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ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
Έρνληαο ππ’ όςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4174/2013 (ΦΔΚ170Α/26-07-2013), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
β. Σνπ άξζξνπ 10 ηεο κε αξηζκό θαη εκεξνκελία πξσηνθ. Γ.ΟΡΓ.Α1036960ΔΞ2017/10-03-2017
Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ968Β/22-03-2017) κε ζέκα «Οξγαληζκόο ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Εζόδσλ (Α.Α.Δ.Ε.)», όπσο αλαξηζκήζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
γ. Σεο ΠΟΛ.1064/12-04-2017 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ1440Β/27-04-2017).
2. Σελ ΠΟΛ.1069/04-03-2014 Δγθύθιην ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.
3. Σελ κε αξηζκό θαη εκεξνκελία πξσηνθόιινπ Γ.Δ.Γ.1126366ΔΞ2016/30-08-2016 Απόθαζε ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Δ.Γ. (ΦΔΚ2759Β/01-09-2016), κε ζέκα «Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο».
4. Σελ Α.1122/29-05-2020 θνηλή Απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο
Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ2088Β/31-05-2020).
5. Σελ κε εκεξνκελία θαηάζεζεο 03/03/2020 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ........... Δλδηθνθαλή
Πξνζθπγή η... θ. ......... .................. ηνπ ............ κε Α.Φ.Μ.: ..................., θαηά ηεο κε αξηζκό
................./2020 Πξάμεο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 54 ηνπ Ν.4174/2013) ηνπ Πξνϊζηακέλνπ
ηεο Γ.Ο.Τ. Γξεβελώλ γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2018.
6. Σελ σο άλσ πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Γξεβελώλ.
7. Σηο απόςεηο ηεο Γ.Ο.Τ. Κνδάλεο.
8. Σελ Δηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Α8 – Δπαλεμέηαζεο ηεο Γηεύζπλζεο
Δπίιπζεο Γηαθνξώλ, όπσο απνηππώλεηαη ζην ζρέδην ηεο Απόθαζεο.
Δπί ηεο από 03/03/2020 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ .......... Δλδηθνθαλνύο Πξνζθπγήο η...
θ. ........... .................. ηνπ ............ κε Α.Φ.Μ.: ..................., ε νπνία αζθήζεθε εκπξνζέζκωο θαη
κεηά από κειέηε θαη αμηνιόγεζε όισλ ησλ πθηζηάκελσλ ζηνλ ζρεηηθό θάθειν εγγξάθσλ θαη ησλ
πξνβαιιόκελσλ ιόγσλ ηεο ππό θξίζε ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, επαγόκαζηε ηα αθόινπζα:
Με ηελ κε αξηζκό ................/2020 πξνζβαιιόκελε Πξάμε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 54
ηνπ Ν.4174/2013) ηνπ Πξνϊζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Γξεβελώλ, γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2018,
επηβιήζεθε, ζε βάξνο η... πξνζθεύγν......, πξόζηηκν ηνπ Κ.Φ.Γ. πνζνύ 250,00 €, γηα
εθπξόζεζκε ππνβνιή δεύηεξεο ηξνπνπνηεηηθήο δήιωζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ην ελ
ιόγσ θνξνινγηθό έηνο, από ηελ εθθαζάξηζε ηεο νπνίαο πξνέθπςε ρξεωζηηθό απνηέιεζκα.
... πξνζθεύγ...... θ. ............ ..................... ηνπ ............. κε Α.Φ.Μ.: ..................., κε ηελ κε
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εκεξνκελία θαηάζεζεο 03/03/2020 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ........... Δλδηθνθαλή Πξνζθπγή,
δεηά λα γίλεη απηή δεθηή θαη λα αθπξσζεί ε αλσηέξσ πξνζβαιιόκελε πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο
Γ.Ο.Τ. Γξεβελώλ, πξνβάιινληαο ηνλ αθόινπζν ιόγν:
Ο κνλαδηθόο ιόγνο γηα ηνλ νπνίνλ ππνβιήζεθε ε δεύηεξε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε
θνξνινγίαο εηζνδήκαηόο η... γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2018 ήηαλ γηα λα κεηαθεξζεί, ζην έληππν Δ3,
ην πνζό ησλ 118.523,80 € πνπ απνηεινύζε ηελ απνγξαθή ιήμεο ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο αηνκηθήο
η... επηρείξεζεο, από ηνλ εζθαικέλν θσδηθό 103 (απνκείσζε εκπνξεπκάησλ) πνπ είρε εθ
παξαδξνκήο ζπκπιεξσζεί ζηελ νηθεία πξώηε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε, ζηνλ νξζό θσδηθό 104
(εκπνξεύκαηα ιήμεο).

Ο πξνβαιιόκελνο ιόγνο θαη ηζρπξηζκόο η... πξνζθεύγν...... ηπγράλεη βαζηκόηεηαο θαη
γίλεηαη απνδεθηόο, ζύκθσλα κε ην ζθεπηηθό πνπ αλαπηύζζεηαη αθνινύζσο:
Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 (Τπνβνιή ηεο δήιωζεο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπωλ θαη θαηαβνιή ηνπ θόξνπ) παξ. 1 εδ. πξώην ηνπ
Ν.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Ν.4046/2012, ηνπ
Ν.4093/2012 θαη ηνπ Ν.4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ167Α/23-07-2013) νξίδεηαη όηη
«1. Ο θνξνινγνύκελνο πνπ έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ππνρξενύηαη λα δειώλεη
όια ηα εηζνδήκαηά ηνπ, ηα θνξνινγνύκελα κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ή απαιιαζζόκελα, ζηελ
Φνξνινγηθή Δηνίθεζε ειεθηξνληθά.».
Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 (Τπνβνιή ηξνπνπνηεηηθήο θνξνινγηθήο
δήιωζεο) παξ. 1, παξ. 2 θαη παξ. 3 πεξ. α) θαη β) ηνπ Ν.4174/2013 «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο
θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ170Α/26-07-2013), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 3 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 397 παξ. 2 ηνπ Ν.4512/2018 (ΦΔΚ5Α/17-01-2018) θαη
ηζρύνπλ από ηελ 17/01/2018, νξίδεηαη όηη
«1. Αλ ν θνξνινγνύκελνο δηαπηζηώζεη όηη ε θνξνινγηθή δήισζε πνπ ππέβαιε ζηελ 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.
α) Τξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε ππνβάιιεηαη νπνηεδήπνηε κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ
πξνζσξηλνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ από ηελ Φνξνινγηθή Δηνίθεζε ή κέρξη ηελ παξαγξαθή ηνπ
δηθαηώκαηνο ηεο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο γηα έιεγρν ηεο αξρηθήο δήισζεο.
β) Τξνπνπνηεηηθή θνξνινγηθή δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε εληνιήο ειέγρνπ ή
ηεο πξόζθιεζεο παξνρήο πιεξνθνξηώλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξόληνο, έρεη όιεο ηηο ζπλέπεηεο ηεο
εθπξόζεζκεο δήισζεο.».
Δπεηδή, ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ Γ12Α 1164337 ΔΞ 2014 θαη
εκεξνκελία 11/12/2014 εγγξάθνπ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίωλ Δζόδωλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ, κε ζέκα «Δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013)», νξίδεηαη όηη
«3. Επνκέλσο, ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη όηαλ γίλεηαη κεηαβνιή ζηελ
δεινύκελε θνξνινγεηέα ύιε ή δειώλεηαη λέα θνξνινγεηέα ύιε ή ηξνπνπνηνύληαη ή
ζπκπιεξώλνληαη νπζηαζηηθά ζηνηρεία ηεο δήισζεο, ζύκθσλα κε ηελ νηθεία απόθαζε πνπ
θαζηεξώλεη ηνλ ηύπν θαη ην πεξηερόκελό ηεο.».
Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 (Τπνβνιή ηεο δήιωζεο θνξνινγίαο
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εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπωλ θαη θαηαβνιή ηνπ θόξνπ) παξ. 3 εδ. πξώην ηνπ
Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Δ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, νξίδεηαη όηη
«3. Η δήισζε ππνβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ 30ή Ινπλίνπ ηνπ ακέζσο επόκελνπ θνξνινγηθνύ έηνπο.».
Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο κε αξηζκό πξσηνθόιι. Α.1211/28-05-2019
Απόθαζεο ηεο Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ2007Β/31-05-2019), κε ζέκα «Παξάηαζε ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ δειώζεωλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 2018
θπζηθώλ πξνζώπωλ ηνπ άξζξνπ 3 θαη λνκηθώλ πξνζώπωλ θαη λνκηθώλ νληνηήηωλ ηνπ
άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4172/2013», νξίδεηαη όηη
«1. Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 2018 ησλ
θπζηθώλ πξνζώπσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4172/2013, παξαηείλεηαη κέρξη ηελ 29ε Ινπιίνπ 2019.».
Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηεο κε αξηζκό πξσηνθόιι. Α.1302/29-07-2019
Απόθαζεο ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ3057Β/29-07-2019), κε ζέκα «Εκπξόζεζκε
ππνβνιή ηωλ δειώζεωλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 2018 θπζηθώλ
πξνζώπωλ ηνπ άξζξνπ 3 θαη λνκηθώλ πξνζώπωλ θαη λνκηθώλ νληνηήηωλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ
Ν.4172/2013», νξίδεηαη όηη
«1. Οη δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 2018 ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4172/2013, ππνβάιινληαη εκπξόζεζκα ρωξίο θπξώζεηο κέρξη ηελ 30ε Ινπιίνπ
2019.».
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ εκπξόζεζκε ππνβνιή
αξρηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ γηα ην
θνξνινγηθό έηνο 2018, ρσξίο ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ εθπξόζεζκεο ππνβνιήο θνξνινγηθήο
δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.),
ήηαλ ε 30/07/2019.
Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 (Γηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο) παξ. 1 πεξ. β) θαη
παξ. 2 πεξ. γ) ηνπ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, νξίδεηαη όηη
«1. Γηα θάζε κία από ηηο παξαθάησ παξαβάζεηο επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζηνλ θνξνινγνύκελν ή
νπνηνδήπνηε πξόζσπν, εθόζνλ ππέρεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε από ηνλ Κώδηθα ή ηελ θνξνινγηθή
λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ:
β) Δελ ππνβάιιεη ή ππνβάιιεη εθπξόζεζκα θνξνινγηθή δήισζε.
2. Τα πξόζηηκα γηα ηηο παξαβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαζνξίδνληαη σο εμήο:
γ) Δηαθόζηα πελήληα (250) επξώ, γηα θάζε παξάβαζε ησλ πεξηπηώζεσλ β), γ), δ) θαη ζη) ηεο
παξαγξάθνπ 1, ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξνινγνύκελνο είλαη ππόρξενο ηήξεζεο βηβιίσλ θαη
ζηνηρείσλ κε βάζε απινπνηεκέλα ινγηζηηθά πξόηππα.».
Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ II παξ. 2 πεξ. β) εδ. πξώην ηεο
ΠΟΛ.1252/20-11-2015 Δγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, κε ζέκα «Παξνρή
δηεπθξηλίζεωλ γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Δέθαηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Κώδηθα
Φνξνινγηθήο Δηαδηθαζίαο (N.4174/2013, άξζξα 53 – 62)», νξίδεηαη όηη
«II. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 53 – 62.
2. Δηαδηθαζηηθέο παξαβάζεηο (άξζξν 54).
β) Εθπξόζεζκε ππνβνιή ή κε ππνβνιή δειώζεωλ από ηηο νπνίεο πξνθύπηεη θόξνο γηα
θαηαβνιή [παξ. 1 πεξ. β) θαη γ)].
Γηα ηελ εθπξόζεζκε ππνβνιή ή ηε κε ππνβνιή δειώζεσλ από ηηο νπνίεο πξνθύπηεη θόξνο γηα
θαηαβνιή [άξζξν 54 παξ. 1 πεξ. β)], θαζώο θαη δειώζεσλ απόδνζεο παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ
[άξζξν 54 παξ. 1 πεξ. γ)], επηβάιιεηαη, θαηά πεξίπησζε, πξόζηηκν εθαηό (100) επξώ, όηαλ ν
θνξνινγνύκελνο δελ είλαη ππόρξενο ηήξεζεο ινγηζηηθώλ βηβιίσλ, δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξώ
όηαλ ν θνξνινγνύκελνο είλαη ππόρξενο ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ κε βάζε απινπνηεκέλα
ινγηζηηθά πξόηππα θαη ........................................................................................................................».
Δπεηδή, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθωλ 2, 3 θαη 4 ηεο ΠΟΛ.1215/26-11-2018
Δγθπθιίνπ ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ., κε ζέκα «πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1252/2015 Εγθπθιίνπ,
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αλαθνξηθά κε ηελ κε επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ ηεο πεξίπηωζεο α) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 54 ηνπ Ν.4174/2013 θαηά ηελ δηόξζωζε πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείωλ ηωλ δειώζεωλ
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπωλ θαη λνκηθώλ νληνηήηωλ (Ε1, Ν,
Ε2, Ε3 θαη ινηπώλ ζπλππνβαιιόκελωλ εληύπωλ)», νξίδεηαη όηη
«2. .........................................................................................................................................................
Ειιηπήο δήιωζε είλαη, ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ σο άλσ εγθύθιην, ε δήιωζε ε
νπνία δελ είλαη πιήξεο σο πξνο ηελ ζπκπιήξσζε όισλ ησλ ηππηθώλ ζηνηρείσλ ηεο, ή, ζηελ
πεξίπηωζε πνπ έρνπλ αλαγξαθεί όια ηα ηππηθά ζηνηρεία, απηά δελ είλαη πιήξε ή δελ έρνπλ
αλαγξαθεί θαηά ηξόπν ώζηε λα απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. ...............................
3. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ηξνπνπνηεηηθέο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ
ππνβάιινληαη γηα ηελ ζπκπιήξσζε ή κεηαβνιή ακηγώο πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείωλ, δειαδή
ζηνηρείωλ πνπ δελ επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο θνξνινγηθήο δήιωζεο, ζθνπό έρνπλ ηελ
δηόξζωζε ππνβιεζεηζώλ ειιηπώλ δειώζεωλ. ..............................................................................
4. Από όια όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη δεδνκέλνπ όηη ζηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο δελ
επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζηελ πεξίπηωζε ππνβνιήο ειιηπνύο δήιωζεο, ζπλάγεηαη όηη ε
δηόξζωζε πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείωλ ηωλ δειώζεωλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ θαη
λνκηθώλ πξνζώπωλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ (έληππα Ε1 θαη Ν) ή ησλ ζπλππνβαιιόκελσλ κε απηέο
εληύπσλ (Ε2, Ε3 θ.ιπ.), ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, εκπίπηεη
ζηελ έλλνηα ηεο δηόξζωζεο ειιηπνύο δήιωζεο θαη, ζπλεπώο, θαηά ηελ ππνβνιή ηέηνησλ
ηξνπνπνηεηηθώλ δειώζεσλ δελ επηβάιιεηαη ην πξόζηηκν ηεο πεξ. α) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ
Κ.Φ.Δ., αθόκε θη αλ απηέο ππνβιεζνύλ εθπξόζεζκα.».
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα
ηεο Α.Α.Γ.Δ., θαηά ην θνξνινγηθό έηνο 2018 ... πξνζθεύγ...... αζθνύζε αηνκηθή επηρείξεζε κε έδξα
ζη... ................ ................... θαη θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, γηα ηελ νπνία
ηεξνύζε βηβιία κε βάζε ηα απινπνηεκέλα ινγηζηηθά πξόηππα ηνπ Ν.4308/2014 (Δ.Λ.Π.).
Δπεηδή, ... πξνζθεύγ...... είρε ππνβάιεη εκπξνζέζκσο, κέζσ δηαδηθηύνπ, θαηά ηελ
18/06/2019, ηελ κε αξηζκό θαηαρώξεζεο .............. αξρηθή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηόο η... γηα
ην θνξνινγηθό έηνο 2018, από ηελ εθθαζάξηζε ηεο νπνίαο είρε πξνθύςεη ρξεσζηηθό πνζό 303,44 €
(πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ κε βάζε ηελ αξρηθή δήισζε, κε αξηζκό εηδνπνίεζεο
.............., αξηζκό ρξεκαηηθνύ θαηαιόγνπ ....../......... θαη εκεξνκελία έθδνζεο 18/06/2019).
Δπεηδή, ... πξνζθεύγ...... είρε ππνβάιεη εκπξνζέζκσο, κέζσ δηαδηθηύνπ, θαηά ηελ
19/06/2019, ηελ κε αξηζκό θαηαρώξεζεο ................ πξώηε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε θνξνινγίαο
εηζνδήκαηόο η... γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2018, από ηελ εθθαζάξηζε ηεο νπνίαο είρε πξνθύςεη,
επίζεο, ρξεσζηηθό πνζό 303,44 € (πξάμε δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ κε βάζε ηελ πξώηε
ηξνπνπνηεηηθή δήισζε, κε αξηζκό εηδνπνίεζεο ............. θαη εκεξνκελία έθδνζεο 19/06/2019). ην
έληππν Δ3 ηεο ελ ιόγσ δήισζεο είρε ζπκπιεξσζεί ν θσδηθόο 103 (απνκείσζε εκπνξεπκάησλ) κε
ην πνζό ησλ 118.523,80 €.
Δπεηδή, ... πξνζθεύγ...... ππέβαιε εθπξνζέζκωο, κέζσ δηαδηθηύνπ, θαηά ηελ 02/08/2019,
ηελ κε αξηζκό θαηαρώξεζεο ............ δεύηεξε ηξνπνπνηεηηθή δήιωζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηόο
η... γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2018, από ηελ εθθαζάξηζε ηεο νπνίαο πξνέθπςε, εθ λένπ, ρξεωζηηθό
πνζό 303,44 € (πξάμε δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ κε βάζε ηελ δεύηεξε ηξνπνπνηεηηθή
δήισζε, κε αξηζκό εηδνπνίεζεο .......... θαη εκεξνκελία έθδνζεο 02/08/2019). ην έληππν Δ3 ηεο ελ
ιόγσ δήισζεο, ζε ζρέζε κε ην ίδην έληππν ηεο νηθείαο πξώηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο,
δηαγξάθεθε ν θσδηθόο 103 θαη ζπκπιεξώζεθε ν θσδηθόο 104 (εκπνξεύκαηα ιήμεο) κε ην πνζό ησλ
118.523,80 €, ήηνη ην ελ ιόγσ πνζό κεηαθέξζεθε από ηνλ θσδηθό 103 ζηνλ θσδηθό 104.
Δπεηδή, αθνινύζσο, από ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκόδηαο Γ.Ο.Τ. Γξεβελώλ εθδόζεθε ε κε
αξηζκό ................./2020 πξνζβαιιόκελε Πξάμε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 54 ηνπ Ν.4174/2013)
γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2018, κε ηελ νπνία επηβιήζεθε, ζε βάξνο η... πξνζθεύγν........, πξόζηηκν
ηνπ Κ.Φ.Γ. πνζνύ 250,00 €, γηα εθπξόζεζκε ππνβνιή ηεο αλσηέξσ δεύηεξεο ηξνπνπνηεηηθήο
δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, από ηελ νπνία πξνέθπςε ππνρξέσζε θαηαβνιήο θόξνπ, θαηά
παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 1 πεξ. β) ηνπ Ν.4174/2013 πνπ επηζύξεη ην ελ ιόγσ
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πξόζηηκν πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 2 πεξ. γ) ηνπ ίδηνπ λόκνπ.
Δπεηδή, σζηόζν, ε κεηαθνξά ηνπ πνζνύ ησλ 118.523,80 € από ηνλ θσδηθό 103 ζηνλ
θσδηθό 104 ηνπ εληύπνπ Δ3 ζηελ αλσηέξσ δεύηεξε ηξνπνπνηεηηθή δήισζε θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο η... πξνζθεύγν...... γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2018, ζπληζηά δηόξζωζε ηεο ειιηπνύο
νηθείαο πξώηεο ηξνπνπνηεηηθήο δήιωζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ.1215/26-11-2018
Δγθπθιίνπ ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.. Από ηελ εθθαζάξηζε δε ηεο πξώηεο θαη ηεο δεύηεξεο
ηξνπνπνηεηηθήο δήισζεο δελ επεξεάζηεθε ην απνηέιεζκα ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ
(ρξεσζηηθό 303,44 € ζε ακθόηεξεο ηηο δειώζεηο) νύηε κεηαβιήζεθε ην θνξνινγεηέν εηζόδεκα η...
πξνζθεύγν....... .
Δπεηδή, θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ, θξίλνπκε όηη ε κε αξηζκό ................./2020 πξνζβαιιόκελε
Πξάμε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 54 ηνπ Ν.4174/2013) ηνπ Πξνϊζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ.
Γξεβελώλ πξέπεη λα αθπξωζεί.

Γηα όινπο ηνπο αλωηέξω ιόγνπο
Απνθαζίδνπκε
Σελ απνδνρή ηεο κε εκεξνκελία θαηάζεζεο 03/03/2020 θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ ...........
Δλδηθνθαλνύο Πξνζθπγήο η... θ. ............ .................... ηνπ .............. κε Α.Φ.Μ.: ................... θαη
ηελ αθύξωζε ηεο κε αξηζκό ................./2020 πξνζβαιιόκελεο Πξάμεο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ
(άξζξν 54 ηνπ Ν.4174/2013) ηνπ Πξνϊζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Γξεβελώλ.

Οξηζηηθή θνξνινγηθή ππνρξέωζε η... πξνζθεύγν...... κε βάζε ηελ παξνύζα Απόθαζε:
Φνξνινγηθό έηνο 2018
Η κε αξηζκό ................./2020 Πξάμε Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ (άξζξν 54 ηνπ Ν.4174/2013)
ηνπ Πξνϊζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Γξεβελώλ, σο αθνινύζσο:
Βάζεη ειέγρνπ Βάζεη Απόθαζεο Γ.Δ.Γ.
(ζε επξώ)
(ζε επξώ)

Δίδνο παξάβαζεο
Δθπξόζεζκε ππνβνιή δεύηεξεο ηξνπνπνηεηηθήο
δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ
πξνζώπσλ (ρξεσζηηθήο)
(αξηζκόο δήισζεο ............../02-08-2019)
[άξζξν 54 παξ. 1 πεξ. β) θαη παξ. 2 πεξ. γ) ηνπ
Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.)]
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250,00

0,00

Δληειιόκεζα όπωο αξκόδην όξγαλν θνηλνπνηήζεη κε ηελ λόκηκε δηαδηθαζία ηελ
παξνύζα Απόθαζε ζη...λ ππόρξε... .

Με εληνιή ηνπ Πξνϊζηακέλνπ ηεο
Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ
Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο
Τπνδηεύζπλζεο Δπαλεμέηαζεο
θαη Ννκηθήο Τπνζηήξημεο

εκείωζε:
Καηά ηεο Απόθαζεο απηήο επηηξέπεηαη ε άζθεζε Πξνζθπγήο ελώπηνλ ηωλ αξκόδηωλ Γηνηθεηηθώλ
Γηθαζηεξίωλ εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο.
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