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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

 

              Θεζζαινλίθε, 30/04/2020  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ               Αξηζκφο απφθαζεο: 738  

ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΚΑΙ 

ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΣΜΗΜΑ Α8 - ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ 

Σασ. Δ/νζη : Δγλαηία 45 

Σασ. Κώδικαρ : 54630 - Θεζζαινλίθε 

Σηλέθωνο     : 2313-333267 

ΦΑΞ                : 2313-333258 

E-Mail            : ded.thess@aade.gr 

 

ΑΠΟΦΑΗ  

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Έρνληαο ππ' φςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

α. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ Α΄ 170), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

β. Σνπ άξζξνπ 10 ηεο Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017/10.03.2017 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ Β’ 968/2017) κε ζέκα «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

(Α.Α.Γ.Δ.)», φπσο αλαξηζκήζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

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 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». 

4. Σελ Δ. 2043/06.04.2020 Δγθχθιην ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ., ε νπνία εθδφζεθε ζε εθηέιεζε ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ 6νπ άξζξνπ ηεο απφ 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) ζρεηηθά κε ηα πξφζζεηα κέηξα θαη 

ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ. 

5. Σελ απφ 27/12/2019 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ............ ελδηθνθαλή πξνζθπγή ηεο 

............................................................................................ κε ΑΦΜ: ...................., θαηά ηεο ππ’ 
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αξηζ. ......./.......2019 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ δσξεάο ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε’ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ θαη ηα πξνζθνκηδφκελα κε απηήλ ζρεηηθά έγγξαθα.  

6. Σελ ππ’ αξηζ. ......./.......2019 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ δσξεάο, ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε’ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ηεο νπνίαο δεηείηαη ε αθχξσζε. 

7. Σηο απφςεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε’ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. 

8. Σελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Α8 – Δπαλεμέηαζεο, φπσο 

απνηππψλεηαη ζην ζρέδην ηεο απφθαζεο. 

 

Δπί ηεο απφ 27/12/2019 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ ............ ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηεο 

............................................................................................ 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. ......./.......2019 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ 

δσξεάο, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε’ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, επηβιήζεθε ζηελ πξνζθεχγνπζα 

θφξνο δσξεάο πνζνχ 434,05€ θαη πξφζηηκν αλαθξίβεηαο άξζξνπ 58 θαη ηφθνη άξζξνπ 53 

λ.4174/2013 πνζνχ 403,98€, ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ 838,03€, ιφγσ κε ππνβνιήο δήισζεο θφξνπ 

άηππεο δσξεάο ρξεκάησλ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 4.340,51€, πνπ θαηαηέζεθαλ ζηνλ αηνκηθφ ηεο 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ηελ ζπγαηέξα ηεο, ......................................................, ζηηο 20/03/2013. 

Ζ αλσηέξσ πξάμε εδξάδεηαη επί ηεο απφ 21/11/2019 έθζεζεο ειέγρνπ θφξνπ δσξεάο ηεο 

Γ.Ο.Τ. Ε’ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζ. 1803/18.06.2019 εληνιήο κεξηθνχ ειέγρνπ 

ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο.  

Αηηία ηνπ ειέγρνπ απνηέιεζε ην ππ’ αξηζ. πξση. ΔΜΠ …………/25.10.2018 δειηίν 

πιεξνθνξηψλ ηεο Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, πνπ απεζηάιε ζηε Γ.Ο.Τ. Ε’ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ θαη 

αθνξνχζε ζε έξεπλα θηλήζεσλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο πξνζθεχγνπζαο απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ νπνίσλ πξνέθππηε παξνρή ρξεκαηηθνχ πνζνχ άλεπ αληαιιάγκαηνο απφ ηελ ζπγαηέξα ηεο, 

......................................................, ζπλνιηθνχ πνζνχ 4340,51€. 

 

Ζ πξνζθεχγνπζα, κε ηελ ππφ θξίζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή, δεηά λα γίλεη απηή δεθηή θαη λα 

αθπξσζεί ή άιισο λα κεηαξξπζκηζηεί ε πξναλαθεξζείζα πξάμε, πξνβάιινληαο ηνλ ηζρπξηζκφ φηη 

ν θαηαινγηζκφο θφξνπ άηππεο δσξεάο είλαη εζθαικέλνο θαη κε λφκηκνο θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2961/2001 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα (496 επ.). Ζ ελ ιφγσ πίζησζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ δελ θέξεη ηα ελλνηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο άηππεο δσξεάο, δελ επήιζε επαχμεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο αιιά ην ππφ θξίζε 

ρξεκαηηθφ πνζφ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θάιπςε θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο.  
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Επειδή, κε ην άξζξν 1 ηνπ λ.2961/2001 νξίδεηαη φηη: «1. Επηβάιιεηαη θόξνο ζηηο πεξηνπζίεο 

πνπ απνθηήζεθαλ αηηία ζαλάηνπ, δωξεάο, γνληθήο παξνρήο ή πξνίθαο θαη ζηα θέξδε από ιαρεία, 

ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ παξόληα λόκν. 2. Σην θόξν ππόθεηηαη θάζε θπζηθό ή λνκηθό 

πξόζωπν, ην νπνίν απνθηά πεξηνπζία από θάπνηα αηηία από απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνεγνύκελε παξάγξαθν». 

Επειδή, κε ην άξζξν 34 ηνπ λ.2961/2001 νξίδεηαη φηη: «1. Κηήζε πεξηνπζίαο αηηία δωξεάο, 

γηα ηελ επηβνιή ηνπ θόξνπ είλαη: α) απηή πνπ πξνέξρεηαη από δωξεά ε νπνία ζπληζηάηαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, β) απηή πνπ πξνέξρεηαη από θάζε παξνρή, παξαρώξεζε ή 

κεηαβίβαζε νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ρωξίο αληάιιαγκα, έζηω θαη αλ δελ 

θαηαξηίζζεθε έγγξαθν…». 

Επειδή, κε ην άξζξν 35 ηνπ λ.2961/2001 νξίδεηαη φηη: «1. Σε θόξν ππνβάιιεηαη: α) ε 

θείκελε ζηελ Ειιάδα νπνηαζδήπνηε θύζεωο πεξηνπζία, πνπ δωξίδεηαη,…». 

Επειδή, κε ην άξζξν 39 ηνπ λ.2961/2001 νξίδεηαη φηη: «1. Η θνξνινγηθή ππνρξέωζε 

γελληέηαη θαηά ην ρξόλν ηεο ζύληαμεο ηνπ εγγξάθνπ ηεο δωξεάο ή ηεο γνληθήο παξνρήο. 

Πξνθεηκέλνπ γηα κεηαβίβαζε θηλεηώλ, αλ ε παξάδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δωξεάο ή ηεο γνληθήο 

παξνρήο έγηλε ρωξίο λα ζπληαρζεί ζπκβόιαην ή αλ ην ζπκβόιαην ζπληάρζεθε κεηά ηελ παξάδνζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δωξεάο ή ηεο γνληθήο παξνρήο, ε θνξνινγηθή ππνρξέωζε γελληέηαη θαηά ην 

ρξόλν ηεο παξάδνζεο…». 

 Επειδή, θαηά ηελ έλλνηα ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηαηάμεσλ, ε απφδεημε ηεο θαηά ηα 

αλσηέξσ, ρσξίο αληάιιαγκα, παξαρψξεζεο, γηα ηελ νπνία δελ θαηαξηίζηεθε έγγξαθν, βαξχλεη 

ηελ ειεγθηηθή αξρή. Λφγσ ηνπ φηη ε απφδεημε απηή είλαη δπζρεξήο, είλαη αλεθηή ε ζπλαγσγή 

ηεθκεξίνπ δσξεάο κεηαμχ πξνζψπσλ, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηδηαίηεξν, θαη κάιηζηα ζπγγεληθφ ή 

ζπδπγηθφ δεζκφ, αιιά κφλνλ εθφζνλ, αθελφο κελ απνθιεηζζεί αηηηνινγεκέλα θάζε άιιε πεγή 

πξνέιεπζεο ησλ ρξεκάησλ, θαηά ην πνζφ, πνπ ινγίδεηαη φηη απμήζεθε ε πεξηνπζία απηνχ πνπ 

θέξεηαη σο δσξενδφρνο, αθεηέξνπ δε δηαπηζησζεί αηηηνινγεκέλα φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

εθείλνπ πνπ θέξεηαη σο δσξεηήο, επηηξέπεη ζ’ απηφλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε δσξεάο θαηά ην ίδην 

πνζφ (ηΔ 3090/1984, 4352/1995, 684/1989, 1868/1987 θ.α.). Πξνυπφζεζε, φκσο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 34 παξ. 1 πεξ. β’ λ.2961/2001), είλαη ε αιεζήο απφθηεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ δσξενδφρν θαη φρη κφλνλ θαηά ην θαηλφκελν, γηα ηελ απφδεημε 

ηεο νπνίαο βαξχλεηαη ν θνξνινγνχκελνο (ηΔ 43/2006). Άιισζηε, έρεη γίλεη δεθηφ φηη ε πίζησζε 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ελφο πξνζψπνπ κε αληίζηνηρε ρξέσζε ηνπ αηνκηθνχ ινγαξηαζκνχ 

άιινπ πξνζψπνπ, δελ ζπληζηά εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ άηππε δσξεά ηνπ ελφο πξνο ηνλ άιιν 

[Φνξνινγία Κιεξνλνκηψλ, Γσξεψλ & Γνληθψλ Παξνρψλ, Η. Φσηφπνπινο, 5ε έθδνζε, Β’ ηφκνο, ζει 

1212]. 

Επειδή, κε ην άξζξν 64 ηνπ λ.4174/2013 νξίδεηαη φηη: «Η Φνξνινγηθή Δηνίθεζε έρεη ηελ 

ππνρξέωζε λα παξέρεη ζαθή, εηδηθή θαη επαξθή αηηηνινγία γηα ηε λνκηθή βάζε, ηα γεγνλόηα θαη ηηο 

πεξηζηάζεηο πνπ ζεκειηώλνπλ ηελ έθδνζε πξάμεωο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό θόξνπ». 
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Επειδή, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, απφ ηα δηαιακβαλφκελα ζηηο απφ 07/06/2019 

εθζέζεηο κεξηθνχ ειέγρνπ θφξνπ δσξεάο ηεο Γ.Ο.Τ. Ε’ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, πξνθχπηεη φηη ζηηο 

20/03/2013 πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαθνξά ρξεκαηηθνχ πνζνχ 8.681,02€, ζπκςεθηζηηθά απφ ηνλ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ GR..................................6 ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, κε ζπλδηθαηνχρνπο ηηο 

ζπγαηέξεο ηεο πξνζθεχγνπζαο, ...................................................... θαη .................................., ζε 

αηνκηθφ ινγαξηαζκφ ηεο πξνζθεχγνπζαο ζηελ ίδηα ηξάπεδα κε αξηζκφ GR..................................9. 

Ζ ειεγθηηθή αξρή έθξηλε φηη ε πξναλαθεξφκελε κεηαθνξά ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζπληζηά άηππε 

δσξεά ρξεκάησλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ. 1β λ.2961/2001 θαη 

πξνζδηφξηζε ηε θνξνινγεηέα αμία ησλ παξνρψλ κε επηκεξηζκφ ηεο αμίαο ηνπ ελ ιφγσ ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ ζην πιήζνο ησλ ζπλδηθαηνχρσλ (δσξεηψλ) ηνπ ηξνθνδφηε ινγαξηαζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα, 

ε ειεγθηηθή αξρή έθξηλε φηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα λα επηβιεζεί θφξνο άηππεο δσξεάο 

επί πνζνχ 4.340,51€, πνπ θαηαηέζεθαλ ζην αηνκηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο απφ ηελ ζπγαηέξα 

ηεο, ......................................................, ζηηο 20/03/2013. 

Επειδή, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4174/2013 νξίδεηαη φηη: «Σε πεξίπηωζε 

ακθηζβήηεζεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ ζηα πιαίζηα ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, ν 

θνξνινγνύκελνο ή νπνηνδήπνηε άιιν πξόζωπν πνπ πξνβαίλεη ζηελ ελ ιόγω ακθηζβήηεζε θέξεη 

ην βάξνο ηεο απόδεημεο ηεο πιεκκέιεηαο ηεο πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ». 

Επειδή, ε πξνζθεχγνπζα πξνβάιιεη ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ν ζθνπφο ηεο κεηαθνξάο ηνπ ελ 

ιφγσ ρξεκαηηθνχ πνζνχ δελ ήηαλ ε απνμέλσζε ηεο ζπγαηέξαο ηεο απφ ηα πεξηνπζηαθά ηεο 

ζηνηρεία, κε ηελ κείσζε ηεο αηνκηθήο πεξηνπζίαο ηεο θαη ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο 

πξνζθεχγνπζαο αιιά ε νξζνινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο. Σνχην δηαθαίλεηαη θαη απφ ηηο θηλήζεηο ηνπ επίκαρνπ ινγαξηαζκνχ, 

φπνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκάησλ δηαηίζεηαη πξνο απνπιεξσκή ησλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο, κέζσ ηεο έθδνζεο ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ ή εληνιψλ πιεξσκήο 

πξνο ηηο ηξάπεδεο θαη ηειηθά, ην ππφινηπφ ηνπ πεξηνξίδεηαη ζηηο 20/01/2014 ζην πνζφ ησλ 

414,32€. Ζ πξνζθεχγνπζα, πξνο επίξξσζε ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο, πξνζθφκηζε αλαιπηηθή θίλεζε 

ηνπ ππ’ αξηζ. GR..................................9 ινγαξηαζκνχ ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηελ νπνία 

δηαθαίλεηαη ε πεξηγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεθκεξηψλεηαη ην αιεζέο ηνπ ηζρπξηζκνχ ηεο απφ ηα 

πξνζθνκηζζέληα παξαζηαηηθά (εληνιέο πιεξσκήο πξνο ηελ ηξάπεδα, εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα 

θφξσλ) βάζεη ησλ νπνίσλ πιεξψζεθαλ θφξνη θαηνρήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ηελ 

......................................................, ζηηο 24/09/2013, ζπλνιηθνχ πνζνχ 5.712,55€. 

Επειδή, θαηφπηλ φισλ ησλ αλσηέξσ θξίλνπκε δηά ηεο παξνχζεο φηη δελ ερψξεζε άηππε 

δσξεά ρξεκάησλ εθ κέξνπο ηεο ζπγαηέξαο ηεο ........................................................., πνζνχ 

4.340,51€, πξνο ηελ πξνζθεχγνπζα. Δθφζνλ, ε ειεγθηηθή αξρή, ε νπνία θέξεη ην βάξνο ηεο 

απφδεημεο, δελ απέδεημε φηη ε κεηαθνξά ηνπ ελ ιφγσ ρξεκαηηθνχ πνζνχ έγηλε απφ ραξηζηηθή αηηία 

(animus donandi) αιιά ζηεξίρζεθε γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ηνπ έλδηθνπ θφξνπ ζηελ ζηηγκηαία θαη 

βξαρπρξφληα επαχμεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο πξνζθεχγνπζαο εμαηηίαο ηεο κεηαθνξάο ρξεκαηηθνχ 
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πνζνχ 4.340,51€ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο. Ωζηφζν, ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε δελ 

ζπληξέρεη «αιεζήο» απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία 

πνπ είηε πξνζθφκηζε ζηνλ έιεγρν είηε ζπλππέβαιε κε ηελ ππφ εμέηαζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή ε 

πξνζθεχγνπζα, ε κεηαθνξά ηνπ ελ ιφγσ ρξεκαηηθνχ πνζνχ έγηλε γηα ηελ εθπιήξσζε 

νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ (πιεξσκή θφξσλ ηεο ζπγαηέξαο 

.......................................................... 

Καηά ζπλέπεηα, ν ηζρπξηζκφο ηεο πξνζθεχγνπζαο πεξί εζθαικέλνπ θαη κε λφκηκνπ 

θαηαινγηζκνχ θφξνπ άηππεο δσξεάο, έρεη λνκηθφ έξεηζκα θαη γίλεηαη απνδεθηφο. 

 

Α π ο θ α ζ ί ζ ο ς μ ε  

ηην αποδοσή ηεο ππ’ αξηζ. πξση. 43930/11.07.2019 ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ηεο 

............................................................................................ κε ΑΦΜ: .................... θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηην ακύπωζη ηεο ππ’ αξηζ. ......./.......2019 νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ 

δσξεάο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. Ε’ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. 

 
Τπ’ απιθ. 380/07.06.2019 οπιζηική ππάξη διοπθωηικού πποζδιοπιζμού θόπος δωπεάρ 

(ημεπομηνία θοπολογίαρ 20/03/2013) 

ΑΝΑΛΤΖ 
Βάζεη 

ειέγρνπ 
Βάζεη ηεο παξνχζαο 

απφθαζεο 
Γηαθνξά απφθαζεο - 

ειέγρνπ 

Φνξνινγεηέα αμία 4.304,51 € 0,00 € -4.304,51 € 

Φφξνο πνπ αλαινγεί (άξζξν 44 
παξ. 2 λ.2961/2001) 

434,05 € 0,00 € -434,05 € 

Πξφζηηκν άξζξνπ 58 & Σφθνη 
άξζξνπ 53 ηνπ λ.4174/2013 

403,98 € 0,00 € -403,98 € 

χλνιν θφξνπ γηα θαηαβνιή 838,03 € 0,00 € -838,03 € 

 

Δληειιφκεζα φπσο αξκφδην φξγαλν θνηλνπνηήζεη κε ηε λφκηκε δηαδηθαζία ηελ παξνχζα 

απφθαζε ζηελ ππφρξεε. 

Αθξηβέο αληίγξαθν  
Ζ ππάιιεινο ηνπ Απηνηεινχο 
Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ 
ΣΖ Γ/ΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ 

 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ 

Ο Πξντζηάκελνο ηνπ 
Σκήκαηνο Α8 Δπαλεμέηαζεο 

 
 
 

ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΖ 
ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

 
 
 

Εαραξάθε Αηθαηεξίλε ΚΑΣΗΟΤΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 

 η μ ε ί ω ζ η : Καηά ηεο απφθαζεο απηήο επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ 

Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. 


