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Προς τον
Κύριο Πιτσιλή Γεώργιο
Διοικητή ΑΑΔΕ
Ενταύθα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΘΕΜΑ : Αναστολή Καταβολής του 50% του Αμφισβητούμενου Ποσού
Φόρου, με την Άσκηση Ενδικοφανούς Προσφυγής.
Σχετ.: 1) Υπόμνημά μας, με ΑΠ 231/8.11.2017
2) Έγγραφό της ΕΔΕ, με ΑΠ Δ.Ε.Δ. Β1 156791 ΕΞ 2017
ΕΜΠ/23.11.2007
Κύριε Διοικητή,
Ευχαριστούμε, κατ’ αρχάς, για την απάντηση της αρμόδιας
Διεύθυνσης της ΑΑΔΕ στο ως άνω Υπόμνημά μας.
Θα θέλαμε, όμως, να επισημάνουμε ότι στην υπό κρίση περίπτωση ελλίπει
παντελώς η βασική προϋπόθεση ισχύος της συγκεκριμένης διάταξης του
Νόμου, ήτοι ότι :

« Η αναστολή […] δεν ισχύει επί […] πράξης διοικητικού προσδιορισμού του
φόρου που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον
φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση».
Όπως αποδεικνύεται από έγγραφα που έχουν υποβληθεί και τα οποία
αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα, ΟΥΔΕΝΑ στοιχείο έχει παρασχεθεί
από φορολογούμενο δικαιούχο της υπό κρίση παροχής:
➢ ΟΥΤΕ το ύψος της Προκαταβολής, έναντι δικαιούμενης Εφάπαξ
Παροχής, που χορήγησε ο Ασφαλιστικός Φορέας των δικαιούχων.
➢ ΟΥΤΕ το χαρακτηρισμό της παροχής αυτής ως δήθεν εισόδημα,
παρά το γεγονός ότι στερείται περιοδικότητας και μόνιμη πηγή
χορήγησης,
➢ ΟΥΤΕ την επ’ αυτής κράτηση και απόδοση φόρου εισοδήματος εξ
20%.

ΟΛΑ αυτά έγιναν ερήμην των φορολογουμένων δικαιούχων της
προκαταβολής αυτής, οι οποίοι ΟΥΔΕΠΟΤΕ αποδέχθηκαν τη φορολόγηση
μιας Εφάπαξ Παροχής τους και οι οποίοι ΟΥΔΕΠΟΤΕ θα είχαν παράσχει τα
στοιχεία αυτά ΕΑΝ ο νόμος δεν τους είχε αφαιρέσει το δικαίωμα, πολύ
περισσότερο μάλιστα που στις σχετικές ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ο Ασφαλιστικός τους
Φορέας βεβαιώνει ότι η παροχή αυτή χορηγήθηκε άπαξ.
Με τα δεδομένα αυτά, παρακαλούμε να αναθεωρηθεί το ως άνω δεύτερο
σχετικό,
λόγω
της
αντικειμενικής
ελλείψεως
της
βασικής
προϋποθέσης για τη ΜΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ καταβολής του 50% του
αμφισβητούμενου ποσού φόρου.
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