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Επιλογή θεμάτων: Κώστας Κωνσταντινίδης -Υπ. Δημοσίων Σχέσεων Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

.:: επιγραμματικά::.
- Διαψεύδει το Υπ. Μεταφορών
τα ραβασάκια για Κ.Τ.Ε.Ο.
- Επείγουσα ανακοίνωση Ο.Α.Ε.Ε.
- Μέχρι 25/11 τελικά θα υπολογίζεται ο κωδικός 049 στις δηλώσεις
- Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.:
Ε40/661/12.11.2013
Αναστολή δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών μέσω διαδικτύου και διαχείριση αυτών.
- Ξεκίνησε η διαδικασία εκκαθάρισης των μηδενικών Φ.Α.Π. του
2012
- Αλλάζουν όλα στον Κ.Φ.Α.Σ.
- ΠΟΛ.1244/13.11.2013
Κοινοποίηση

των

διατάξε-

ων του άρθρου τέταρτου του
ν.4183/2013 που αφορούν την
Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 και
οδηγίες για την εφαρμογή τους

Φορολογικά | Οικονομικά

λογιστική | φορολογική ενημέρωση

• Αριθμός Φύλλου 172 • 19 Νοεμβρίου 2013 • σελίδα 2 •

Φορολογικά | Οικονομικά
Επείγουσα ανακοίνωση
Ο.Α.Ε.Ε.

Ο

ΟΑΕΕ ενημερώνει τους
ασφαλισμένους του ότι
η αποστολή των αποδείξεων πληρωμής του 5ου διμήνου
2013 θα καθυστερήσει λίγες μέρες
για τεχνικούς λόγους.
Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί
σταδιακά στο χρονικό διάστημα
8/11/2013 έως 21/11/2013, με
προτεραιότητα σε απομακρυσμένες περιοχές.
Καλούμε τους ασφαλισμένους
που θα λάβουν τις αποδείξεις
με λίγες μέρες καθυστέρηση να
καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις εισφορές τους συμβάλλοντας στην
εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και εξασφαλίζοντας τα δικαιώματά τους.
Από τη Διοίκηση ΟΑΕΕ

Μέχρι 25/11 τελικά θα
υπολογίζεται ο κωδικός
049 στις δηλώσεις

Διαψεύδει το Υπ. Μεταφορών τα
ραβασάκια για Κ.Τ.Ε.Ο.

Γ

ια «ανακριβή πληροφόρηση» κάνει λόγο το υπουργείο Μεταφορών με αφορμή το «θόρυβο» και τα δημοσιεύματα που
είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την αποστολή ειδοποιητηρίων για πρόστιμα στα μη ελεγχθέντα από τα ΚΤΕΟ αυτοκίνητα.
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Μεταφορών, αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Το τελευταίο τετράμηνο, από το υπουργείο υπάρχει εντονότατο
ενδιαφέρον να γίνει καταγραφή των μη ελεγχθέντων αυτοκινήτων
από τα ΚΤΕΟ με ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων μόνο για
λόγους οδικής ασφάλειας και περιβαλλοντικούς λόγους. Τα ποσά
των προστίμων που αναγράφονται σε δημοσιεύματα αφορούν τα
πρόστιμα που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ. κατά τον έλεγχο των αυτοκινήτων
στους δρόμους και σε καμία περίπτωση δεν συνδέονται με την πρόθεση του υπουργείου για την καταγραφή των μη ελεγχθέντων αυτοκινήτων. Κάθε άλλη πληροφόρηση είναι ανακριβής».

ύμφωνα με αναφορά του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κου Θεοχάρη,η 25η Νοεμβρίου θα είναι η
καταληκτική ημερομηνία για τις
αρχικές δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος Φ.Π. στις οποίες θα
συμπεριληφθούν και τα ποσά που
θα δηλωθούν στον κωδικό 049

Η αποστολή του προστίμου για ανέλεγκτα οχήματα στα σπίτια των
ιδιοκτητών, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μεταφορών, αφορά
πρόταση των ιδιοκτητών των ιδιωτικών ΚΤΕΟ προς το υπουργείο,
ωστόσο όμως δεν μπορεί να υλοποιηθεί μιας και είναι ανέφικτη η
αντιπαραβολή στοιχείων των ελέγχων με τα αντίστοιχα στοιχεία του
μητρώου αυτοκινήτων. Μάλιστα επισημαίνουν ότι «δεν είναι καταγεγραμμένα τα οχήματα που πέρασαν ΚΤΕΟ το 2011 έως και τον
Δεκέμβριο του 2012 στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων , ώστε να
μπορούν να αξιοποιηθούν τα στοιχεία τους».

Συνεπώς, όσοι φορολογούμενοι οριστικοποιήσουν εκκρεμείς
δηλώσεις ή στείλουν δηλώσεις
εκπρόθεσμες μέχρι αυτή την ημερομηνία θα τύχουν της ευνοϊκής
αυτής ρύθμισης.

Τέλος, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η παράβαση, όπως και κάθε παράβαση του ΚΟΚ, βεβαιώνεται από την Τροχαία, ως εκ τούτου δεν
μπορεί να αποστέλλεται από το υπουργείο Μεταφορών και για να
γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση.

Σ

Πηγή enikos.gr
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Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/661/12.11.2013
Αναστολή δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών μέσω
διαδικτύου και διαχείριση αυτών

Σ

ε εφαρμογή των διατάξεων
της παρ. 1 του άρθρο 17 του
ν.3846/2010 (Φ.Ε.Κ. 66 τ. Α΄)
και την σύμφωνη γνώμη του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφασίστηκε η
αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου επιχειρήσεων λόγω υψηλών ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Τη τελευταία διετία έχει ξεκινήσει
από τη Διεύθυνση Ασφάλισης –
Εσόδων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
μια συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης των ταμειακών υπηρεσιών του Ιδρύματος, με στόχο την
άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων
είσπραξης σε βάρος όλων των οφειλετών που δεν καταβάλλουν τις εκ
του νόμου προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
Οι εν λόγω οφειλέτες χαρακτηρίζονται από το ότι:
1. Οφείλουν ιδιαίτερα μεγάλα
ποσά.
2. Λειτουργούν, υποβάλουν Α.Π.Δ.
και δεν καταβάλουν τις τρέχουσες
μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές,
αυξάνοντας συνεχώς το ποσό της
οφειλής τους.
3. Δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς
ρύθμισης των οφειλών τους, ενώ
ταυτόχρονα έχουν ληφθεί σε βάρος
τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του Ιδρύματος όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης
χωρίς εν τούτοις αυτά να αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα.
Για την κατηγορία των οφειλετών
αυτών κρίθηκε σκόπιμη η ενεργοποίηση του άρθρου 17 του
ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66 τ. Α΄) σύμφωνα
με το οποίο δύναται να ανασταλεί η

δυνατότητα υποβολής της Α.Π.Δ.
μέσω διαδικτύου και μέχρι την υπαγωγή τους σε ρύθμιση.
Ως εκ τούτου απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του
συστήματος υποβολής Α.Π.Δ. μέσω
διαδικτύου είναι η υπαγωγή των
οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και η καταβολή πρώτης δόσης.
Προκειμένου οι εν λόγω εργοδότες
να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης θα πρέπει με την αίτηση να
συνυποβάλλεται και η Α.Π.Δ. απαιτητής μισθολογικής περιόδου, με
μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας
του εργοδότη. Η Α.Π.Δ. θα θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί
μέχρι την τελευταία εργάσιμη για το
δημόσιο ημέρα του επόμενου μήνα
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της μέσω διαδικτύου.
Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις
που οι Α.Π.Δ. δεν υποβάλλονται
από τον ίδιο τον εργοδότη αλλά
από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα
(π.χ. λογιστές), θα πρέπει να ελέγχεται επισταμένως το νόμιμο της
εξουσιοδότησης η οποία θα πρέπει
να είναι πρόσφατη, να έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής,
να αναγράφονται σ’ αυτή τα πλήρη
στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθ.
ταυτότητας, Α.Φ.Μ.) καθώς και η ιδιότητα ή η σχέση με την επιχείρηση
εξουσιοδοτούντος και εξουσιοδοτούμενου.
Στη συνέχεια και εφόσον ο εργοδότης – οφειλέτης υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης (καταβολή της
πρώτης δόσης) σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το αρμόδιο

Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ελέγχου
του εργοδότη, θα ενημερώνει με
σχετικό έγγραφο την ομάδα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης και Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών ΟΠΣ/
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Πατησίων 12 – Αθήνα,
Fax : 210 38 27 794) με κοινοποίηση
στη Διεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων
(Fax : 210 52 23 228) προκειμένου
να ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.
Η διαπίστωση της αναστολής δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. των
εν λόγω επιχειρήσεων θα πραγματοποιείται από την ιστοσελίδα του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr) αποκλειστικά για τους χρήστες H/Y ΟΠΣ/ΙΚΑΕΤΑΜ με καταχώρηση του Α.Μ.Ε.
στο Ειδικό Πεδίο και εμφάνιση του
αποτελέσματος αναζήτησης στη
σχετική ένδειξη.
Η διαδικασία θα γίνεται μέσω της
επιλογής «Αρχείο Αναστολής Δυνατότητας Υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών
Επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου
σχετ. Γεν. Έγγραφο Ε40/661/11-112013».
Οι εργοδότες που έχουν υπαχθεί
σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν
καταβάλει την πρώτη δόση θα υποβάλουν με μαγνητικό μέσο την/τις
επόμενες Α.Π.Δ. στο Υποκατάστημα μέχρι την ενεργοποίηση του
συστήματος υποβολής Α.Π.Δ. μέσω
διαδικτύου έως την τελευταία καταληκτική ημερομηνία (εγκύκλιο
14/13) της αντίστοιχης μισθολογικής περιόδου.
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.4075/2012 (Φ.Ε.Κ. 89
τ. Α΄).
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Ξεκίνησε η διαδικασία εκκαθάρισης των
μηδενικών Φ.Α.Π. του 2012

Ό

πως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Κος Θεοχάρης, ξεκίνησε η
εκκαθάριση των μηδενικών ΦΑΠ
2012

Μετά και την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των μηδενικών ΦΑΠ
2012 θα ακολουθήσει η εκκαθάριση των μηδενικών ΦΑΠ 2013

Υπενθυμίζουμε ότι ήδη έχουν
αναρτηθεί τα μηδενικά εκκαθαριστικά Φ.Α.Π. 2011 στην εφαρμογή
της Γ.Γ.Π.Σ.

Αλλάζουν όλα στον Κ.Φ.Α.Σ.

Η

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία συστήθηκε με
Απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών Γεωργίου Μαυραγάνη,
έχει επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την απλούστευση των
ρυθμίσεων που ισχύουν σήμερα
σε ότι αφορά την τεκμηρίωση των
συναλλαγών, την ενημέρωση των
λογιστικών αρχείων και τον εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων.
Το σχέδιο αυτό με τις απαραίτητες
νομοτεχνικές βελτιώσεις θα τεθεί
πολύ σύντομα σε διαβούλευση και
έχει δομηθεί με βάση τις προβλέψεις των σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις βέλτιστες
διεθνείς πρακτικές, προκειμένου να
αποτελέσει το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και
να εκσυγχρονίσει το λογιστικό μας
δίκαιο.
Συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες
ρυθμίσεις σηματοδοτούν τη μετάβαση από ένα λεπτομερέστατο
τυπολατρικό νομοθετικό πλαίσιο
σε ένα φιλικότερο φορολογικό περιβάλλον, το οποίο βασίζεται στην
εμπιστοσύνη του κράτους προς τον
πολίτη και δίνει έμφαση στη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας. Ως
βασική αρχή εισάγεται η απαίτηση
ο φορολογούμενος να τεκμηριώνει
τις συναλλαγές και τα γεγονότα που
τον αφορούν, έτσι ώστε να διασφα-

λίζεται η διενέργεια ελέγχου.
Σε αυτό το πλαίσιο, καταργούνται
οι σχετικές λεπτομερείς ρυθμίσεις
για τη διακίνηση αγαθών (δελτία
αποστολής), αλλά και πολλές άλλες
ειδικές διατάξεις τήρησης ειδικών
βιβλίων και έκδοσης στοιχείων. Ο
έλεγχος της διακίνησης αλλάζει
μορφή και μπορεί να γίνει διαμέσου
απλής καταγραφής των πραγματικών περιστατικών σε συνδυασμό
με τη διασταύρωση των στοιχείων
που υποχρεωτικά καταγράφουν οι
συναλλασσόμενοι. Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις γίνονται σε πλήρη
ευθυγράμμιση με τα προβλεπόμενα
από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
Επιπλέον, καταργείται η σήμανση
(με φυσικά ή ηλεκτρονικά μέσα)
βιβλίων και στοιχείων διακίνησης
ή πώλησης με εξαίρεση τις αποδείξεις λιανικής για ένα μεταβατικό
στάδιο.
Στη λιανική πώληση, διατηρείται
το σημερινό σύστημα ρυθμίσεων
(φορολογικές ταμειακές μηχανές ή
σήμανση εκδιδόμενων αποδείξεων) για να γίνει δυνατή η ασφαλής
μετάβαση σε ένα νέο πιο λειτουργικό σύστημα ρυθμίσεων. Κατά τα
λοιπά το καθεστώς έκδοσης αποδείξεων μένει κατά βάση ως έχει. Οι
ρυθμίσεις εκείνες που καθίστανται
απαραίτητες για τη μετάβαση θα

προκύψουν μέσα από μελέτη της
διεθνούς πρακτικής και με δεδομένη την ελληνική εμπειρία σε επόμενο στάδιο.
Στη χονδρική πώληση απλοποιούνται οι ρυθμίσεις περί έκδοσης τιμολογίων. Τα τιμολόγια μπορεί να
εκδίδονται είτε σε έντυπη είτε σε
ηλεκτρονική μορφή και είναι στην
απόλυτη διακριτική ευχέρεια των
συναλλασσόμενων να επιλέξουν
τον τρόπο που θα συναλλάσσονται
μεταξύ τους. Είναι ευθύνη του φορολογούμενου η διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας
των τιμολογίων, επιλέγοντας τις κατάλληλες δικλίδες, σύμφωνα με τις
προβλέψεις της Οδηγίας 2006/112
της ΕΕ. Ως προς το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, ενδεικτικά παραδείγματα
δικλίδων ασφαλείας είναι η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και η
ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, ή άλλος πρόσφορος τρόπος
που θα επιλέξουν οι συναλλασσόμενοι.
Τέλος, η αναβάθμιση των φορολογικών μηχανισμών (φορολογικών
ταμειακών μηχανών και ΕΑΦΔΣΣ)
διατηρείται και καθίσταται προαιρετική. Η υποχρέωση αποστολής
online αναλυτικών στοιχείων ανά
συναλλαγή δεν θα υλοποιηθεί προς
το παρόν.
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ΠΟΛ.1244/13.11.2013
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου τέταρτου του ν.4183/2013 που
αφορούν την Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 και οδηγίες για την εφαρμογή τους

Σ

ας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου
του ν.4183/2013 (Φ.Ε.Κ. 186
Α΄/11.9.2013) «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής,
λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών
Λαχείων και άλλες διατάξεις», που
αφορούν θέματα της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.), με χρόνο
έναρξης ισχύος τους την ψήφιση
του νόμου (29.8.2013) σύμφωνα με
το άρθρο ένατο αυτού.
1. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του
πρώτου εδαφίου του άρθρου τέταρτου του ν.4183/2013 ορίζεται
ότι, αιτήσεις διοικητικής επίλυσης
που αφορούν πράξεις των φορολογικών αρχών που εκδόθηκαν μέχρι
31.7.2013 για τις οποίες η Επιτροπή
Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών καθίσταται αρμόδιο ή
αποκλειστικά αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 70Α του Κ.Φ.Ε.,
εξετάζονται από την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. μέχρι 31.12.2013.
Συνεπώς, από την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. θα εξετάζονται μέχρι 31.12.2013, τόσο οι
αιτήσεις διοικητικής επίλυσης της
διαφοράς των παραπάνω εκδοθεισών πράξεων που ήταν εκκρεμείς
ενώπιόν της κατά την 29.8.2013,
όσο και όποιες υποβληθούν μεταγενέστερα για τις οποίες η Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.
καθίσταται όργανο διοικητικής επίλυσης της αμφισβητούμενης διαφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα

στις διατάξεις του άρθρου 70 Α του
ν. 2238/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε στη συνέχεια και ισχύει
με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Α.5 της παραγράφου Α του
άρθρου πρώτου του ν.4152/2013
(σχετ. και οι ΠΟΛ.1152/15.6.2012
και ΠΟΛ.1128/3.6.2013 εγκύκλιες
διαταγές του Υπουργού Οικονομικών και Γεν. Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων αντίστοιχα).
2. Επιπλέον, με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου τέταρτου του
ν.4183/2013 ορίζεται ότι, εάν κατά
την τελευταία αυτή ημερομηνία
(31.12.2013) δεν έχει εξεταστεί η αίτηση του υπόχρεου, τότε θεωρείται
κατά περίπτωση ότι δεν έχει επέλθει
η διοικητική επίλυση της διαφοράς
ή ότι η αίτηση έχει απορριφθεί και
ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει
ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
οικείες διατάξεις, διαφορετικά η
πράξη οριστικοποιείται.
Επισημαίνεται ότι η αίτηση του
υπόχρεου θεωρείται ότι δεν έχει
εξετασθεί από την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. στην
περίπτωση που δεν έχει επέλθει
αποτέλεσμα ως προς τη διοικητική
επίλυση της αμφισβητούμενης διαφοράς κατά την ως άνω ημερομηνία.
3. Περαιτέρω, ως προς το χρόνο
άσκησης προσφυγής επί των αιτήσεων διοικητικής επίλυσης των καταλογιστικών πράξεων του ελέγχου
οι οποίες δε θα εξετασθούν από την

Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. μέχρι την 31.12.2013, διευκρινίζονται τα ακόλουθα :
α) Για εκκρεμείς ενώπιον της
Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. περιπτώσεις αιτήσεων
διοικητικής επίλυσης της διαφοράς
του ίδιου ελέγχου στις οποίες σε μια
καταλογιστική πράξη η αμφισβητούμενη διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου,
υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ και είναι μικρότερη
των τριακοσίων χιλιάδων (300.000)
ευρώ, ή υπερβαίνει τις τριακοσίες
χιλιάδες (300.000) ευρώ αλλά η σχετική αίτηση διοικητικής επίλυσης
της διαφοράς δεν είχε ενδικοφανή χαρακτήρα επειδή υποβλήθηκε πριν τις 29.2.2012, ως προς τον
υπολογισμό του χρόνου άσκησης
προσφυγής από τον υπόχρεο ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις της
οικείας κατά περίπτωση φορολογίας, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄
της παραγράφου 7 του άρθρου 70
Α του ν.2238/1994 όπως ισχύει.
Συνεπώς, όπου με βάση τις ισχύουσες σε κάθε φορολογία διατάξεις
ορίζεται ότι η προθεσμία για την
άσκηση της προσφυγής από τον
υπόχρεο αναστέλλεται με την υποβολή της αίτησης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, μη υπολογιζομένης της ημέρας υποβολής αυτής,
ο χρόνος άσκησης προσφυγής
συνεχίζει να υπολογίζεται από την
επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες
υπηρεσίες ημέρα της ημέρας υπογραφής της πράξης ματαίωσης επίλυσης της διαφοράς. Επομένως, ως
συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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ΠΟΛ.1244/13.11.2013
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου τέταρτου του ν.4183/2013 που
αφορούν την Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 και οδηγίες για την εφαρμογή τους
αφετηρία για τον υπολογισμό του
τυχόν υπολοίπου χρόνου άσκησης
προσφυγής από τον υπόχρεο επί
καταλογιστικών πράξεων του ελέγχου για τις οποίες έχουν υποβληθεί
ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. οι κατά τα ως
άνω αιτήσεις διοικητικής επίλυσης
της διαφοράς, θεωρείται εν προκειμένω η επόμενη από την 31.12.2013
εργάσιμη ημέρα, καθόσον σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρείται ότι
δεν επήλθε η διοικητική επίλυση
της διαφοράς.

ρούν τις συγκεκριμένες ως άνω
καταλογιστικές πράξεις δεν εξετασθούν κατά τα ισχύοντα από την
Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. μέχρι την 31.12.2013,
θεωρείται ότι έχουν απορριφθεί
και ο υπόχρεος δύναται να ασκήσει
προσφυγή σύμφωνα με τον Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας εντός της
οριζόμενης σε αυτόν προθεσμίας
που αρχίζει από την σύμφωνα με
τα παραπάνω ημερομηνία εκπνοής
του χρόνου εξέτασης των εκκρεμών
στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. αιτήσεων.

β) Όσον αφορά τις εκκρεμείς περιπτώσεις αιτήσεων διοικητικής
επίλυσης της διαφοράς που έχουν
υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. μετά την
29.2.2012 και αφορούν αμφισβητούμενες διαφορές κύριου φόρου,
τέλους, εισφοράς ή προστίμου,
που υπερβαίνουν στην οικεία καταλογιστική πράξη τις τριακόσιες
χιλιάδες (300.000) ευρώ (αιτήσεις
διοικητικής επίλυσης της διαφοράς
με ενδικοφανή χαρακτήρα), ο χρόνος άσκησης προσφυγής, ειδικά για
τις εν λόγω καταλογιστικές πράξεις,
αρχίζει από την κοινοποίηση στον
υπόχρεο της σχετικής απόφασης
της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. κατόπιν της εξέτασής
τους, καθόσον η εν λόγω απόφαση
της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. αποτελεί την πράξη η
οποία προσβάλλεται παραδεκτώς
εντός των οριζομένων στον Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας προθεσμιών.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι, στις
περιπτώσεις που με τις προαναφερόμενες αιτήσεις διοικητικής επίλυσης της διαφοράς εκκρεμεί και η
εξέταση καταλογιστικών πράξεων
του ίδιου ελέγχου στις οποίες η διαφορά δεν υπερβαίνει τις τριακοσίες
χιλιάδες (300.000) ευρώ, ως προς
τον υπολογισμό του χρόνου άσκησης προσφυγής επί των εν λόγω
καταλογιστικών πράξεων από τον
υπόχρεο ισχύουν τα αναφερόμενα
στην περίπτωση α΄.

Συνεπώς, στην περίπτωση που οι
αιτήσεις κατά το μέρος που αφο-

Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις που με την ίδια πράξη
καταλογίζονται περισσότερα ποσά
(π.χ. Α.Ε.Π. Κ.Β.Σ.), εκ των οποίων
ένα ή και περισσότερα αυτών υπερβαίνουν κατά τα ως άνω τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και
αμφισβητούνται από τον υπόχρεο,
για τα άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ποσά υφίσταται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα διαφορετικός χρόνος άσκησης
προσφυγής σε σχέση με ποσά που

υπολείπονται του ως άνω ορίου
και συμπεριλαμβάνονται στην ίδια
καταλογιστική πράξη (σχετ. και η
ΠΟΛ.1152/15.6.2012 εγκύκλιος διαταγή του Υπουργού Οικονομικών).
4. Τέλος, προς αποφυγή της άσκοπης διακίνησης αλληλογραφίας και
δημιουργίας δυσχερειών ως προς
τη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στις
αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου,
με σχετική ενημέρωση και του φορολογούμενου, να μην αποστέλλονται στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. υποθέσεις αιτήσεων διοικητικής επίλυσης, για τις
οποίες ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή
του ελεγκτικού κέντρου που κατατίθενται οι σχετικές αιτήσεις διαπιστώνει την δική του αρμοδιότητα
να επιληφθεί ως όργανο διοικητικής επίλυσης, ή περιπτώσεις αιτήσεων για τις οποίες διαπιστώνεται
ότι δεν υφίσταται δυνατότητα εξέτασής τους στο πλαίσιο διοικητικής
επίλυσης (π.χ. υποθέσεις αιτήσεων
αρμοδιότητας του Προϊσταμένου
της Δ.Ο.Υ. ή της Επιτροπής του άρθρου 70 του ν.2238/1994 να επιληφθεί της διοικητικής επίλυσης λόγω
ποσού, αιτήσεις επί καταλογιστικών πράξεων που έχουν καταστεί
οριστικές κατόπιν παρέλευσης της
προθεσμίας υποβολής αίτησης, αιτήσεις για πράξεις των φορολογικών αρχών που εκδίδονται μετά την
1.8.2013, κ.λπ.).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

