή της υπέρ 
Ο.Γ.Α. κοινωνικής εισφοράς του Ν.4169/1961 που υπολογίζεται επί των 
καταλογιζόµενων τελών χαρτοσήµου (σχετ. ΣτΕ 1561/2003). 
 
Επειδή ενόψει των ανωτέρω συνάγεται ότι ο σχετικός προβαλλόµενος ισχυρισµός 
περί παραγραφής της αξίωσης του ∆ηµοσίου για κοινοποίηση πράξεων καταλογισµού 
και επιβολής τελών χαρτοσήµου για τα κρινόµενα έτη 2010,2011 και 2012 ήτοι πριν 
την έκδοση και κοινοποίηση των προσβαλλόµενων πράξεων, απορρίπτεται ως νόµω 
αβάσιµος. 
 
Επειδή από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Η 



 

 

 Φορολογική ∆ιοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή 
αιτιολογία για τη νοµική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεµελιώνουν την 
έκδοση πράξεως και τον προσδιορισµό φόρου.» 
 
Επειδή, σύµφωνα µε τη θεωρία (Επαµεινώνδας Π. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο 
∆ιοικητικού ∆ικαίου, 14 η έκδοση, Νοµική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ 174), η αιτιολογία 
θεωρείται νόµιµη όταν είναι α) σαφής, όταν δηλαδή καταγράφονται µε διαυγή τρόπο 
οι σκέψεις του διοικητικού οργάνου, µε µνεία συγκεκριµένων στοιχείων που 
στηρίζουν το συµπέρασµά της, β) ειδική, όταν δηλαδή δεν είναι γενική και αόριστη, 
και όλα τα στοιχεία της αναφέρονται στη συγκεκριµένη περίπτωση που ρυθµίζεται µε 
την πράξη, γ) επαρκής, όταν περιέχει µε σαφήνεια όλα τα στοιχεία της κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να µην καταλείπονται κενά ή αµφιβολίες για την ορθότητα της κρίσης 
του διοικητικού οργάνου. 
 
Επειδή, στη µε ηµεροµηνία θεώρησης 29/12/2017 έκθεση µερικού ελέγχου 
φορολογίας χαρτοσήµου αναφέρονται ισχύουσες διατάξεις Κ.Ν.Τ.Χ. σχετικές µε 
καταθέσεις χρηµάτων που γίνονται από εταίρους µε σκοπό την αύξηση του 
κεφαλαίου τους και υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου 1% , ενώ στις διαπιστώσεις 
ελέγχου αναφέρεται ότι η προσφεύγουσα οφείλει να αποδώσει τέλη χαρτοσήµου για 
αναλήψεις χρηµάτων εκ µέρους των εταίρων της. 
 
Επίσης η έκθεση ελέγχου αναφέρει στο κεφάλαιο 4. ∆ιαπιστώσεις Ελέγχου ότι η 
προσφεύγουσα και οι εταίροι της χρησιµοποιούσαν τραπεζικούς λογαριασµούς των 
εταίρων της για συναλλαγές χωρίς φορολογικά παραστατικά αλλά και για αναλήψεις 
χρηµάτων που δεν εµφανίζονται στα βιβλία και ότι αναλήψεις χρηµάτων από 
τραπεζικούς της λογαριασµούς ενώ εµφανίζονται να κατατίθενται στο ταµείο της 
στην πραγµατικότητα κατέληγαν σε λογαριασµούς των εταίρων της. Ωστόσο δεν 
παραθέτει στο σώµα της µε σαφήνεια και πληρότητα τα γεγονότα στα οποία η 
φορολογική αρχή βασίσθηκε για τη θεµελίωση της κρίσης της αυτής . 
 
Επειδή από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3717/1957 ορίζεται ότι: «Η αληθής 
έννοια των διατάξεων της περί τελών χαρτοσήµου νοµοθεσίας, καθ' όσον αφορά την 
υπαγωγήν των εν αυτή αναφεροµένων συµβάσεων, πράξεων κλπ. εις τέλη 
χαρτοσήµου, είναι ότι ως έγγραφον αποδεικνύον την σύµβασιν, πράξιν κλπ. λογίζεται 
και πάσα σχετική εγγραφή εις τα βιβλία των επιτηδευµατιών, ήτις και υποβάλλεται 
εις το οικείον δια την ούτω αποδεικνυοµένην δικαιοπραξίαν τέλος χαρτοσήµου. Κατ' 
εξαίρεσιν απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήµου τα µέχρι της ενάρξεως της ισχύος 
του ν. 3300/1955 εξοφληθέντα ποσά δανείων αποδεικνυοµένων δια µόνης της 
εγγραφής των εις τα βιβλία τίνος των συµβαλλοµένων.» 
 
Επειδή για την επιβολή τελών χαρτοσήµου επί δανείων εν γένει απαιτείται η 
συνδροµή των εξής προϋποθέσεων: α. Η σύµβαση του δανείου να καταρτίζεται 
εγγράφως. Ως έγγραφο δε θεωρείται και η εγγραφή του δανείου αυτού στα βιβλία του 
επιτηδευµατία οφειλέτη στην Ελλάδα (άρθρο 12 Ν.∆. 3717/1957, ΣτΕ 2699/1972, 
ΣτΕ 3013/1984, ΣτΕ 1802/1993, ΣτΕ 1927/1994 κ.λπ.). β. Σε περίπτωση που το 
δάνειο δεν καταρτίσθηκε εγγράφως ή περί του δανείου αυτού δεν έγινε εγγραφή στα 
βιβλία του επιτηδευµατία οφειλέτη στην Ελλάδα, στο οικείο τέλος χαρτοσήµου θα 
υποβληθεί η, περί του δανείου αυτού, εκδιδόµενη στην Ελλάδα σχετική εξοφλητική 
απόδειξη, επειδή και η απόδειξη αυτή αποτελεί έγγραφο, κατά την έννοια του νόµου 
(άρθρα 13 παρ. 1β και 15 παρ. 1β Κ.Ν.Τ.Χ., ΣτΕ 3914/1977). γ. Εάν η σύµβαση του 



 

 

 δανείου καταρτίσθηκε στην αλλοδαπή, αυτή υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου στην 
Ελλάδα µόνο εφόσον η εν λόγω δανειακή σύµβαση έχει υποχρεώσεις εκτελεστέες 
στην Ελλάδα. Και υποχρέωση δε εκτελεστέα στην Ελλάδα υπάρχει όταν η καταβολή 
των χρηµάτων (δηλαδή του προϊόντος του δανείου) στον οφειλέτη, εκ µέρους του 
δανειστή, έγινε στην Ελλάδα (άρθρο 8 παρ. 1 Κ.Τ.Χ., ΣτΕ 1716/1980, ΣτΕ 
3270/1981). 
 
Επειδή, στο τέταρτο εδάφιο της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του 
Π.∆. της 28.7.1931 «Περί κώδικος των νόµων περί τελών χαρτοσήµου» (ΑΡ. 239), 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 του ν. 1041/1980 (ΑΡ 75) ορίζεται ότι: 
«Πάσα εν γένει εγγραφή εις τα βιβλία περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρηµάτων υπό 
εταίρων ή µετόχων ή άλλων προσώπων προς ή από ευπορικάς εν γένει εταιρείας ή 
επιχειρήσεις, ήτις δεν ανάγεται εις σύµβασιν, πράξιν κ.λπ. υποβληθείσαν εις τα οικεία 
τέλη χαρτοσήµου ή απαλλαγείσαν νοµίµως των τελών τούτων, υπόκειται εις 
αναλογικόν τέλος χαρτοσήµου 1%. Εις ην περίπτωσιν, εκ της εγγραφής ή εξ ετέρου 
εγγράφου, αποδεικνύεται ότι η κατάθεσις ή ανάληψις αφορά σύµβασιν, πράξιν κ.λπ. 
υποκειµένην εις µεγαλύτερον ή µικρότερον τέλος χαρτοσήµου οφείλεται το διά την 
σύµβασιν, πράξιν κ.λπ. προβλεπόµενον τέλος.» 
 
Επειδή κατά την έννοια της ως άνω διάταξης, κάθε εγγραφή στα βιβλία περί 
δόσεως ή αναλήψεως χρηµάτων χωρίς µνεία της αιτίας υπόκειται καταρχήν σε 
αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 1%, εκτός αν ο φορολογούµενος ισχυρισθεί και 
αποδείξει ότι η εγγραφή αυτή ανάγεται σε σύµβαση, πράξη κ.λπ. που 
υποβλήθηκε στα οικεία τέλη χαρτοσήµου ή απαλλάχθηκε νοµίµως από αυτά 
(ΣτΕ 1039/1996). 
 
Επειδή ο Κώδικας Τελών Χαρτοσήµου είναι τυπικός νόµος και εφόσον οι 
διαπιστώσεις του ελέγχου δεν εδράζονται σε πράξεις που ανάγονται σε έγγραφη 
σύµβαση ή σε εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας η οποία παραπέµπει σε 
δανειακή σύµβαση, δεν δύναται να επιβληθεί τέλος χαρτοσήµου επί δανείου. 
 
Επειδή περαιτέρω δεν δύναται να επιβληθεί τέλος χαρτοσήµου (1%) κατ' άρθρο 
15 παρ. 5γ Κ.Τ.Χ. εφόσον υπάρχει εγγραφή ταµείου χωρίς να αποτυπώνεται στα 
βιβλία της επιχείρησης ανάληψη χρηµάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο. ∆ηλαδή 
εφόσον τα βιβλία της επιχείρησης δείχνουν ταµείο 38.00. και τα χρήµατα 
καταλήγουν σε ατοµικό λογαριασµό µετόχου ή οποιοδήποτε προσώπου, δεν 
δύναται να επιβληθεί τέλος χαρτοσήµου. 
 
Αποφασίζουµε 
 
Την αποδοχή της µε ηµεροµηνία κατάθεσης 26/01/2018 και µε αριθµό πρωτοκόλλου 
ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης µε την επωνυµία "................", ΑΦΜ , 
 
ΈΤΟΣ 2011 
 
Αξία υποκείµενη σε χαρτόσηµο µε βάση την παρούσα απόφαση: 
 
Μετά από τα παραπάνω η υποκείµενη σε χαρτόσηµο αξία µε βάση την παρούσα 
απόφαση διαµορφώνεται ως εξής: 
 



 

 

 Αξία υποκείµενη σε χαρτόσηµο βάσει δήλωσης 0,00 
Αξία υποκείµενη σε χαρτόσηµο βάσει πράξης διορθωτικού προσδιορισµού τελών 
χαρτοσήµου 47.057,53 
Αξία υποκείµενη σε χαρτόσηµο βάσει της παρούσας απόφασης 0,00 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - καταλογιζόµενο ποσό µε βάση την 
παρούσα απόφαση: 
 
Η φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης µε βάση την παρούσα απόφαση 
διαµορφώνεται ως εξής: 
 
                                                                                                      ∆ΗΛΩΣΗΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Τέλη χαρτοσήµου                                                                                     0,00      
470,58          0,00 
Εισφορά υπέρ ΟΓΑ                                                                                  0,00         
94,12         0,00 
Προσαύξηση τελών χαρτοσήµου (λόγω µη υποβολής δήλωσης)            0,00       
564,69         0,00 
Προσαύξηση εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (λόγω µη υποβολής δήλωσης)          0,00       
112,94         0,00 
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ                                                                  0,00    
1.242,32         0,00 

ΈΤΟΣ 2012 
 
Αξία υποκείµενη σε χαρτόσηµο µε βάση την παρούσα απόφαση: 
 
Μετά από τα παραπάνω η υποκείµενη σε χαρτόσηµο αξία µε βάση την παρούσα 
απόφαση διαµορφώνεται ως εξής:  
 
Αξία υποκείµενη σε χαρτόσηµο βάσει δήλωσης  0,00 
Αξία υποκείµενη σε χαρτόσηµο βάσει πράξης διορθωτικού προσδιορισµού τελών 
χαρτοσήµου 339.101,37 
Αξία υποκείµενη σε χαρτόσηµο βάσει της παρούσας απόφασης 0,00 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - καταλογιζόµενο ποσό µε βάση την 
παρούσα απόφαση: 
 
Η φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης µε βάση την παρούσα απόφαση 
διαµορφώνεται ως εξής: 
 
                                                                                                         ∆ΗΛΩΣΗΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Τέλη χαρτοσήµου                                                                                      0,00       
3.391,01            0,00 
Εισφορά υπέρ ΟΓΑ                                                                                    0,00         
678,20             0,00 
Προσαύξηση τελών χαρτοσήµου (λόγω µη υποβολής δήλωσης)             0,00      
4.069,22             0,00 



 

 

 Προσαύξηση εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (λόγω µη υποβολής δήλωσης)          0,00         
813,84              0,00 
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ                                                                 0,00       
8.952,28              0,00 
 
ΈΤΟΣ 2013 
 
Αξία υποκείµενη σε χαρτόσηµο µε βάση την παρούσα απόφαση: 
 
Μετά από τα παραπάνω η υποκείµενη σε χαρτόσηµο αξία µε βάση την παρούσα 
απόφαση διαµορφώνεται ως εξής:  
 
Αξία υποκείµενη σε χαρτόσηµο βάσει δήλωσης 0,00 
Αξία υποκείµενη σε χαρτόσηµο βάσει πράξης διορθωτικού προσδιορισµού τελών 
χαρτοσήµου 53.531,28 
Αξία υποκείµενη σε χαρτόσηµο βάσει της παρούσας απόφασης 0,00 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - καταλογιζόµενο ποσό µε βάση την 
παρούσα απόφαση: 
 
Η φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης µε βάση την παρούσα απόφαση 
διαµορφώνεται ως εξής: 
 
                                                                                                          ∆ΗΛΩΣΗΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Τέλη χαρτοσήµου                                                                                       0,00         
535,31             0,00 
Εισφορά υπέρ ΟΓΑ                                                                                       0,00       
107,06            0,00 
Προσαύξηση τελών χαρτοσήµου (λόγω µη υποβολής δήλωσης)                0,00        
642,38            0,00 
Προσαύξηση εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (λόγω µη υποβολής δήλωσης)              0,00         
128,48            0,00 
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ                                                                     0,00          
1.413,23         0,00 
 
 
 Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρµόδιο όργανο µε τη νόµιµη διαδικασία 
στην υπόχρεη. 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ∆/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ 
 
Ο/Η Υπάλληλος του Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
 
Σ η µ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον 



 

 

 των αρµόδιων ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων εντός τριάντα (30) ηµερών από την 
κοινοποίησή της. 


