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Προς τον
Κύριο Πιτσιλή Γεώργιο
Διοικητή ΑΑΔΕ
Ενταύθα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΘΕΜΑ : Αιτιολογία της ΑΑΔΕ σε Απόρριψη Αιτήματος Αναστολής
Καταβολής Αμφισβητούμενου Ποσού Φόρου, μετά από Υποβολή
Ενδικοφανούς Προσφυγής, Σχετικά με την Προκαταβολή Έναντι
Εφάπαξ Παροχής που Χορήγησε το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ το 2016.
Σχετ.: 1) Υπομνήματά μας, με ΑΠ 156/67/10.7.2017, 187/14.9.2017 και
198/83/26.9.2017.
2) Έγγραφο της ΑΑΔΕ, με ΑΠ Δ.Ε.Δ./Β1/149503/ΕΞ/2017/ΕΜΠ,
με κοινοποίηση προς Προσφεύγοντα και Αιτούντα Συνταξιούχο.
Κύριε Διοικητή,
1.

Περιήλθε σε γνώση μας το ως άνω δεύτερο σχετικό, με το οποίο η
αρμόδια Διεύθυνση της ΑΑΔΕ απέρριψε αίτημα Συνταξιούχου
μέλους του Συλλόγου, για αναστολή καταβολής του υπολοίπου του
συνολικά αμφισβητούμενου ποσού φόρου, μετά την από μέρους του
υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής, κατά της φορολόγησης
προκαταβολής, έναντι Εφάπαξ Παροχής, που χορήγησε και σ΄αυτόν
το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ το 2016.

2.

Ο πυρήνας της αιτιολογίας της αρνητικής αυτής απάντησης της
ΑΑΔΕ έχει, επί λέξει, ως εξής :

«

Επειδή εν προκειμένω, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, δεν χωρεί
παραδεκτώς αίτημα αναστολής της καταβολής του αμφισβητούμενου
ποσού της επίμαχης πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου,
δεδομένου ότι, η εν λόγω πράξη έχει εκδοθεί με βάση στοιχεία, τα
οποία ο ίδιος ο αιτών παρείχε με την υποβληθείσα δήλωση φόρου

εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016, η υπό κρίση αίτηση
αναστολής πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. »
3.

Επειδή, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για άλλες κατηγορίες
φορολογουμένων [αυτοαπασχολούμενους, εταιρείες κλπ], στις
υποβαλλόμενες από Μισθωτούς και Συνταξιούχους φορολογικές
δηλώσεις ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΕΔΙΑ έχουν οι ΙΔΙΟΙ τη δυνατότητα να
συμπληρώσουν. Το γεγονός αυτό σε καμία απολύτως περίπτωση δεν
πρέπει να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο φορολογούμενος συμφωνεί
με τα πεδία που έχουν προσυμπληρωθεί από άλλους, για
λογαριασμό του και μάλιστα ΧΩΡΙΣ τη συναίνεσή του,
Επειδή, ΕΑΝ οι Συνταξιούχοι, που έλαβαν προκαταβολή
έναντι δικαιούμενης Εφάπαξ Παροχής, την οποία τους χορήγησε, το
2016, το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, είχαν οι ΙΔΙΟΙ τη δυνατότητα να
συμπληρώσουν τη φορολογική τους δήλωση, ΟΥΔΕΙΣ θα είχε εντάξει
την προκαταβολή αυτή στον κωδικό 301, όπως έπραξε το ΤΥΠΑΤΕΕΛΕΜ, αλλά στον κωδικό 781, ΟΥΤΕ, βεβαίως, είχαν τη δυνατότητα
να μεταφέρουν το ποσό της προκαταβολής αυτής από τον κωδικό
301, στο ΣΩΣΤΟ κωδικό 781, μετά τη διαπίστωση της
προκαταχώρησης αυτής.
Επειδή, ο Ασφαλιστικός μας Φορέας, το ΝΠΙΔ με το δ.τ.
ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, ο οποίος καταχώρησε την ως άνω προκαταβολή
στον κωδικό 301, υποχρεώθηκε να το πράξει, μετά από ρητή
εντολή της ΑΑΔΕ και δεν το έπραξε αυτοβούλως, [βλ. έγγραφα της
αρμόδιας Διεύθυνσης της ΑΑΔΕ με Α.Π. ΔΕΑΦ Α 1085185 ΕΞ
2016/2.6.2016 και ΔΕΑΦ Α 1099916 ΕΞ 2016/1.7.2016],
Επειδή, ο ίδιος αυτός Ασφαλιστικός Φορέας, στις Βεβαιώσεις
που χορήγησε στους λήπτες της ως άνω προκαταβολής, ρητά
βεβαιώνει ότι το χορηγηθέν ποσό καταβάλλεται ΑΠΑΞ, γεγονός
που αποδεικνύει ότι ΕΑΝ πράγματι οι Συνταξιούχοι λήπτες της
προκαταβολής αυτής είχαν υποβάλει οι ΙΔΙΟΙ τις φορολογικές τους
δηλώσεις, θα είχαν, εξ αρχής, εντάξει το ληφθέν ποσό στο σωστό
κωδικό 781.
Επειδή, σύμφωνα με την αιτιολογία του από 19.9.2017
Δελτίου Τύπου της ΑΑΔΕ, η προκαταβολή αυτή, η οποία
χορηγήθηκε
ΑΠΑΞ
«δεν
έχει
τα
εννοιολογικά
γνωρίσματα του εισοδήματος, […], περιοδικότητα και

μόνιμη πηγή προέλευσης, […] και δεν συνιστά
εισόδημα», και, συνεπώς, σύμφωνα με το Νόμο, το ποσό που
χορηγήθηκε ΔΕΝ μπορεί να υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος,

Επειδή, λήπτες της ΑΠΑΞ χορηγηθείσας αυτής προκαταβολής
είναι οι σκληρά δοκιμαζόμενοι, από τις πολλαπλές μειώσεις των εκ
συντάξεων εισοδημάτων τους, Συνταξιούχοι, οι οποίοι, στη
συντριπτική τους πλειοψηφία, με το ποσό αυτό κάλυψαν υφιστάμενες
υποχρεώσεις τους και άρα, μέχρι να κριθεί η ενδικοφανής προσφυγή
τους, ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ να καταβάλλουν ένα ΜΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟ,
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
θεωρούμε εσφαλμένη την ως
Διεύθυνσης της ΑΑΔΕ, η οποία

άνω

απάντηση

της

αρμόδιας

ΖΗΤΑΜΕ
να ανακληθεί άμεσα, διότι επιφέρει, ΧΩΡΙΣ ηθικό, ΟΥΔΕ νόμιμο
έρεισμα, δυσβάσταχτες οικονομικές συνέπειες σε μέλη του Συλλόγου
μας.
Με Εκτίμηση
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ

Συνημμένα :
1] Η ως άνω Απάντηση της ΑΑΔΕ
2] Η αντίστοιχη Βεβαίωση του ΕΛΕΜ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ

