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ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ 2016 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΜ
ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
1. ΕΑΝ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων [ΑΑΔΕ], παρά τα επιχειρήματά
μας, ΔΕΝ δεχθεί ότι το Εφάπαξ Βοήθημα που χορηγήθηκε το 2016,
εξαιρείται του φόρου εισοδήματος, τότε όσοι επιθυμούν, πρέπει να
ασκήσουν προσφυγή, ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου Διοικητικού
Πρωτοδικείου, προκειμένου η υπόθεση να κριθεί δικαστικά.
2. Προαπαιτούμενο, για να γίνει δεκτή η συζήτηση της δικαστικής
προσφυγής και να μην απορριφθεί ως απαράδεκτη, είναι η εμπρόθεσμη
κατάθεση, στην αρμόδια ΔΟΥ, Ενδικοφανούς Προσφυγής [Ε.Π.].
3.

Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου είναι αναρτημένα 2 υποδείγματα Ε.Π..
➢ Το πρώτο χωρίς αίτημα αναστολής του καταβλητέου υπολοίπου 50%
του αμφισβητούμενου φόρου.
➢ Το δεύτερο, με το αίτημα αυτό.

Παράλληλα, για πληρέστερη ενημέρωσή σας, έχουμε επίσης αναρτήσει,
επεξηγηματικό κείμενο της ΑΑΔΕ, σχετικά με την Ε.Π., καθώς και κοινό
Υπόμνημα προς το Διοικητή της ΑΑΔΕ, με το Παράρτημά του.
4.

Συνοπτικά, επισημαίνουμε τα εξής :
➢ Η Ε.Π. πρέπει να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την
επόμενη της υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και της
εκτύπωσης του Εκκαθαριστικού, που είναι η Πράξη Διοικητικού
Προσδιορισμού Φόρου.
Η περίοδος 1-31 Αυγούστου ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ το 30/ήμερο.
➢ Συνεπώς, εάν κάποιος υπέβαλε ήδη τη Δήλωσή του στις 2.7.2017, έχει
προθεσμία υποβολής της Ε.Π. μέχρι την 1.9.2017.
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➢ Η Ε.Π. υποβάλλεται στη ΔΟΥ, στην οποία υπάγεται ο φορολογούμενος,
ΧΩΡΙΣ την καταβολή παραβόλου και χωρίς να απαιτείται παρουσία
δικηγόρου. Η ΔΟΥ προωθεί άμεσα την Ε.Π. στην αρμόδια Δ/νση της
ΑΑΔΕ.
➢ Η Ε.Π. υποβάλλεται εγγράφως και ηλεκτρονικά και εκτός της Ε.Π.,
στο C.D ή στο USB, συμπεριλαμβάνονται όλα τα έγγραφα και αποδεικτικά
στοιχεία που επικαλείται ο αιτών, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του
Νόμου 1599/1986, άρθρο 8, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής
από ΚΕΠ ή Α.Τ., με την οποία επιβεβαιώνεται το ακριβές του
περιεχομένου των στοιχείων του ηλεκτρονικού μέσου και η οποία
συνυποβάλλεται και σε έντυπη μορφή.
➢ Μετά την άσκηση της Ε.Π. και περισσότερο εάν υποβληθούν νέα στοιχεία,
ο αιτών μπορεί να κληθεί σε ακρόαση από την αρμόδια Δ/νση της ΑΑΔΕ.
➢ Η Δ/νση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ πρέπει, μέσα σε 120 ημέρες
από την ημερομηνία υποβολής της Ε.Π., να εκδώσει απόφαση
πλήρως αιτιολογημένη.
➢ Η προθεσμία των 120 ημερών αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα του
Αυγούστου, για όσους ασκήσουν την Ε.Π. μέχρι 31.7.2017.
➢ Εάν εντός της ως άνω προθεσμίας των 120 ημερών ΔΕΝ εκδοθεί
απόφαση, τότε τεκμαίρεται ότι η Ε.Π. έχει απορριφθεί και ότι ο
προσφεύγων έλαβε γνώση της απόρριψης.
Άσκηση Ε.Π. ΧΩΡΙΣ Αίτημα Αναστολής
•

Με την άσκηση της Ε.Π., αναστέλλεται αυτόματα η υποχρέωση
καταβολής ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου φόρου, με την
προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο 50% έχει ήδη καταβληθεί.

•

Η αναστολή καταβολής του 50% επέρχεται δια της εφάπαξ καταβολής του
υπολοίπου 50% ή, επί τμηματικής καταβολής, από και δια της
αποπληρωμής του, η οποία, όμως, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την
έκδοση της απόφασης ή εντός των 120 ημερών.

Άσκηση Ε.Π., ΜΕ Αίτημα Αναστολής του Καταβλητέου Υπολοίπου 50%
του Αμφισβητούμενου Ποσού Φόρου
•

Με την άσκηση της Ε.Π. είναι δυνατή και η ταυτόχρονη υποβολή του ως
άνω αιτήματος, το οποίο μπορεί να γίνει δεκτό, εφόσον ήθελε κριθεί ότι η
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•
•
•

μη αναστολή του καταβλητέου υπολοίπου 50% «θα είχε ως συνέπεια την
ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου»
Η απόφαση επί της αιτήσεως αυτής εκδίδεται εντός 30 ημερών, άλλως
θεωρείται απορριφθείσα.
Στην περίπτωση έγκρισής της, η αναστολή ισχύει μέχρι την έκδοση της
απόφασης επί της Ε.Π. ή την πάροδο 120 ημερών.
Με την αίτηση της αναστολής αυτής καταβάλλονται και τα
πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία του αιτούντος που τεκμηριώνουν
τους ισχυρισμούς του, πάντα σε ηλεκτρονική μορφή.
Υποβάλλεται επίσης, πρόσθετη Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία
δηλώνονται:

•

τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα του δηλούντα από κάθε πηγή, κατά το
προηγούμενο και το τρέχον έτος.

•

η περιουσιακή κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή,
κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής,

•

τα αυτά για τη/το σύζυγο του/της και τα ανήλικα τέκνα του.

•

Διευκρινίζεται ότι στην περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνονται
εμπράγματα δικαιώματα, [Ε9], και ενοχικά δικαιώματα, καταθέσεις,
επενδύσεις, αξιόγραφα, μηχανικά μέσα μεταφοράς, δάνεια, δωρεές,
μετοχές κλπ καθώς και κινητά αξίας άνω των 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος αναστολής, το σύνολο του
αμφισβητούμενου ποσού φόρου καθίσταται απαιτητό.
•

Η εξέλιξη πάντως αυτή, διορθώνεται, ως προς την αναστολή καταβολής του
αρχικού 50%, με την άμεση καταβολή του υπολειπόμενου 50%, του
οποίου είχε ζητηθεί η αναστολή, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ήδη
καταβληθεί ο παρακρατηθείς φόρος (20%).

•

Για τους λόγους αυτούς, η άσκηση της Ε.Π. με παράλληλο αίτημα
αναστολής καταβολής του άλλου 50% πρέπει να γίνει με
περίσκεψη.

•

ΕΑΝ τα πάντα εξελιχθούν αρνητικά μπορεί να ασκηθεί εμπρόθεσμη
δικαστική προσφυγή, όποτε, αυτόματα και πάλι αναστέλλεται η καταβολή
του 50% του αμφισβητούμενου ποσού.

Σε όλες τις περιπτώσεις αναστολής καταβολής ποσών, εφόσον ο αιτών
δεν δικαιωθεί, οφείλονται τόκοι.
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ΤΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ
Το ποσό αυτό προκύπτει ΕΑΝ:
➢ στο ποσό φόρου που παρακρατήθηκε αρχικά από τον ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ,
προστεθεί,
➢ η χρεωστική διαφορά φόρου που προκύπτει από το επίσημο
Εκκαθαριστικό της ΔΟΥ και αφαιρεθεί
➢ η χρεωστική διαφορά φόρου που θα προέκυπτε ΕΑΝ στη Δήλωση ΔΕΝ
περιλαμβάνονταν ούτε το ακαθάριστο ποσό που δικαιούμαστε να λάβουμε
το 2016, ούτε το 20% του φόρου που παρακρατήθηκε από το ποσό αυτό
(βλέπε Ανακοίνωσή μας της 12.7.2017).

Άλλα Αποδεικτικά Μέσα
1. Το από 10.7.2017 Κοινό Υπόμνημα των Συλλόγων Συνταξιούχων ΑΤΕ
προς το Διοικητή της ΑΑΔΕ, με το Παράρτημά του.
2. Η Βεβαίωση του ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ, για το ποσό που χορήγησε και το φόρο
που παρακράτησε.
Εάν δεν την έχετε, ζητήστε τη τηλεφωνικά στο 2103622488.
3. Δήλωση και Εκκαθαριστικό Φορολογίας Εισοδήματος για το 2016.
4. Βεβαίωση του ΑΤΠΕΑΤΕ, για το Εφάπαξ Βοήθημα που σας χορήγησε,
από το 2004 και μετά.
5. Την Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου, με το γνήσιο της υπογραφής.
Αποδεικτικά Μέσα για το Αίτημα Αναστολής
Για την ενίσχυση του αιτήματος αυτού είναι επιβεβλημένο, εφόσον
αποφασίσετε την υποβολή του, να υποβάλλετε:
1. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού ΔΟΥ πριν το 2010 ή μηνιαία Εκκαθαριστικά
Σύνταξης και Επικούρησης του τελευταίου 3μήνου 2009 και του αντίστοιχου
3/μηνου 2016.
2. Βεβαιώσεις Οφειλών από Δάνεια καθώς και των μηναίων δόσεών τους.
3. Φωτοτυπίες Λογαριασμών Πιστωτικών Καρτών, κατά τον Ιούλιο 2017.
4. Ενημερωτικά Σημειώματα Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης μηνός
Ιουλίου 2017.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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