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ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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 1064/12.04.2017 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 ΠΟΛ 1076/23.04.2018 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ Β΄ 1456/26.04.2018).
4. Σελ ππ’ αξηζκ. Γ.Δ.Γ. 1126366/ΔΞ2016/30.08.2016 (ΦΔΚ Β΄ 2759/01.09.2016) Απφθαζε ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ «Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο».
5. Σελ απφ ................. θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ................. ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηνπ κε
ΑΦΜ:

.................,

σο

θιεξνλφκνπ

ηνπ

απνβηψζαληα

ηελ

20/11/2017

...................................................... κε ΑΦΜ: ................., θαηά ηεο ππ’ αξηζ. ............/04.10.2018
πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 λ.4174/2013 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ
γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2016 θαη ηα πξνζθνκηδφκελα κε απηήλ ζρεηηθά έγγξαθα.
6. Σελ ππ’ αξηζ. ............/04.10.2018 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 λ.4174/2013 γηα ην
θνξνινγηθφ έηνο 2016 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ηεο νπνίαο δεηείηαη ε αθχξσζε.
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7. Σηο απφςεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ.
8. Σελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Α8 – Δπαλεμέηαζεο, φπσο
απνηππψλεηαη ζην ζρέδην ηεο απφθαζεο.
Δπί ηεο απφ ................. θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ................. ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο
ηνπ ...................................................... κε ΑΦΜ: ................., σο θιεξνλφκνπ ηνπ απνβηψζαληα
ηελ 20/11/2017 ...................................................... 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:
Με ηελ ππ’ αξηζ. ............/04.10.2018 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 λ.4174/2013
ηνπ

Πξντζηακέλνπ

ηεο

Γ.Ο.Τ.

ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ,

επηβιήζεθε

ζηνλ

ζαλφληα

παηέξα

ηνπ

πξνζθεχγνληα, γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2016, πξφζηηκν πνζνχ 100,00€ πιένλ ραξηνζήκνπ θαη
ΟΓΑ ραξηνζήκνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 πεξ. α’ θαη 2 πεξ. α’ ηνπ
άξζξνπ 54 ηνπ λ.4174/2013, ιφγσ εθπξφζεζκεο ππνβνιήο 1εο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο 2016.
Δηδηθφηεξα, ν παηέξαο ηνπ πξνζθεχγνληα ππέβαιε εκπξνζέζκσο ηελ κε αξηζκφ
θαηαρψξεζεο .............../25.05.2017 αξρηθή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο
2016, απφ ηελ εθθαζάξηζή ηεο δελ πξνέθπςε θφξνο γηα θαηαβνιή, ζηελ νπνία δελ είρε
ζπκπιεξψζεη ηνλ θσδηθφ 913 [Έλδεημε γηα αλαπεξία κε πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 80% θαη άλσ].
Αθνινχζσο, κε ηελ κε αξηζκφ θαηαρψξεζεο .............../13.10.2017 εθπξνζέζκσο ππνβιεζείζα 1ε
ηξνπνπνηεηηθή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ σο άλσ θνξνινγηθνχ έηνπο ζπκπιήξσζε
ηελ ζρεηηθή έλδεημε ζηνλ θσδηθφ 913 [Έλδεημε γηα αλαπεξία κε πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 80% θαη
άλσ], απφ ηελ εθθαζάξηζε ηεο νπνίαο δελ κεηαβιήζεθε ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε. Δπηπιένλ,
φκσο, κε ηελ ππνβνιή ηεο ηξνπνπνηεηηθήο, αλαθιήζεθε πνζφ 9.080,16€ πνπ ήηαλ
θαηαρσξεκέλν ζηνλ θσδηθφ 303 [Άζξνηζκα θαζαξψλ πνζψλ απφ θχξηεο ζπληάμεηο] ην νπνίν
κεηέθεξε απηνχζην ζηνλ θσδηθφ 619 [Δηζνδήκαηα πνπ απνθηήζαηε ην 2016, ηα νπνία
απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν ή θνξνινγνχληαη κε εηδηθφ ηξφπν] θαη ηαπηνρξφλσο,
ζπκπιεξψζεθε ν θσδηθφο 037 [Έλδεημε γηα θαη’ επάγγεικα αγξφηεο].
Ο πξνζθεχγσλ, κε ηελ ππφ θξίζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηνπ, δεηά λα γίλεη απηή δεθηή θαη
λα αθπξσζεί ε πξναλαθεξζείζα πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ, πξνβάιινληαο ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε
ζπκπιήξσζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηέξα ηνπ δελ επεξεάδεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο
χιεο.
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Επεηδή, κε ην άξζξν 19 ηνπ λ.4174/2013 νξίδεηαη φηη: «1. Αλ ν θνξνινγνύκελνο
δηαπηζηώζεη, όηη ε θνξνινγηθή δήισζε πνπ ππέβαιε ζηε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε πεξηέρεη ιάζνο ή
παξάιεηςε,

ππνρξενύηαη

λα

ππνβάιεη

ηξνπνπνηεηηθή

θνξνινγηθή

δήισζε.

2.

Αλ

ν

θνξνινγνύκελνο ππνβάιεη ηξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε εληόο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
ηεο αξρηθήο θνξνινγηθήο δήισζεο, ηόηε θαη ε ηξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε επέρεη ζέζε
αξρηθήο δήισζεο θαη ζεσξείηαη όηη θαη νη δύν, αξρηθή θαη ηξνπνπνηεηηθή έρνπλ ππνβιεζεί
εκπξόζεζκα. 3. Τξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε ππνβάιιεηαη νπνηεδήπνηε κέρξη ηελ έθδνζε
εληνιήο ειέγρνπ από ηε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε ή κέρξη ηελ παξαγξαθή ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο
Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο γηα έιεγρν ηεο αξρηθήο δήισζεο κε όιεο ηηο ζπλέπεηεο πεξί εθπξόζεζκεο
δήισζεο».
Επεηδή, κε ην άξζξν 67 παξ. 3 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη φηη: «Η δήισζε ππνβάιιεηαη
κέρξη θαη ηελ 30ή Ινπλίνπ ηνπ ακέζσο επόκελνπ θνξνινγηθνύ έηνπο…».
Επεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. ΠΟΛ.1094/2017 απφθαζε ηεο Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
παξαηάζεθε ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο
2016 θπζηθψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4172/2013 κέρξη ηελ 17ε Ηνπιίνπ 2017.
Επεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. ΠΟΛ.1106/2017 απφθαζε ηεο Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
παξαηάζεθε ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο
2016 θπζηθψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4172/2013 κέρξη ηελ 21ε Ηνπιίνπ 2017.
Επεηδή, κε ην άξζξν 54 ηνπ λ. 4174/2013 νξίδεηαη φηη: «1. Γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ
παξαβάζεηο επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζηνλ θνξνινγνύκελν ή νπνηνδήπνηε πξόζσπν, εθόζνλ ππέρεη
αληίζηνηρε ππνρξέσζε από ηνλ Κώδηθα ή ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ: α) δελ ππνβάιιεη ή ππνβάιιεη εθπξόζεζκα δήισζε ή ππνβάιεη ειιηπή
πιεξνθνξηαθνύ ραξαθηήξα ή θνξνινγηθή δήισζε από ηελ νπνία δελ πξνθύπηεη θνξνινγηθή
ππνρξέσζε θαηαβνιήο θόξνπ,… 2. Τα πξόζηηκα γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 1 θαζνξίδνληαη σο εμήο: α) εθαηό (100) επξώ, ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή
εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ζρεηηθά κε ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη, ζηηο θνξνινγίεο
θεθαιαίνπ, γηα θάζε παξάβαζε ησλ πεξηπηώζεσλ α΄, β΄, γ΄, δ΄ ζη΄ θαη ηγ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1,…».
Επεηδή, κε ηελ ΠΟΛ.1252/20.11.2015 παξαζρέζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Γέθαηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013, άξζξα 53
– 62) θαη δηεπθξηλίζηεθε φηη α) γηα θάζε παξάβαζε κε ππνβνιήο ή εθπξφζεζκεο ππνβνιήο
δήισζεο, απφ ηελ νπνία δελ πξνθχπηεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ (πηζησηηθέο θαη κεδεληθέο
δειψζεηο), θαζψο θαη θνξνινγηθήο δήισζεο πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα, ε νπνία αθνξά
θνξνινγηθά έηε, ππνζέζεηο θαη πεξηφδνπο απφ 1.1.2014 θαη κεηά, επηβάιιεηαη πξφζηηκν εθαηφ
(100) επξψ (πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54) θαη β)
γηα ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή ή ηε κε ππνβνιή δειψζεσλ απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη θφξνο γηα
θαηαβνιή (άξζξν 54 παξ. 1 πεξ. β΄), θαζψο θαη δειψζεσλ απφδνζεο παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ
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(άξζξν 54 παξ. 1 πεξ. γ΄ ), επηβάιιεηαη, θαηά πεξίπησζε, πξφζηηκν εθαηφ (100) επξψ, φηαλ ν
θνξνινγνχκελνο δελ είλαη ππφρξενο ηήξεζεο ινγηζηηθψλ βηβιίσλ.
Επεηδή, κε ην ππ’ αξηζ. πξση. Γ12Α 1164337 ΔΞ 2014/11.12.2014 ηεο Γηεχζπλζεο
Φνξνινγηθήο

Πνιηηηθήο

θαη

Ννκνζεζίαο

ηεο

Γεληθήο

Γξακκαηείαο

Γεκνζίσλ

Δζφδσλ

παξαζρέζεθαλ νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ
Κ.Φ.Γ. (λ.4174/2013) θαη δηεπθξηλίζηεθε φηη ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη
φηαλ γίλεηαη κεηαβνιή ζηε δεινχκελε θνξνινγεηέα χιε ή δειψλεηαη λέα θνξνινγεηέα χιε ή
ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη νπζηαζηηθά ζηνηρεία ηεο δήισζεο, ζχκθσλα κε ηελ νηθεία
απφθαζε πνπ θαζηεξψλεη ηνλ ηχπν θαη ην πεξηερφκελφ ηεο.
Επεηδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν παηέξαο ηνπ πξνζθεχγνληα ππέβαιε
εκπξνζέζκσο ηελ κε αξηζκφ θαηαρψξεζεο .............../25.05.2017 αξρηθή δήισζε θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο 2016, απφ ηελ εθθαζάξηζε ηεο νπνίαο δελ πξνέθπςε θφξνο γηα
θαηαβνιή θαη ζηελ νπνία δελ είρε ζπκπιεξψζεη ηνλ θσδηθφ 913 [Έλδεημε γηα αλαπεξία κε
πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 80% θαη άλσ]. Αθνινχζσο, κε ηελ κε αξηζκφ θαηαρψξεζεο
.............../13.10.2017 εθπξνζέζκσο ππνβιεζείζα 1ε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο ηνπ σο άλσ θνξνινγηθνχ έηνπο ζπκπιήξσζε ηελ ζρεηηθή έλδεημε ζηνλ θσδηθφ 913
[Έλδεημε γηα αλαπεξία κε πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 80% θαη άλσ] θαη αλαθάιεζε πνζφ 9.080,16€
πνπ ήηαλ θαηαρσξεκέλν ζηνλ θσδηθφ 303 [Άζξνηζκα θαζαξψλ πνζψλ απφ θχξηεο ζπληάμεηο] ην
νπνίν κεηέθεξε απηνχζην ζηνλ θσδηθφ 619 [Δηζνδήκαηα πνπ απνθηήζαηε ην 2016, ηα νπνία
απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν ή θνξνινγνχληαη κε εηδηθφ ηξφπν] θαη ηαπηνρξφλσο, ζπκπιήξσζε
ηνλ θσδηθφ 037 [Έλδεημε γηα θαη’ επάγγεικα αγξφηεο], απφ ηελ εθθαζάξηζε ηεο νπνίαο, θαίηνη δελ
κεηαβιήζεθε ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε, κεηαβιήζεθε ε θνξνινγηθή βάζε θαη ν ραξαθηεξηζκφο
ηνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζπκπιήξσζε εηζνδήκαηνο ην νπνίν απαιιάζζεηαη
απφ ην θφξν ή θνξνινγείηαη κε εηδηθφ ηξφπν θαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ θσδηθνχ ηεο έλδεημεο γηα
θαη’ επάγγεικα αγξφηε δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο δηφξζσζεο ειιηπνχο δήισζεο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο γηα ηελ νπνία δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ
ΚΦΓ.
Επεηδή, απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 34, 35, 1710 παξ. 1 θαη 1885 ΑΚ, ζε ζπλδπαζκφ
κε ηηο ηζρχνπζεο ζην πεδίν ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ γεληθέο αξρέο, πξνθχπηεη φηη νη έλλνκεο ζρέζεηο
δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζην κέηξν πνπ ζπλδένληαη ακέζσο κε ην ππάξρνλ ζηε δσή θπζηθφ πξφζσπν,
ην νπνίν απνηειεί ππνθείκελν δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ, είλαη ζπλήζσο πξνζσπνπαγείο
θαη ζπλεπψο αθιεξνλφκεηεο (ι.ρ. ε δεκνζηνυπαιιειηθή ζρέζε, ε ζηξαηησηηθή ππνρξέσζε
θ.ι.π.). Όηαλ, φκσο, νη έλλνκεο απηέο ζρέζεηο έρνπλ ρξεκαηηθφ πεξηερφκελν, θαηά θαλφλα
θιεξνλνκνχληαη, εθηφο αλ είλαη απζηεξά πξνζσπνπαγείο (ι.ρ. ην ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα).
Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε ησλ θνξνινγηθψλ ελνρψλ ή ησλ ελνρψλ πνπ απνξξένπλ απφ
ρξεκαηηθέο πνηλέο (πξφζηηκα), αζηηθήο, δηνηθεηηθήο ή κηθηήο θχζεσο πνπ επηβιήζεθαλ ζηνλ
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θιεξνλνκνχκελν απφ δηνηθεηηθέο αξρέο ή αζηηθά θαη δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, νη ηειεπηαίεο, σο κε
απνζβελφκελεο κε ην ζάλαην ηνπ, κεηαβηβάδνληαη αηηία ζαλάηνπ ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ (βι. ΑΠ
1714/1981 ΝνΒ 1982, 1065). Οη δε θιεξνλφκνη επζχλνληαη, αλάινγα κε ηε θιεξνλνκηθή κεξίδα
ηνπο, γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ρξεψλ ηεο θιεξνλνκηάο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα πνηληθέο θπξψζεηο ή,
σο εθ ηνπ ζπλαγφκελνπ ζθνπνχ ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηηο πξνβιέπνπλ, πξνέρεη ν θπξσηηθφο θαη φρη
ν απνδεκησηηθφο ηνπο ραξαθηήξαο. Δηδηθφηεξα, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη σο ζπλέπεηα ηνπ φηη
ηειέζζεθε κηα άδηθε πξάμε απφ ην πξφζσπν εθείλν, πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνξνινγνχκελνπ.
πληζηά δε απιψο έλα κέζν εμαλαγθαζκνχ πξνο εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ έλαληη ηεο
δηνίθεζεο. Δπνκέλσο, νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζην θνξνινγηθφ δίθαην, σο κέζν δηνηθεηηθνχ
εμαλαγθαζκνχ, ζπληζηνχλ επαρζείο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, κε ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ε πξνζηαζία
ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη απφ ηε λνκηθή θχζε ηνπο ζπλδένληαη άκεζα κε ην θπζηθφ
πξφζσπν πνπ ηέιεζε ηηο θνξνινγηθέο παξαβάζεηο (Γλσκ. 551/2006 ΝΚ ε νπνία έγηλε απνδεθηή
απφ ηνλ θ. Τθππνπξγφ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ κε ηελ ΠΟΛ.1113/2007).
πλεπψο, νη θπξψζεηο εηο βάξνο ηνπ θνξνινγνχκελνπ πνπ ππέβαιε εθπξνζέζκσο
δήισζε πξνο εθπιήξσζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπ ππνρξέσζεο έρνπλ απζηεξά πξνζσπηθφ
ραξαθηήξα θαη σο εθ ηνχηνπ, δηά ηνπ ζαλάηνπ ηνπ θπζηθνχ πξφζσπνπ επέξρεηαη ε απφζβεζε
ηνπο. Ζ επηβνιή πξνζηίκσλ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ ΚΦΓ ζε πεξηπηψζεηο κε ππνβνιήο, εθπξφζεζκεο
ππνβνιήο ή ειιηπνχο ππνβνιήο δειψζεσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ
ηνπ θνξνινγνχκελνπ έρεη απζηεξά πξνζσπηθφ ραξαθηήξα, ππφ ηελ έλλνηα φηη, σο δηνηθεηηθέο
θπξψζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ εμαλαγθαζκφ ηνπ ππφρξενπ πξνο ζπκκφξθσζε πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ελ γέλεη ππνρξεψζεηο ηνπ, ήηνη απνηξέπνληαο ηνλ απφ ηελ ηέιεζε (κειινληηθψλ)
θνξνινγηθψλ παξαβάζεσλ, ε επηβνιή ηνπο δελ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε δεκίαο ζην Γεκφζην θαη
ζπλεπψο, δελ έρνπλ απνθαηαζηαηηθφ ραξαθηήξα, εθφζνλ κ’ απηά δελ επηδηψθεηαη ε ηθαλνπνίεζε
– έζησ θαη κεξηθψο – ηεο ππνρξέσζεο πξνο πιεξσκή ησλ νηθείσλ νθεηινκέλσλ θφξσλ.
πλαθφινπζα, ζηηο πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ ηνπ ππφρξενπ παξαβάηε, παχεη ν ζθνπφο γηα ηελ
επηβνιή πξνζηίκνπ επί ηππηθήο – δηαδηθαζηηθήο παξάβαζεο.
Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε
ηελ απνδνρή ηεο απφ ................. θαη κε αξηζ. πξση. ................. ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηνπ
...................................................... κε ΑΦΜ: ................., σο θιεξνλφκνπ ηνπ απνβηψζαληα ηελ
20/11/2017 ...................................................... κε ΑΦΜ: ................. θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ
αθχξσζε ηεο ππ’ αξηζ. ............/04.10.2018 πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 λ.4174/2013
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2016.
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Οξηζηηθή θνξνινγηθή ππνρξέωζε – θαηαινγηδόκελν πνζό / πξόζηηκν κε βάζε ηελ
παξνύζα απόθαζε:
Η ππ’ αξηζ. ............/04.10.2018 πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ άξζξνπ 54 λ.4174/2013
ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2016
ΑΝΑΛΤΖ

Βάζεη ηεο παξνχζαο
απφθαζεο

Βάζεη ειέγρνπ

Γηαθνξά απφθαζεο ειέγρνπ

Πξφζηηκν
100,00 €
0,00 €
-100,00 €
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

Σ η μ ε ί ω σ η : Καηά ηεο απόθαζεο απηήο επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνζθπγήο ελώπηνλ ησλ
αξκόδησλ Δηνηθεηηθώλ Δηθαζηεξίσλ εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο.
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