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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα εργασία αφορά συλλογή και ταξινόμηση αποφάσεων της ΔΕΔ, οι οποίες αναφέρονται σε εξετάσεις 

προσφυγών σε αντικείμενα σχετικά με δαπάνες φορολογουμένων. Οι αποφάσεις αυτές αναφέρονται σε 

περιπτώσεις του Ν. 4172/2013, δηλαδή σε διαφορές  μεταξύ φορολογουμένων και ελεγκτικών αρχών των 

φορολογικών ετών 2014 και μετά.  

 

Για σκοπούς οικονομίας παρατίθενται, τα κατά την κρίση μου, κυριότερα  σημεία κάθε απόφασης, στα οποία και 

στηρίζεται η τελική κρίση της επιτροπής. Ειδικότερα  αποφεύχθηκε η παράθεση επαναλαμβανόμενων 

αιτιολογικών, όπως λ.χ των γνωστών διατάξεων των άρθρων 22 – 26 του Ν. 4172/2013 και των συναφών με 

αυτά εγκυκλίων (1113/2015, 1096/2016, 1073/2015, 1103/2015, 1075/2016, 1056/2015 κλπ).  

 

Συνιστάται όπως ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος χρήστης για να αποκτήσει σφαιρικότερη αντίληψη σε σχέση 

με κάποια απόφαση να προστρέξει στο σύνολο του κειμένου αυτής αναζητώντας την στη σελίδα της ΑΑΔΕ. 

(https://www.aade.gr/menoy/endikofaneis-prosfyges-apofaseis-ded) 
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ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

 

ΔΕΔ 2214/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή ωστόσο τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα που προκύπτει ότι καλύφθηκαν με πλακίδια ή επιστρώθηκαν με 

σκυρόδεμα καθώς και η οροφή στην οποία τοποθετήθηκε το πάνελ, αφορούσαν αθροιστικά ποσοστό μικρότερο 

του ημίσεως της συνολικής επιφάνειας της εγκατάστασης (460 τ.μ. - δαπέδου και οροφής - επί συνόλου 1.052 

τ.μ.). Περαιτέρω, η εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι ως άνω εργασίες ήταν χώρος σφαγείου. Ως 

εκ τούτου, έπρεπε να ληφθεί υπόψη από τον έλεγχο, αφενός το γεγονός της επιβαρυμένης και αδιάλειπτης 

χρήσης που επιφέρει σημαντικές φθορές στην εν λόγω εγκατάσταση και αφετέρου ότι αυτή υπόκειται σε 

συγκεκριμένα και δη αυστηρά πρωτόκολλα λειτουργίας από άποψη υγειονομικών συνθηκών. Κατά συνέπεια, η 

δαπάνη για την εν λόγω εγκατάσταση συνάγεται εύλογα ότι αφορά σε επισκευή με σκοπό την αποκατάσταση της 

λειτουργικότητας και όχι σε βελτίωση που λειτουργεί αυξητικά στην αξία του παγίου. Επομένως, ο σχετικός 

ισχυρισμός της προσφεύγουσας κρίνεται βάσιμος και οι λογιστικές διαφορές ποσού 13.236,90€ πρέπει να 

διαγραφούν……………   

 

Επειδή η τοποθέτηση νέου κινητήρα ΦΙΧ, δεν αποκαθιστά απλώς τη λειτουργία του παγίου, όπως θα γινόταν 

στην περίπτωση επισκευής, αλλά αφενός βελτιώνει την επίδοση του αυτοκινήτου και αφετέρου επεκτείνει την 

ωφέλιμη οικονομική ζωή του επίμαχου παγίου. Συνεπώς, ορθώς κρίθηκε από τη φορολογική αρχή ότι η εν 

λόγω δαπάνη επιδρά αυξητικά στην αξία αυτού και ο σχετικός ισχυρισμός της προσφεύγουσας ως προς το 

σκέλος αυτός κρίνεται αβάσιμος και απορρίπτεται…………………. 

 

Επειδή ως προς την έτερη δαπάνη τοποθέτησης αγωγού 55 μέτρων, δεν προκύπτει από το προσκομισθέν 

παραστατικό (Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Νο ……………./17-07-2015 εκδόσεως …………….) ότι αφορά σε 

αντικατάσταση ή επισκευή ήδη υπάρχοντος στην εγκατάσταση αγωγού. Ως εκ τούτου, ορθώς κρίθηκε από τη 

φορολογική αρχή ότι η επίμαχη δαπάνη αποτελεί προσθήκη στην υφιστάμενη αξία της εγκατάστασης, η 

οποία δημιουργεί οφέλη σε περισσότερες της μία χρήσεις. Επομένως, οι σχετικές αιτιάσεις της 

προσφεύγουσας, κρίνονται αόριστες και απορρίπτονται………………….. 

 

Επειδή οι δύο λοιπές παρασχεθείσες υπηρεσίες, δεν δύναται να προσαυξήσουν την αξία των παγίων, καθόσον, 

αφενός η επισκευή της στέγης αποσκοπούσε προφανώς σε αποκατάσταση φθορών, ενώ η συντήρηση του 

εξοπλισμού σε διατήρηση της υφιστάμενης παραγωγικής δυνατότητας του παγίου. Κατά συνέπεια, πρέπει 

να αναγνωρισθούν ως δαπάνες εκπιπτόμενες τα ποσά των 2.500,00 € και 1.000,00€ αντίστοιχα και να 

διαγραφούν από τις προσδιορισθείσες στο φορολογικό έτος 2016 λογιστικές διαφορές……………… 

 

Ωστόσο, από το εν λόγω τιμολόγιο προκύπτει η αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού του σφαγείου της 

προσφεύγουσας επιχείρησης. Κατά συνέπεια, δεν αφορά σε επισκευή ή συντήρηση αλλά σε προσθήκη νέου 

εξοπλισμού και ως εκ τούτου, ορθώς κρίθηκε από τον έλεγχο ότι προσαυξάνει την αξία των παγίων και δεν 

δύναται να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης και ο σχετικός ισχυρισμός της προσφεύγουσας 

αβάσιμα προβάλλεται και απορρίπτεται…………………… 
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ΔΕΔ 2031/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή ο προσφεύγων με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή ισχυρίζεται ότι πρόκειται για αγορά ελαστικών 

αυτοκινήτου από την εταιρεία «……………..», τα οποία τοποθετήθηκαν στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας 

…………….. που ανήκει στον ίδιο τον προσφεύγοντα και το οποίο χρησιμοποιεί καθημερινώς για την εργασία 

του με σκοπό τη μετακίνηση σε εξωτερικές εργασίες και για τη μεταφορά προϊόντων. 

 

Επειδή επί του ισχυρισμού αυτού ο έλεγχος στην έκθεση απόψεων επί της ενδικοφανούς προσφυγής αναφέρει 

ότι ο ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί ως ανίσχυρος και κατά νόμο αβάσιμος, δεδομένου ότι με τη μη αναγραφή 

του αριθμού κυκλοφορίας δεν ταυτοποιείται ότι η δαπάνη αφορά την επιχείρηση. 

 

Επειδή στην από 10/10/2019 Έκθεση Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος η φορολογική αρχή αναφέρει 

ότι «η ελεγχόμενη επιχείρηση για την εξυπηρέτηση του σκοπού της δεν διαθέτει επαγγελματικά αυτοκίνητα, 

παρά μόνο επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και δίκυκλα». 

 

Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο προσφεύγων δεν έχει επαγγελματικά αυτοκίνητα παρά μονό 

επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και δίκυκλα και επειδή ο λόγος απόρριψης της δαπάνης από τη 

φορολογική αρχή είναι ότι δεν αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας στο τιμολόγιο συνάγεται ότι στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ο προσφεύγων δύναται να χρησιμοποιεί το επιβατικό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο για 

την εξυπηρέτηση του σκοπού της επιχείρησης του. 

 

Συνεπώς σύμφωνα με τα ανωτέρα συνάγεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά τον προσδιορισμό του 

κέρδους από την επιχειρηματική δραστηριότητα του προσφεύγοντος επιτρέπεται η έκπτωση της ως άνω 

δαπάνης συνολικής καθαρής αξίας 257,96€. 

 

 

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

 

ΔΕΔ 2214/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Η  παραγωγή  τηλεοπτικού σποτ, για διαφήμιση σήματος το οποίο έχει παραχωρηθεί και σε δικαιοδόχους βάσει 

σύμβασης δικαιόχρησης δεδομένης της τηλεοπτικής προβολής αποτελεί διαφημιστική δραστηριότητα 

πανελλαδικής προβολής. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω ο έλεγχος αποδέχεται τους ισχυρισμούς της 

ελεγχόμενης, εν μέρει, και αφαιρεί από τις λογιστικές διαφορές τις δαπάνες που σχετίζονται με τα 

τηλεοπτικά σποτ…». 

 

Ωστόσο, ορθώς δεν αναγνώρισε προς έκπτωση τις δαπάνες που αφορούσαν διαφημιστικά έντυπα διότι αφενός 

επρόκειτο για προβολή τοπικής εμβέλειας και αφετέρου, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους των συμβάσεων 

δικαιόχρησης, οι δαπάνες αυτές  επιβάρυναν αποκλειστικά τις δικαιοδόχους επιχειρήσεις και όχι την 

προσφεύγουσα. Άλλωστε, όπως επισημαίνεται και από τη φορολογική αρχή, οι αντισυμβαλλόμενοι δικαιοδόχοι 

ήταν διακριτά νομικά πρόσωπα. Επομένως, οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλονταν αφορούσαν τις ίδιες και 

συνεπώς δεν δύνανται να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσφεύγουσας. Ως εκ τούτου, οι σχετικοί 

ισχυρισμοί της προσφεύγουσας κρίνονται αβάσιμοι και απορρίπτονται. 
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ΔΕΔ 2240/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου (σελ. 103 – 105), κατά το φορολογικό έτος 2014 δεν 

αναγνωρίστηκαν προς έκπτωση και προστέθηκαν στα αποτελέσματα ως λογιστικές διαφορές του φορολ. έτους 

2014, δεδομένου ότι δεν καταβλήθηκαν τα αναλογούντα τέλη διαφήμισης, από το λογαριασμό 64.02.99.023 

“Διάφορα έξοδα προβολής 23%” ποσά εξόδων συνολικού ύψους 97.428,00€, τα οποία αφορούν σε παραστατικά 

δαπανών που εκδόθηκαν από τις εταιρείες …………….. και ……………... Στην αιτιολογία των παραστατικών 

της …………….. αναγράφεται ότι αυτά αφορούν σε αμοιβή για ειδικές προωθήσεις (all promotions) των 

προϊόντων της προσφεύγουσας στα καταστήματα (S.M), ενώ στη σύμβαση εμπορικής συνεργασίας μεταξύ των 

μερών (σελ. 7, τταρ. 3), αναφέρεται ότι η προσφεύγουσα θα καταβάλει αμοιβή για προωθητικές ενέργειες επί 

του τζίρου των αγορών. Επίσης στην αιτιολογία των παραστατικών της «……………..» αναγράφεται ότι 

αφορούν σε διαφημιστικές προβολές των προϊόντων της προσφεύγουσας στα καταστήματα (S.M). Περαιτέρω, 

προστέθηκαν στα αποτελέσματα ως λογιστικές διαφορές από το λογαριασμό 64.08.99.023 “Λοιπά υλικά άμεσης 

ανάλωσης” ποσά συνολικού ύψους 1.827,14€ που αφορούν σε διαφημιστικά μπαλόνια τα οποία δόθηκαν από 

την προσφεύγουσα στα πλαίσια διεξαγωγής εκθέσεων στις οποίες συμμετείχε η ίδια με σκοπό την προβολή και 

διαφήμιση των προϊόντων της……………. 

 

……. Επειδή ως προς τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας ότι οι εν λόγω δαπάνες αφορούν σε ενέργειες για την 

προώθηση των πωλήσεων των super markets προς τους τελικούς καταναλωτές, εμμέσως πλην σαφώς και η ίδια 

παραδέχεται ότι επιβαρύνεται με δαπάνες προώθησης των προϊόντων της που διενεργείται στους χώρους των 

καταστημάτων αυτών, ενώ από τις προσκομιζόμενες με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, καρτέλες των 

Σούπερ Μάρκετ, και από τις αναγραφόμενες αιτιολογίες των παραστατικών των επίμαχων δαπανών, καθίσταται 

σαφές ότι αυτές αφορούν σε προβολή και προώθηση προϊόντων της στα καταστήματα αυτά (σε κρέας, 

δημητριακά κλπ), και ότι η ίδια επιβαρύνεται και με άλλες δαπάνες (π.χ. συμμετοχή των προϊόντων της σε 

έντυπα - φυλλάδια, δαπάνες διακίνησης των προϊόντων της μέσω αποθηκών των s.m., (logistic) κλπ.), τις οποίες 

ο έλεγχος ήδη αποδέχθηκε. Περαιτέρω ως προς τον ισχυρισμό ότι οι επίμαχες δαπάνες αποτελούν συμβατική 

υποχρέωσή της προς τα S.M. (σελ. 33 προσφυγής), δεν διευκρινίζεται περαιτέρω τι περιλαμβάνει αυτή η 

υποχρέωση αν όχι τη διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της από τα εν λόγω S.M., όπως είναι 

η θέση του ελέγχου, δεδομένου ότι οι δαπάνες για προωθητικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή των προϊόντων της σε 

διαφημιστικά έντυπα-φυλλάδια, δαπάνες διακίνησης των προϊόντων της μέσω logistic κλπ), ήδη έγιναν 

αποδεκτές από τον έλεγχο, 

 

Επειδή η ίδια η προσφεύγουσα θεωρεί τις επίμαχες δαπάνες ως διαφήμιση, αφού από σχετικά ανταλλασσόμενα 

e-mail αυτής με τα εν λόγω Σ.Μ. αναφέρεται στη διαφημιστική προώθηση κρέατος από την συνδεδεμένη 

«………….», 

 

Επειδή από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι επίμαχες δαπάνες που καταχωρήθηκαν στους λογαριασμούς 

64.08.99.023 “Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης” 64.98.99.023 “Διάφορα έξοδα 23%”, αφορούν διαφήμιση για 

την οποία δεδομένου ότι δεν καταβλήθηκαν τα τέλη διαφήμισης, ορθώς καταλογίστηκαν από τον έλεγχο ως 

λογιστικές διαφορές και ως εκ τούτου, οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας πρέπει να απορριφθούν ως 

αβάσιμοι. 
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ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  - ΠΑΓΙΑ 

 

ΔΕΔ 2214/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Αποσβέσεις  παγίου εξοπλισμού που έχει χρησιδανεισθεί χωρίς να υπάρχει  σύμβαση χρησιδανεισμού και δεν 

έχει αποδοθεί χαρτόσημο  δεν αναγνωρίσθηκαν προς έκπτωση από τα έσοδα του παραχωρήσαντα χρήστη,  

καθόσον δεν πληρούνταν η βασική προϋπόθεση της κατοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρου 24 του  

ν. 4172/2013. Ως εκ τούτου, οι σχετικοί ισχυρισμοί της προσφεύγουσας απορρίπτονται ως νόμω και ουσία 

αβάσιμοι.     

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 2031/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή καταχωρήθηκε αγορά παγίου και συγκεκριμένα τηλεόρασης στο απλογραφικό βιβλίο ως δαπάνη και την 

εξέπεσε εξ' ολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης. 

 

Επειδή ο προσφεύγων δεν καταχώρησε ως όφειλε το πάγιο στο μητρώο παγίων της επιχείρησης και δεν 

διενήργησε απόσβεση σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4172/2013. 

 

Επειδή στη παρ.7 άρθρου 24 Κ.Ν 4172/2013 ορίζεται ότι: «……Εάν η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσιακού 

στοιχείου της επιχείρησης είναι μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να 

αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό στοιχείο…….» 

 

Επειδή η αποσβέσιμη αξία του ως άνω περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης του προσφεύγοντος είναι 

μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, και επομένως το ως άνω στοιχείο μπορεί να αποσβεστεί εξ 

ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος 2014 που αποκτήθηκε. 

 

Συνεπώς σύμφωνα με τα ανωτέρα συνάγεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά τον προσδιορισμό του 

κέρδους από την επιχειρηματική δραστηριότητα του προσφεύγοντος επιτρέπεται η έκπτωση της ως άνω 

δαπάνης συνολικής καθαρής αξίας 385,36 €, την οποία ο έλεγχος απέρριψε. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 1855/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή, εν προκειμένω, από την οικεία έκθεση μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος 

προκύπτει ότι ο έλεγχος διαπίστωσε τα κάτωθι: 

•  Η προσφεύγουσα εξέπεσε αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος χρήσης 

(λογ.66) συνολικού ποσού 397.969,32€. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται αποσβέσεις που αφορούν πάγια 

τα οποία έχουν υπαχθεί σε διάφορους αναπτυξιακούς νόμους και έχουν επιχορηγηθεί. 

•  Η προσφεύγουσα δεν έχει μεταφέρει κάποιο ποσό στον λογ. 81.10.05 Αναλογούσες στη χρήση 

επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων ούτε έχει κάνει εγγραφές πίστωσης στο λογ.66 Αποσβέσεις. 

• Ο λογαριασμός 41.10. παραμένει ακίνητος από την προηγούμενη χρήση. 

•  Η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε στον έλεγχο βιβλίων επενδύσεων, το οποίο επανειλημμένα της ζητήθηκε, 

με συνέπεια ο έλεγχος να αδυνατεί να προσδιορίσει το ποσό των αποσβέσεων που αναλογούν στα 

επιχειρούμενα πάγια. Επίσης, δεν προσκομίστηκε στον έλεγχος οποιαδήποτε κατάσταση εξωλογιστικώς 
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τηρούμενη στην οποία να αναφέρονται οι επιλέξιμες δαπάνες ανά αναπτυξιακό νόμο, τα επιχορηγούμενα 

πάγια και ο τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων αυτών. 

•  Η προσφεύγουσα δεν καταχωρεί ευδιάκριτα στο μητρώο παγίων ανά αναπτυξιακό νόμο τα πάγια που έχουν 

επιχορηγηθεί, ενώ δεν πιστώνει αυτά με τις τυχόν επιχορηγήσεις ή τα ποσά των αφορολόγητων εκπτώσεων. 

•  Το μητρώο παγίων που προσκομίστηκε είναι ελλιπώς τηρούμενο καθώς σε αρκετούς λογαριασμούς παγίων 

δεν προκύπτουν: 

-  Τα στοιχεία που εξατομικεύουν το είδος του παγίου (ονοματολογία και διακριτικά στοιχεία) 

-  Η αιτιολογία και τα σχετικά στοιχεία κτήσεως, οι μεταβολές αυτής (προσθήκες, βελτιώσεις, μειώσεις). 

-  Η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η χρησιμοποίηση ή λειτουργία του, καθώς και η ημερομηνία που 

τυχόν τέθηκε σε αδράνεια ή πουλήθηκε. 

-  Η υπαγωγή ανά πάγιο σε αναπτυξιακούς νόμους 

-  Η τυχόν ύπαρξη βαρών πάνω σ' αυτό (π.χ. είδος βάρους, αιτία, ποσό). 

-  Τα στοιχεία και η αιτία του τερματισμού της παραγωγικής του ζωής (π.χ. εκποίηση, διάλυση ή 

καταστροφή). 

-  Αναφέρονται κάποιοι λογαριασμοί παγίων χωρίς περιγραφή του παγίου, συνεπώς δεν μπορεί να 

προσιδιαστεί από τον έλεγχο τι αφορούν οι αποσβέσεις συνολικού ποσού 34.960,40€. 

 

Επειδή, βάσει των ως άνω διαπιστώσεων, ο έλεγχος αδυνατεί να προσδιορίσει το ποσό των αποσβέσεων που 

αναλογούν στα πάγια και δεν αναγνωρίζει τις διενεργηθείσες αποσβέσεις ποσού 345.789,41€ που σχετίζονται με 

τα επιχορηγούμενα πάγια και ποσού 34.960,40€ που σχετίζονται με πάγια χωρίς περιγραφή, 

 

Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή, η προσφεύγουσα επικαλείται ότι ο έλεγχος εσφαλμένα δεν αναγνωρίζει τις 

διενεργηθείσες αποσβέσεις που καταχωρήθηκαν στον οικείο λογαριασμό της χρήσης 2013 με το αιτιολογικό ότι 

το συνολικό ποσό αποσβέσεων 380.749,81 €, δεν προκύπτει εάν αφορά σε αναλωθέντα ίδια κεφάλαια για την 

κτήση της αξίας των πάγιων στοιχείων των κτιριοδομικών εγκαταστάσεων της εταιρείας, των λειτουργικών τους 

εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού εξοπλισμού και των κινητών μέσων, και λόγω της δυσχέρειας εξειδίκευσης 

εκάστου κονδυλίου απόσβεσης. Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή, η προσφεύγουσα προσκομίζει 

τακτοποιημένο μητρώο παγίων καθώς και έγγραφα που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο με αρ. …………… και 

τίτλο «……………» ύψους 2.950.000,00 ευρώ που καταρτίστηκε και υλοποιήθηκε με την …………… για τον 

εκσυγχρονισμό της επιχειρηματικής μονάδας, σύμφωνα με τα οποία το ποσοστό 47,54% αποτέλεσε επιδότηση 

δημόσιας δαπάνης (1.402.500,006) και το ποσοστό 52,46% καλύφθηκε από κεφάλαια που διέθεσε η ίδια η 

εταιρεία, τα οποία υπόκεινται σε απόσβεση. 

 

Επειδή, κρίσιμος χρόνος για την κρίση περί εφικτού ή μη του λογιστικού προσδιορισμού και των ελεγκτικών 

επαληθεύσεων είναι ο χρόνος διάπραξης των αποδιδόμενων παραβάσεων (ΣτΕ 1102/2017). 

 

Επειδή, ως νέα στοιχεία, κατά τις διατάξεις της ΠΟΛ 1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που 

προσκομίζονται με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής και χρήζουν αξιολόγησης από τη Διεύθυνση 

Επίλυσης Διαφορών, ορίζονται αυτά τα οποία έχουν ανακύψει οψιγενώς και δεν ήταν δυνατόν να τα λάβει 

υπόψη της η φορολογική αρχή κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης. 

 

Επειδή, στην υπό κρίση υπόθεση η προσφεύγουσα, προσκόμισε το πρώτον ενώπιον της Υπηρεσίας μας 

τακτοποιημένο μητρώο παγίων στοιχείων και αποσβέσεις χρήσης 2013, το οποίο, κατά παράβαση των 

διατάξεων του άρθρου 4§12 του ΚΦΑΣ, δεν επέδειξε -ως όφειλε κατά νόμο- στον έλεγχο, με αποτέλεσμα να  
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είναι αδύνατη η διενέργεια των απαιτούμενων ελεγκτικών επαληθεύσεων. Επομένως, ως νέα στοιχεία, κατά τα 

οριζόμενα στην ως άνω ΠΟΛ, δε νοούνται τα επίσημα βιβλία και στοιχεία της προσφεύγουσας, μέρος των 

οποίων προσκόμισε στο παρόν στάδιο εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής, ήτοι μετά το πέρας του ελέγχου 

και μάλιστα παρά τις επανειλημμένες σχετικές προσκλήσεις της Δ.Ο.Υ. και τις προσπάθειες του ελέγχου, και 

χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας. 

 

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, το προσκομισθέν μητρώο παγίων στοιχείων, ενώπιον της Υπηρεσίας μας, 

εξακολουθεί να μην πληροί τα χαρακτηριστικά του μητρώου παγίων σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.103 του 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (π.χ. δεν αναφέρονται τα στοιχεία που εξατομικεύουν το είδος του παγίου, τα 

στοιχεία κτήσης των παγίων (αριθμοί και ημερομηνίες τιμολογίων), η υπαγωγή ή μη σε αναπτυξιακούς νόμους 

κα). 

 

Επειδή, σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο με. αρ. …………… και τίτλο «……………» ύψους 2.950.000,00 

ευρώ δεν προσκομίσθηκε ούτε στον έλεγχο ούτε με την υπό κρίση προσφυγή κατάσταση επιλέξιμων 

δαπανών ή βιβλίο επενδύσεων προκειμένου να διαπιστωθεί ποια πάγια από το ως άνω μητρώο παγίων 

επιδοτήθηκαν. 

Επειδή, βάσει των ως άνω, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 2016/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή, ως προς τη δαπάνη απόσβεσης των πλακιδίων Sintesi, από το φάκελο της υπόθεσης προκύπτουν τα εξής: 

-  Δεν προέκυψε η καταχώριση της εν λόγω δαπάνης στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων- εξόδων. 

-  Δεν έχει δηλωθεί στο τμήμα μητρώου η άσκηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ούτε και η υποβολή Πίνακα 

Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων για την αγορά από τον ιταλικό οίκο Sintesi το έτος 2009. 

-  Δεν προσκομίσθηκε στον έλεγχο το παραστατικό αγοράς. 

 

Συνεπώς, ορθώς ο έλεγχος δεν αναγνώρισε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα το ποσό απόσβεσης 

των πλακιδίων Sintesi. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 521/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή, εν προκειμένω, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε δυνάμει της με αριθ. ………./2019 εντολής ελέγχου 

του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ……………  διαπιστώθηκε, ότι η προσφεύγουσα εταιρεία, κατά τα υπό κρίση 

φορολογικά έτη, προέβη σε πλήθος τεχνικών εργασιών και σε αγορές παγίων αξίας 48.554,08 € για τη χρήση 

2013, 54.834,29 € για τη χρήση 2014 και 75.179,50 € για τη χρήση 2015. Με βάση τα διαλαμβανόμενα στο υπ’ 

αριθ. πρωτ. …………/2019 απαντητικό υπόμνημα της προσφεύγουσας επιχείρησης, ο έλεγχος δέχτηκε ότι 

αποτελούν δαπάνες συντήρησης του ξενοδοχείου ποσά που αφορούν σε ελαιοχρωματισμούς, υδραυλικές 

εργασίες και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ύψους 4.878,04 € για το έτος 2013, 3.280,00 € για το έτος 2014 

και 5.180,00 € για το έτος 2015, ενώ θεώρησε ότι οι υπόλοιπες αποτελούν, σύμφωνα με το ΕΓΛΣ και τα ΕΛΠ, 

βελτιώσεις και όχι επισκευές, καθώς αυξάνουν την ωφέλιμη ζωή των παγίων και συμβάλουν στη βελτίωση των 

συνθηκών χρησιμοποίησης τους, και θα έπρεπε να καταχωρηθούν σε λογαριασμούς παγίων και όχι δαπανών 

χρήσης, στη συνέχεια να εγγραφούν στο μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων και να εκπίπτουν τμηματικά 

μέσω των αποσβέσεων. 
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Επειδή η προσφεύγουσα εταιρεία ισχυρίζεται ότι οι ως άνω δαπάνες αφορούν σε εργασίες συντήρησης-

αποκατάστασης-ανακατασκευής λόγω φθορών, ωστόσο αφενός οι περιγραφές των εργασιών βάσει των 

στοιχείων του φακέλου παραπέμπουν κατά κύριο λόγο σε κόστη νέων κατασκευών και ανακατασκευών, το ύψος 

δε των αντίστοιχων ταμειακών εκροών που διενεργήθηκαν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, και σε κάθε περίπτωση 

συμπεραίνεται ότι οι ως άνω τεχνικές παρεμβάσεις προσδίδουν ωφέλεια πέραν του έτους. Κατά συνέπεια, οι εν 

λόγω δαπάνες έχουν τους εννοιολογικούς ορισμούς του παγίου, πληρούνται οι προϋποθέσεις περί τμηματικής 

απόσβεσης αυτών. 

 

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 25/09/2019 έκθεση ελέγχου του 

ελεγκτή της Δ.Ο.Υ. ……………………. ………………………… επί της οποίας εδράζονται οι προσβαλλόμενες 

πράξεις, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, ορθώς ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. 

προέβη στην έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων και η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να 

απορριφθεί. 

 

 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ -  ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΑΓΙΟΥ  

 

ΔΕΔ 2456/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή εν προκειμένω από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκαν λογιστικές διαφορές για τα υπό κρίση 

φορολογικά έτη (ποσού 374.208,80 ευρώ για κάθε έτος) οι οποίες αφορούν στις αποσβέσεις του λογαριασμού 

11.91.00.0099 «……………………………………………» οι οποίες δεν αναγνωρίσθηκαν από τον έλεγχο διότι 

από στοιχεία που τέθηκαν υπόψη στην ελεγκτική αρχή διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω λογαριασμός δεν αφορούσε 

σε κτίρια αλλά η χρέωση του προέρχονταν από μεταφορά του υπολοίπου του δοσοληπτικού λογαριασμού 

«………………… …………………» που είναι Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της προσφεύγουσας 

εταιρείας. Συγκεκριμένα στο με αριθμ……………/2020 Πληροφοριακό Δελτίο του ΣΔΟΕ αναφέρονταν ότι ο ως 

άνω λογαριασμός 11.91.00.0099 «……………………………………………..» την 31.12.2011 χρεώθηκε με το 

ποσό των 9.355.219,98 ευρώ με πίστωση του λογαριασμού 15.50.00.000 «………………. …………………….» 

και επίσης με το ποσό των 2.068,50 ευρώ με πίστωση του λογαριασμού 15.50.00.0013 

«…………….……………………………………..». Οι τελευταίοι λογαριασμοί (15.50) προέρχονται από την 

πίστωση του δοσοληπτικού λογαριασμού 15.09.00.0001 «……………….. ………………». 

 

Επειδή η προσφεύγουσα εταιρεία ισχυρίζεται ότι είναι εσφαλμένος και παράνομος ο έλεγχος του ΣΔΟΕ όπως 

επίσης και εσφαλμένο είναι και το πόρισμα του υπό κρίση ελέγχου, επικαλούμενη τις διατάξεις περί περαίωσης 

και περί παραγραφής. 

 

Ωστόσο οι συγκεκριμένες διατάξεις αλυσιτελώς προβάλλονται καθότι στον υπό κρίση έλεγχο δεν τίθεται θέμα 

καταλογισμού φόρου αλλά κρίθηκε το δικαίωμα έκπτωσης των αποσβέσεων που διενεργήθηκαν και αφορούν 

στον λογαριασμό 11.91.00.0099 «…………………………………………». 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. η φορολογική απόσβεση συσχετίζεται άμεσα με την χρήση 

ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου. Συνεπώς σε κάθε έλεγχο όπως αναφέρεται και στην Απόφαση του 

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε ΠΟΛ1036/2017 και στην Απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1124/2015 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡ.5 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ) για την εκπτωσιμότητα των αποσβέσεων πάγιου περιουσιακού στοιχείου από τα έσοδα κάθε 

φορολογικού έτους, κρίσιμο είναι και η χρησιμοποίησή του. Εν προκειμένω από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη 

στην ελεγκτική αρχή αμφισβητήθηκε η ύπαρξη του  εν λόγω παγίου και κατά συνέπεια και η χρήση αυτού 

γεγονός που επηρεάζει άμεσα την κρίση περί δυνατότητας διενέργειας φορολογικών αποσβέσεων. 
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Η προσφεύγουσα τόσο στον έλεγχο όσο και στο ενδικοφανές στάδιο ισχυρίσθηκε ότι δεν έχει υποχρέωση 

προσκόμισης στοιχείων για την απόκτηση του συγκεκριμένου παγίου καθώς τα στοιχεία αυτά ανάγονται σε 

χρήσεις παραγεγραμμένες. 

 

Ωστόσο εν προκειμένω, το καθοριστικό για την εκπτωσιμότητα των αποσβέσεων δεν είναι ο έλεγχος απόκτησης 

του παγίου αλλά η χρησιμοποίηση ή όχι του πάγιου εξοπλισμού ως πραγματικό γεγονός, η οποία ελέγχεται και 

εξετάζεται κάθε φορά χωρίς να περιορίζεται από τις διατάξεις περί περαίωσης και παραγραφής ως ισχυρίζεται η 

προσφεύγουσα εταιρεία. 

 

Επειδή οι διαπιστώσεις ελέγχου όπως αυτές καταγράφονται στην της από 24/01/2020 έκθεσης ελέγχου του 

Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. κρίνονται βάσιμες εμπεριστατωμένες και πλήρως αιτιολογημένες ορθώς ο 

Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. προέβη στην έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων και η υπό κρίση 

ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί . 

 

 

ΤΟΚΟΙ  

 

ΔΕΔ 2214/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, όπως αποδεικνύεται από τα προσκομισθέντα και όπως και η ίδια η 

φορολογική αρχή συνομολογεί τα επίμαχα ποσά αφορούν σε τόκους ομολογιακού δανείου. Συνεπώς, με βάση τα 

προαναφερθείσες διατάξεις και οδηγίες, οι επίμαχοι τόκοι ανεξαρτήτως από το εάν είναι συμβατικοί ή 

υπερημερίας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα και ως εκ τούτου η επίμαχη δαπάνη πρέπει κατ’ αρχάς να 

αναγνωρισθεί και να διαγραφεί από τις προσδιορισθείσες λογιστικές διαφορές του φορολογικού έτους 2016.  

 

Επειδή περαιτέρω, η κρίση της φορολογικής αρχής ότι η καθυστερημένη καταβολή των δόσεων ομολογιακού 

δανείου δεν συνεισέφερε στην επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού της προσφεύγουσας καθώς δεν βελτίωσε 

την χρηματοοικονομική θέση της, ούτε κατέστησε εφικτές επενδυτικές επιλογές που θα ήταν αδύνατες χωρίς την 

εν λόγω επιχειρηματική επιλογή καθυστερημένης εξόφλησης, αφορά στην ουσία έλεγχο της σκοπιμότητας της 

εν λόγω δαπάνης. 

 

Επειδή περαιτέρω η κρίση του «σκοπίμου» της πραγματοποιήσεως της δαπάνης ανήκει εις τον 

επιχειρηματία φορολογούμενο και δεν υπόκειται εις τον έλεγχο της φορολογικής αρχής και των 

φορολογικών δικαστηρίων, εκτός αν αποδεικνύεται δια συγκεκριμένων στοιχείων, η προσαγωγή των οποίων 

βαρύνει τη φορολογούσα αρχή, ότι δεν έλαβε χώρα η πραγματοποίηση της δαπάνης ή ότι εγένετο αυτή δια άλλη 

αιτία (ΣτΕ 1513/68 και Φορ.Εφετ.4733/70). 

 

Επειδή εν προκειμένω, οι επίμαχες δαπάνες εγγράφηκαν στα βιβλία της προσφεύγουσας, αποδεικνύονται με 

κατάλληλα δικαιολογητικά και δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται στη φορολογική αρχή, κατά τα νομολογιακώς 

κριθέντα, να ελέγχει τη σκοπιμότητα των δαπανών αυτών, εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στο νόμο, 

ο ως άνω ισχυρισμός της προσφεύγουσας, ως προς την αναγνώριση της λογιστικής διαφοράς ποσού 4.894,89€ 

του λογαριασμού 65.01.00.0000 που αφορά σε τόκους ομολογιακού δανείου, γίνεται αποδεκτός. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 638/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης προσφυγής, στις 25.06.2015 η Γενική Συνέλευση 

των μετόχων της εταιρείας «.................................» αποφάσισε τη διανομή πρώτου μερίσματος και πρόσθετου 

μερίσματος από τα κέρδη του φορολογικού έτους 2014 και προηγούμενων, συνολικού ύψους € 39.600.000. 
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Ωστόσο, λόγω έλλειψης ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη της σχετικής υποχρέωσης, η εταιρεία έλαβε 

εντός του φορολογικού έτους 2015 δάνεια ύψους € 12.300.000 και 23.200.000 $, από τη συνδεδεμένη εταιρεία 

«...................................» με επιτόκια 3,4% και 4,8%, αντίστοιχα. Τα ποσά των δανείων καταβλήθηκαν για 

λογαριασμό της εταιρείας, από την δανείστρια εταιρεία, απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς των μετόχων 

της σε εξόφληση των οφειλόμενων μερισμάτων, της δανειζόμενης εταιρείας. 

 

Επειδή, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι τόκοι που καταβάλλει η εταιρεία «...........................» για δάνειο το 

οποίο έλαβε από αλλοδαπή συνδεδεμένη της εταιρεία για την κάλυψη μερίσματος (πρώτου και πρόσθετου) που 

διένειμε προς τους μετόχους της, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, καθόσον δεν πληρείται η παρ. α’ 

του άρθρου 22 του ν.4172/2013, δεδομένου ότι τα ληφθέντα ποσά δανείων δεν χρησιμοποιήθηκαν από την 

εταιρεία προς το συμφέρον αυτής, καθόσον αν και διατέθηκαν για την εκπλήρωση σχετικής υποχρέωσης 

της εταιρείας δεν συνέβαλαν στη δημιουργία εισοδήματος ούτε στην ανάπτυξη των εργασιών της και ως εκ 

τούτου ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 2031/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή ο προσφεύγων με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή για τις ανωτέρω δαπάνες ισχυρίζεται ότι τα έξοδα 

αυτά αφορούν την εξόφληση δανείων που είχε λάβει από τις εν λόγω τράπεζες και τα οποία καταβάλλει ετησίως. 

Επίσης αναφέρει ότι οι επαγγελματικές δανειακές συμβάσεις αυτές έλαβαν χώρα για την αναβάθμιση και 

επέκταση της επιχείρησής του και για το λόγο αυτόν, το σύνολο των τόκων που καταβάλλει αποτελεί 

επαγγελματική δαπάνη. Επιπρόσθετα ισχυρίζεται ότι το σύνολο των παραστατικών αυτών κατέστη αδύνατο να 

ανευρεθεί αλλά μόνο μέρος τους λόγω τριών (3) κλοπών που έγιναν στην επιχείρησή του και μίας πυρκαγιάς 

που ξέσπασε εξ αιτίας μίας εξ αυτών. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι όπως αποδεικνύεται από τα υπ’ αριθμ. Α.Α. 

…………….. έτους 2016, Α.Α. …………….. έτους 2019 και Α.Α. …………….. έτους 2019 έγγραφα του 

βιβλίου συμβάντων του Τ.Α. Ασπροπύργου, διενεργήθηκαν κλοπές στην επιχείρησή του με συνολική λεία άνω 

των 130.000 € και πλήθος μεγάλων καταστροφών τόσο λόγω ενεργειών των δραστών όσο και λόγω πυρκαγιάς 

που προξένησαν και πως τα συμβάντα αυτά έλαβαν χώρα την 17η/07/2016, την 21η/03/2019 και την 

26η/03/2019 αντίστοιχα. 

 

Επειδή επί του ισχυρισμού αυτού ο έλεγχος στην έκθεση απόψεων επί της ενδικοφανούς προσφυγής αναφέρει 

ότι ο ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί ως ανίσχυρος και κατά νόμο αβάσιμος καθώς ο προσφεύγων τον 

ισχυρισμό αυτόν τον είχε επικαλεστεί και σε απάντηση του σημειώματος διαπιστώσεων (υπ' αριθμό 

……………../28-06-2019) και πως ούτε τότε ούτε τώρα προσκόμισε βεβαίωση από την …………….. για την 

καταβολή των τόκων. Συγκεκριμένα, στην έκθεση απόψεων επι της ενδικοφανούς προσφυγής η φορολογική 

αρχή αναφέρει ότι: 

 

« Ως προς την …………….. τα προσκομιζόμενα στοιχεία αφορούν στοιχεία διακανονισμού με ημερομηνία 31-

07-2014, γραμμάτια είσπραξης , αναλυτικές κινήσεις λογαριασμού από 27-07-2013 έως 18-09-2019 , πίνακας 

απόσβεσης δανείου, απόσπασμα λογαριασμού και αντίγραφα κινήσεως λογαριασμού, δηλαδή από τα 

προσκομιζόμενα στοιχεία δεν προκύπτει το ποσό των καταβτέων τόκων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία και στη 

συνέχεια στα αναλυτικά στοιχεία των υποβληθεισών δηλώσεων, ουδέποτε προσκομίσθηκε η σχετική βεβαίωση 

σε ετήσια βάση που να προκύπτει η καταβολή των δηλωθέντων τόκων προς την …………….., με συνέπεια το 

ποσό των τόκων από το συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα να μην αναγνωρίζεται και ο ισχυρισμός να καθίσταται 

αβάσιμος. 

 

Ως προς την …………….. τα προσκομιζόμενα στοιχεία αφορούν ενημέρωση -ειδοποίηση για τις υποχρεώσεις 

του οφειλέτη λόγω καθυστέρησης καταβολής των υποχρεώσεών του από προϊόν δανείου (κεφάλαιο κίνησης), 



 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΔ 2020 ΓΙΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Επιμέλεια: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΟΕΛ - Μέλος της ΣΟΛ Crowe 14 

καθώς και αναλυτικό καθολικό χορηγήσεων από 01-01-2014/27-04-2015 στο λογαριασμό με αριθμό IBAN: 

……………... Από την αξιολόγηση του εγγράφου αυτού από τον έλεγχο στην στήλη της χρέωσης προκύπτει ότι 

για τη χρήση 2016 δεν καταβλήθηκαν τόκοι με συνέπεια ο ισχυρισμός για την δαπάνη να είναι αβάσιμος.» 

 

Επειδή, από την από 10-10-2019 οικεία Έκθεση Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος προκύπτουν με 

σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους δεν αναγνωρίζεται η εκπεσιμότητα των ανωτέρω δαπανών και 

μνημονεύονται οι σχετικές φορολογικές διατάξεις , στις οποίες βασίστηκε ο φορολογικός έλεγχος για την μη 

αναγνώριση τους από την έκπτωση των ακαθαρίστων εσόδων της επίδικης φορολογικής περιόδου, οι ανωτέρω 

προβαλλόμενοι ισχυρισμοί  του προσφεύγοντος δεν γίνονται αποδεκτοί. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 1855/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι εσφαλμένα ο έλεγχος καταλόγισε 

τεκμαρτά έσοδα από τόκους καθώς θεώρησε ότι το ποσό που εγγράφηκε στο λογαριασμό της εταιρείας 

……………. έχει τη νομική μορφή δανείου. Προς επίρρωση του ισχυρισμού της επικαλείται το άρθρο 806 του 

Α.Κ., τις αποφάσεις ΔΕΔ 1942/2019, 2323/2019 και 1318/2019 καθώς και την απόφαση ΣτΕ 1470/2002. 

 

Επειδή, από την οικεία έκθεση ελέγχου προκύπτει ότι ο έλεγχος δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι το ποσό του 

1.000.009,00€ καταβλήθηκε στην εταιρεία ……………, αλλά τον σκοπό της καταβολής διότι: 

 

1. Μέχρι και σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι μετοχές αυτές. 

 

2. Στα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης υφίστανται: 

α)  το με αριθ. πρωτ. ……………/08-02-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδος, με το οποίο περιήλθε σε γνώση του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, η υπ’ αριθμ. 

……………/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς, βάσει της οποίας έχει διαταχθεί διαχειριστικός 

έλεγχος στην προσφεύγουσα, με αρ. ΓΕΜΗ …………… και έχει οριστεί Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

για τη διενέργεια αυτού και επειδή τα ευρήματα είναι σημαντικά ζητείτε να διενεργηθεί άμεσα 

φορολογικός έλεγχος στην προσφεύγουσα καθώς και στις κάτωθι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και στα 

φυσικά πρόσωπα που μετέχουν σε αυτές: 

 ……………, ΑΦΜ: ……………, 

 ……………, ΑΦΜ: …………… 

β) το με αριθ. πρωτ. ΔΕΛ Β ……………ΕΞ /08-06-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχων της ΓΓΔΕ, με το 

οποίο περιήλθε σε γνώση του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, η από 09/02/2016 αρχική 

αναφορά του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή κ. ……………, ο οποίος διενεργεί διαχειριστικό έλεγχο στην 

προσφεύγουσα. 

 

3. Όπως αναφέρει ο ως άνω ορκωτός ελεγκτής παρότι η επένδυση έγινε το 2010 και εμφανίστηκε το ανωτέρω 

ποσό στις οικονομικές καταστάσεις και των δύο εταιρειών, το 2011 το συγκεκριμένο κονδύλι αυτό μειώνεται 

κατά το ανωτέρω ποσό σύμφωνα με τον ισολογισμό της ……………, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αντίστοιχη 

μείωση στον ισολογισμό της προσφεύγουσας. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως κάποιος έχει αναλάβει το 

πόσο και το παρακρατεί παρανόμως. Εάν πράγματι έχει συμβεί κάτι τέτοιο τότε υπάρχει υπεξαίρεση. 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της …………… το 2011 ήταν ο …………… και της …………… ο 

……………, οι οποίοι συνδέονται με σχέση συγγένειας. 

 

4.  Το ποσό του 1.000.009,00€ παραμένει σε λογαριασμό συμμετοχών και συγκεκριμένα στο λογαριασμό 

18.01.10.000 ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΕΣ …………… και δεν έχει επιστραφεί στην 

προσφεύγουσα. 
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5.  Η προσφεύγουσα δεν κατέβαλε οποιαδήποτε προσπάθεια (δικαστική ή εξωδικαστική) προκειμένου να της 

επιστραφούν τα χρήματα που κατέθεσε. 

 

6.  Η ……………:  

◼ έχει ίδια κεφάλαια μικρότερα του 10% του Μ.Κ. με αποτέλεσμα να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 48 του ΚΝ 2190/1920, ακόμη και για λύση της και υποχρεώσεων για ενέργειες από την πλευρά 

της Εποπτικής αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. 

◼ Έχει μηδενικό τζίρο από τις χρήσεις 2010 έως 2018 συνεπώς δεν έχει παραγωγική δραστηριότητα. 

◼  Έχει πάψει να δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις από το 2014. 

◼  Υποβάλλει μηδενικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, μέχρι και σήμερα. 

 

7.  Τα παραπάνω αποδυναμώνουν τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας περί επενδυτικού σχεδίου, το οποίο 

εξάλλου ουδέποτε πραγματοποιήθηκε παρότι έχουν περάσει εννέα έτη από την καταβολή των χρημάτων. 

 

Επειδή, βάσει των ως άνω διαπιστώσεων ορθώς ο έλεγχος έκρινε ότι η κατάθεση του εν λόγω ποσού στην 

εταιρεία ……………. έχει όλα τα χαρακτηριστικά του δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 806 του Α.Κ.  

 

Επειδή, επιπλέον, ο έλεγχος ορθώς θεωρεί ότι από τα βιβλία της προσφεύγουσας προκύπτουν όλα τα 

χαρακτηριστικά της δανειακής σύμβασης καθώς: 

 

  Από τις εγγραφές στα βιβλία προκύπτουν οι χρηματικές κινήσεις μεταξύ του οφειλέτη (…………….) και του 

δανειστή (προσφεύγουσα). 

  Από τις εγγραφές στα βιβλία προκύπτουν όλα τα πραγματικά στοιχεία που συγκροτούν κατά νόμο την έννοια 

της δανειακής σύμβασης, όπως η συνομολόγηση της σύμβασης δανείου από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη. 

 

Επειδή, οι επικαλούμενες αποφάσεις της ΔΕΔ εξετάζουν διαφορετικά νομικά και πραγματικά περιστατικά, 

καθώς αφορούν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ίδιας της εταιρείας. 

 

Επειδή, βάσει των ως άνω, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 588/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Για το φορολογικό έτος 2018, η προσφεύγουσα υπέβαλε την από 25.07.2019 αρχική Δήλωση Φορολογίας 

Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (αριθ. taxis).  

 

Επί της ως άνω δήλωσης υπέβαλλε την υπ' αριθ. πρωτ /2019 δήλωση επιφύλαξης.  

 

Συγκεκριμένα α) επιφυλάχθηκε ως προς τη θετική εκ μέρους της φορολογική αναμόρφωση δαπανών τόκων 

δανείων ύψους 4.177.706,59 ευρώ, ποσό που καταχώρησε στον κωδ.2014 της κατάστασης φορολογικής 

αναμόρφωσης, «δαπάνες που αφορούν ενδοομιλικά μερίσματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 

48 περ. 4 του ν. 4172/2013 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» και β) αιτείται την έντοκη επιστροφής επί 

του επιπλέον καταβληθέντος φόρου εισοδήματος που αναλογεί στις άνω δαπάνες τόκων. 

 

Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση προσφυγή, ζητά:  

 

- Να ακυρωθεί η απόρριψη της υπ' αριθ. πρωτ /2019 (α) δήλωσης επιφύλαξης (κατ' άρθρο 20 παρ. 1 του  

ν. 4174/2013) συνοδεύουσα την με μοναδικό αριθμό καταχώρησης TaxisNet δήλωση Φορολογίας 

Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων άρθρου 45 Ν. 4172/2013 φορολογικού έτους 2018, 

η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 25/07/2019 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής TaxisNet από την 
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εταιρεία μας και (β) να γίνει δεκτή η αίτηση έντοκης επιστροφής του επιπλέον αχρεωστήτως καταβληθέντος 

φόρου εισοδήματος ποσού 526.159,46 Ευρώ.  

 

- Να γίνει δεκτή η ως άνω υπ' αριθ. πρωτ /2019 δήλωση επιφύλαξης και αίτηση επιστροφής φόρου 

 

- Να αναγνωριστεί ότι δαπάνη τόκων ύφους 4.177.706,59 ευρώ που πραγματοποίησε η Εταιρεία μας κατά το 

φορολογικό έτος 2018 δεν εμπίπτει στον περιορισμό της μη έκπτωσης του άρθρου 48 παρ. 4 του  

ν. 4172/2013. 

 

Να γίνει νέα εκκαθάριση της δήλωσης και να αναγνωριστεί ότι τα φορολογητέα κέρδη της Εταιρεία μας για το 

φορολογικό έτος 2018 - μετά την αναμόρφωση ποσού τόκων ύφους 979.754,85 Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 49 

του ν. 4172/2013 το οποίο θα μεταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισμό για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της 

Εταιρεία μας- ανέρχονται σε 3.349.700,69 Ευρώ. 

 

Να της επιστραφεί νομιμοτόκως σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 2 του ν. 4174/2013 ποσό φόρου ύψους 

526.159,46 Ευρώ και η ισόποση προκαταβολή φόρου για το φορολογικό έτος 2019, ήτοι συνολικός φόρος 

ύψους 1.052.318,92, που προκύπτει από τη διαφορά στο φόρο που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη της, 

προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς: 

 

…………………………………………………………………… 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 ν.4172/2013: 

…………………………………………………………….. 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. ΠΟΛ.1039/2015  ………………  

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1131644 ΕΞ 2016/7.9.2016 με ΘΕΜΑ: 

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013. Με 

αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας 

γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013, εάν η διανομή κερδών που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 και 2 (απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων) προκύπτει από συμμετοχή σε άλλο νομικό 

πρόσωπο, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να εκπέσει τις επιχειρηματικές δαπάνες που συνδέονται με τη 

συμμετοχή αυτή. 

 

2.  Με την ΠΟΛ.1039/2015 εγκύκλιό μας με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 48 του 

ν.4172/2013, διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι εφόσον το εισόδημα (εισπραττόμενο μέρισμα) 

απαλλάσσεται της φορολογίας με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 48, τότε οι τυχόν δαπάνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί και συνδέονται με αυτή τη συμμετοχή, όπως συμβολαιογραφικά έξοδα, φόροι, αμοιβές 

τρίτων, κλπ., καθώς και τυχόν χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι δανείων για την απόκτηση των 

συμμετοχών), κλπ., δεν εκπίπτουν στο σύνολό τους. 

 

3.  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013 δεν 

συνδέεται με την καταβολή μερίσματος από το νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις των παρ.1 και 

2 του ίδιου άρθρου, αλλά με τη διενέργεια τυχόν δαπανών (π.χ. τόκοι δανείων) που συνδέονται με την 

συμμετοχή σε αυτό το νομικό πρόσωπο. 

 Κατά συνέπεια, οι τυχόν επιχειρηματικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από νομικό πρόσωπο και οι 

οποίες συνδέονται με τη συμμετοχή του σε άλλο νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των 

παρ.1 και 2 του άρθρου 48, δεν εκπίπτουν στο σύνολο τους στο φορολογικό έτος που πραγματοποιούνται, 

ανεξάρτητα αν στο έτος αυτό λαμβάνει χώρα διανομή κερδών από το νομικό πρόσωπο στο οποίο αυτό 

συμμετέχει. 
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4. Επίσης, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013 εφαρμόζονται ανεξάρτητα αν μεταβάλλεται 

το ποσοστό συμμετοχής στη θυγατρική εταιρεία. 

 

Επομένως, οι υπόψη διατάξεις καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις που οι σχετικές δαπάνες (π.χ. τόκοι 

δανείων) πραγματοποιούνται όχι μόνο για την απόκτηση της συμμετοχής, αλλά και για τη χρηματοδότηση 

μίας ήδη υφιστάμενης θυγατρικής εταιρείας, ανεξάρτητα εάν η χρηματοδότηση αυτή διευρύνει τη 

δυνατότητα κτήσης αφορολόγητου εσόδου (ενδοομιλικού μερίσματος), καθόσον το πεδίο εφαρμογής των 

υπόψη διατάξεων δεν συνδέεται με την μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής, αλλά με τυχόν δαπάνες που 

συνδέονται με την συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 48 

του ίδιου νόμου. Για παράδειγμα, οι τόκοι ομολογιακού δανείου που καταβάλλει μητρική εταιρεία, το 

ποσό του οποίου διατίθεται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών τους, οι οποίες στη 

συνέχεια προβαίνουν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών από την οποία δεν 

επέρχεται μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της μητρικής εταιρείας (π.χ. ποσοστό συμμετοχής 100%), 

εμπίπτουν στο περιορισμό της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013. 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.2 του ν.4174/2013, οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι 

δεσμευτικές για τη Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή έως ότου τροποποιηθεί η 

νομοθεσία την οποία ερμηνεύουν. 

 

Αποφασίζουμε 

Την απόρριψη 

 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

ΔΕΔ 2214/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4172/2013, συνάγεται, ότι ικανή και αναγκαία 

συνθήκη για το σχηματισμό πρόβλεψης και διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων είναι να έχουν αναληφθεί προ 

του σχηματισμού ή της διαγραφής οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν 

λόγω απαίτησης. 

 

Στην περίπτωση δε κατά την οποία οι επιχειρήσεις δεν προέβησαν σε κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση 

του δικαιώματος είσπραξης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων δεν 

αναγνωρίζονται φορολογικά και η επιχείρηση θα πρέπει να προβαίνει στη σχετική φορολογική αναμόρφωση των 

λογιστικών αποτελεσμάτων. 

 

Επειδή από τα διαλαμβανόμενα επί της οικείας έκθεσης ελέγχου της φορολογικής αρχής, προκύπτει ότι 

πληρούνται οι δύο πρώτες προϋποθέσεις του άρθρου 26 του 4172/2013, ήτοι οι υπό κρίση διαγραφείσες 

απαιτήσεις της προσφεύγουσας από τις εταιρείες ……………. με ΑΦΜ ……………. ποσού 539.922,37€, 

……………. με ΑΦΜ ……………. Ποσού 48.494,08€ και ……………. με ΑΦΜ ……………. ύψους 

36.283,19€ έχουν αρχικά εγγραφεί στα βιβλία ως έσοδο και στη συνέχεια έχουν διαγραφεί από αυτά. 

 

Επειδή για το σχηματισμό της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων απαιτείται να συντρέχει σωρευτικά και η τρίτη 

προϋπόθεση του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 ήτοι να έχει λάβει χώρα το προηγούμενο στάδιο της ανάληψης των 

κατάλληλων ενεργειών της διασφάλισης του δικαιώματος είσπραξης της οφειλής. 
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Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου της παρούσας, σε συνδυασμό με τις 

διαπιστώσεις της οικείας έκθεσης ελέγχου, η προσφεύγουσα προχώρησε, προς διασφάλιση του δικαιώματος 

είσπραξης των απαιτήσεων από τις δύο εκ των τριών προαναφερθεισών εταιρειών, στις ακόλουθες ενέργειες: 

 

α)  την 22/12/2015 άσκησε την με αριθμό κατάθεσης ……………./15 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά της ομόρρυθμης εταιρείας «…………….» και των ομορρύθμων εταίρων 

αυτής, διεκδικώντας το ποσό των 539.922,37€ (σχετ. 16). Ορίστηκε δε δικάσιμος την 06/10/2016. 

 

β)  την 23/12/2015 άσκησε την με αριθμό κατάθεσης ……………./15 κατά της ομόρρυθμης εταιρείας 

……………. με ΑΦΜ ……………. διεκδικώντας το σύνολο των €48.494,08. Ορίστηκε δικάσιμος 

10/11/2016. 

 

Επειδή όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω η φορολογική αρχή δεν αμφισβήτησε ότι η προσφεύγουσα εξάντλησε 

όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, προκειμένου να διεκδικήσει τις απαιτήσεις της από τις οφειλέτιδες εταιρείες. 

Ωστόσο, ο έλεγχος καταλόγισε τα επίμαχα ποσά ως λογιστικές διαφορές διότι «Η εξάντληση των διαθέσιμων 

ένδικων μέσων δεν αποτελεί απόλυτη, αλλά επικουρική προϋπόθεση έκπτωσης της επισφαλούς απαίτησης» και 

έκρινε ότι «η φερεγγυότητα των εν λόγω επισφαλών πελατών ήταν δεδομένη και τέτοια που να μην δικαιολογεί 

την μη είσπραξη ή μη διεκδίκηση της εξόφλησης αυτών, στο πλαίσιο της συνήθους εμπορικής πρακτικής και της 

καλής πίστης μεταξύ των συναλλασσόμενων μερών.» 

 

Επειδή η φερεγγυότητα των δύο επιχειρήσεων (……………. και …………….) στοιχειοθετήθηκε σύμφωνα με 

τη φορολογική αρχή από το γεγονός της συνεργασίας της προσφεύγουσας επιχείρησης με την εταιρεία 

……………., διαχειρίστρια της οποίας ήταν η ……………., σύζυγος του ……………., ο οποίος ήταν 

ομόρρυθμο μέλος και διαχειριστής των δύο παραπάνω ομορρύθμων εταιρειών. Ειδικότερα, η φορολογική αρχή 

επισημαίνει στις έγγραφες απόψεις που υπέβαλλε επί της κρινόμενης ενδικοφανούς προσφυγής: «το εν τοις 

πράγμασι ανεπίδεκτο των εν λόγω απαιτήσεων συνεκτιμήθηκε και κρίθηκε κατά τη λήψη της επιχειρηματικής 

απόφασης συνεργασίας με την επιχείρηση …………….. Επιπλέον, η επιχειρηματική συνεργασία κατέληξε στο 

να αποτελεί τον βασικό πελάτη της ελεγχόμενης, δηλαδή το βασικό δίκτυο διανομής των προϊόντων της, με 

τζίρους δυσανάλογα υψηλούς σε σχέση με τους υπόλοιπους πελάτες. Η θέση του ελέγχου είναι ότι η λήψη της  

επιχειρηματικής απόφασης να καταστήσει ως βασικό κανάλι διανομής των προϊόντων της την επιχείρηση 

……………., ιδιοκτησίας της συζύγου του επισφαλούς πελάτη της ελεγχόμενης, αντικατοπτρίζει την 

πραγματική δυνατότητα είσπραξης της εν λόγω απαίτησης. Η λήψη όλων των διαθέσιμων ένδικων μέσων 

διεκδίκησης αναγνωρίστηκε από τον έλεγχο, πλην όμως κρίθηκε ανεπαρκής δεδομένων των πραγματικών 

περιστατικών που καταδεικνύουν διαφορετικό επίπεδο φερεγγυότητας και δυνατότητας είσπραξης των εν λόγω 

επισφαλών απαιτήσεων.» 

 

Επειδή υπό το πρίσμα του χαρακτηρισμού μιας επισφαλούς απαίτησης ως ανεπίδεκτου είσπραξης, τόσο το 

άρθρο 26 του ν. 4172/2013 όσο και η ΠΟΛ 1056/2015 δεν προβλέπουν σε καμία διάταξή τους ότι η σύνδεση 

μεταξύ επιχειρήσεων επιδρά στην φερεγγυότητά τους. Πολλώ δε μάλλον όταν η σύνδεση αφορά δύο 

συζύγους, ο καθένας εκ των οποίων διαχειρίζεται ένα διαφορετικό αυτοτελές νομικό πρόσωπο. 

 

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, όσον αφορά την τρίτη σωρευτική προϋπόθεση του άρθρου 26 του 

4172/2013, που αναφέρει να έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη μιας απαίτησης, 

από τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, την εξέταση των στοιχείων του φακέλου και την ρητή 

παραδοχή του ελέγχου, προκύπτει ότι η προσφεύγουσα εξάντλησε τα διαθέσιμα ένδικα μέσα προκειμένου να 

διεκδικήσει τις απαιτήσεις της από τις εταιρείες ……………. και …………….. 

 

Επειδή από τον συνδυασμό όλων των προαναφερομένων, η κρίση της φορολογικής αρχής περί 

φερεγγυότητας των εν λόγω εταιρειών, ερειδόμενη αποκλειστικά στο γεγονός ότι η προσφεύγουσα 

συνεργάστηκε με μία τρίτη εταιρεία, η διαχειρίστρια της οποίας τυγχάνει σύζυγος του διαχειριστή των 
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προαναφερομένων δύο εταιρειών, είναι σε κάθε περίπτωση καθόλα έωλη και νομικά αβάσιμη. Ως εκ 

τούτου, με βάση τα ανωτέρω, πληρούνται οι τιθέμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν. 4172/2013 

προϋποθέσεις και οι λογιστικές διαφορές από τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από την εταιρεία 

……………. με ΑΦΜ ……………. ύψους 539.922,37€ και την εταιρεία ……………. με ΑΦΜ ……………. 

ύψους 48.949,08€ πρέπει να διαγραφούν…………… 

 

…..   (ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) Επειδή περαιτέρω, όπως εύστοχα επισημαίνει η φορολογική αρχή, παρά το 

γεγονός ότι οι διαμαρτυρημένες επιταγές κατέστησαν απαιτητές εντός του έτους 2015, η  προσφεύγουσα 

διατήρησε εμπορική σχέση με την εν λόγω εταιρεία και στην επόμενη χρήση 2016, διατηρώντας την στη 

δεσπόζουσα θέση του βασικού καναλιού διανομής των προϊόντων της και μάλιστα έχοντας εξοφληθεί 

πλήρως για τις πωλήσεις που είχε διενεργήσει εντός του έτους 2016. Τέλος, υπογραμμίζεται από τον έλεγχο ότι 

η προσφεύγουσα από το έτος 2017 και εντεύθεν διατηρεί υποκατάστημα και μάλιστα κύριο από άποψη 

χονδρικών και λιανικών πωλήσεων στην οδό ……………., το οποίο ήταν μέχρι τότε έδρα της 

αντισυμβαλλόμενης εταιρείας …………….. 

 

Επειδή από τον συνδυασμό όλων των παραπάνω αναφερομένων, προκύπτει ότι, η προσφεύγουσα δεν εξάντλησε 

όλα τα ένδικα μέσα που είχε στη διάθεσή της για την είσπραξη της επισφαλούς απαίτησης από την 

προαναφερθείσα εταιρεία. Περαιτέρω, διατήρησε σημαντική εμπορική σχέση μαζί της αποτελώντας μάλιστα τον 

βασικότερο προμηθευτή της. 

 

Επιπροσθέτως, η επισφαλής απαίτησή της, όπως επισημαίνεται από τον έλεγχο, ανερχόταν σε  ποσοστό μόλις 

3,9% των συνολικών πωλήσεων που διενήργησε το έτος 2016, για τις οποίες είχε ωστόσο ολοσχερώς εξοφληθεί. 

 

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ορθώς κρίθηκε από τη φορολογική αρχή ότι η εν λόγω 

απαίτηση ποσού 36.283,19 € συνιστά λογιστική διαφορά, καθόσον, η προσφεύγουσα, ενώ είχε τη 

δυνατότητα, δεν προέβη σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος της 

είσπραξης των εν λόγω απαιτήσεων της και οι σχετικοί ισχυρισμοί της απορρίπτονται ως αβάσιμοι. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 2621/2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 247 του αστικού κώδικα Παραγραφή της αξίωσης: Το δικαίωμα να απαιτήσει 

κάποιος από άλλον μια πράξη ή μια παράλειψη (αξίωση) παραγράφεται και σύμφωνα με το άρθρο 250 του 

αστικού κώδικα, σε πέντε χρόνια παραγράφονται οι αξιώσεις: 1. των εμπόρων, των βιομηχάνων και των 

χειροτεχνών, για εμπορεύματα που χορήγησαν, για την εκτέλεση εργασιών και για την επιμέλεια υποθέσεων 

άλλων, καθώς και για τις δαπάνες που έκαναν…………………. 

Επειδή η προσφεύγουσα για την απόδειξη των ανωτέρω ισχυρισμών της, δεν προσκόμισε ενώπιον της 

Υπηρεσίας μας αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι προέβη σε εύλογο χρόνο για κάθε 

επιμέρους περίπτωση, στις κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση των οφειλών πελατών της, ήτοι σφράγιση 

επιταγών, αποφάσεις πληρωμής, κατάσχεση κλπ και ενώ οι προβλέψεις ανά πελάτη αφορούν μεγάλα ποσά 

(>2.000,00€ έως 176.600,58 €), παρά μόνο μετά την παρέλευση πολλών ετών για το μεγαλύτερο μέρος 

αυτών (άνω των πέντε ετών μέχρι και δέκα τέσσερα έτη) , κατέθεσε αγωγή εντός του έτους 2015. 

 

Ενδεικτικά, για οφειλή πελάτη της εσωτερικού ποσού 124.100,11 για παραστατικό που εξέδωσε στις  

15-10-2003, κατέθεσε αγωγή στις 19-10-2015. Επίσης δεν προσκόμισε στον έλεγχο, ούτε στην υπηρεσία μας 

καμία απόφαση δικαστηρίου και στοιχεία για τις ενέργειές της, μετά την έκδοση αποφάσεων. 

 

Επειδή, η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε στην υπηρεσία μας, στοιχεία προκειμένου να αποδείξει την 

αφερεγγυότητα των οφειλετών της, παρά μόνο αορίστως επικαλείται αυτό. 
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Επειδή, εν προκειμένω, η προσφεύγουσα, παρότι το ύψος των απαιτήσεων της από τους πελάτες της ήταν 

ιδιαίτερα σημαντικό, εντούτοις, δεν προέβη σε καμία απολύτως ενέργεια διασφάλισης του δικαιώματος 

είσπραξης των ως άνω οφειλών, κατά το παρελθόν πριν την 01.01.2014, έτσι ώστε να είναι εφικτή η 

είσπραξή τους. 

 

Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση, από τα διαλαμβανόμενα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, μεταξύ των 

οποίων η από 20/06/2019 έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ και τον 

έλεγχο και την αξιολόγηση αυτών προκύπτει, ότι δεν προσκομίσθηκαν από την προσφεύγουσα επαρκή 

αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία να πληρούνται αδιαμφισβήτητα (πλήρης απόδειξη) οι προϋποθέσεις που 

ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4172/2013. 

 

Επειδή οι διαπιστώσεις που διατυπώνονται στην υπό κρίση έκθεση ελέγχου κρίνονται βάσιμες και πλήρως 

αιτιολογημένες, ενώ οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας απορρίπτονται ως αόριστοι και αβάσιμοι. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ορθά η φορολογική αρχή δεν αναγνώρισε την έκπτωση των προβλέψεων επισφαλών 

απαιτήσεων αναμορφώνοντας τα φορολογικά αποτελέσματα της προσφεύγουσας με την προσθήκη σ΄ αυτά, του 

ποσού ύψους 1.896.462,53€, ως λογιστικές διαφορές και ως εκ τούτου, οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί 

απορρίπτονται ως αβάσιμοι. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 1151/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΩΣ 31.12.2013 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ 2015 

 

Επειδή, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και εκ των ως άνω περιγραφομένων, προκύπτει, ότι: 

 

Η προσφεύγουσα στον σχετικό λογαριασμό 44.11.00 ‘’Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων’’ την 

31.12.2009 είχε υπόλοιπο πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 249.962,71 €, το οποίο αποτελεί το 

άθροισμα των επισφαλών απαιτήσεων για τα έτη 2005 – 2009. 

 

Το ποσό αυτό λόγω λήξης 5ετίας την 31.12.2009 έπρεπε να μεταφερθεί στα έσοδα, κατά τα προαναφερθέντα και 

να φορολογηθεί τη διαχειριστική χρήση 2010 με τις γενικές διατάξεις (άρθρο 31 παρ. 1 περ. θ του  

ν. 2238/1994), συναθροιζόμενο με τα λοιπά φορολογούμενα έσοδα της προσφεύγουσας. 

Η προσφεύγουσα, εσφαλμένα, ως και η ίδια ομολογεί στην υποβληθείσα ενδικοφανή προσφυγή της (σελίς 21), 

μετέφερε το ανωτέρω ποσό και για τα επόμενα διαχειριστικά έτη, με αποτέλεσμα το υπόλοιπο του λογαριασμού 

44.11.00 ‘’Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων’’ την 31.12.2014 (λήξη 2ης πενταετίας) να 

ανέρχεται στο ποσό των 434.489,97 €, το οποίο αποτελείται από το ως άνω ποσό των 249.962,71 € και το ποσό 

των 184.527,26 € (προβλέψεις επισφαλών 2010: 88.639,50 και 2011: 95.887,76). 

 

Επειδή, σύμφωνα με την από 22.11.2019 Έκθεση Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος (σελίς 94), ‘’Το 

υπόλοιπο του λογαριασμού 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» την 31/12/2014 όπως προκύπτει από 

τα τηρούμενα βιβλία ανερχόταν στο ποσό των 434.489,97€. Η ελεγχόμενη μετέφερε ποσό 184.527,26  

€ στα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκειμένου να φορολογηθεί και  παρέμεινε υπόλοιπο στα βιβλία ποσό 

249.962,71 €.’’ 

 

Επειδή, η προσφεύγουσα ορθώς μετέφερε το ως άνω ποσό των 184.527,26 €, το οποίο αποτελεί πρόβλεψη για 

απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων διαχειριστικών χρήσεων 2010 – 2013 (2η πενταετία) στα αποτελέσματα του 

φορολογικού έτους 2015 προκειμένου να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις, σύμφωνα με τις 

προαναφερθείσες διατάξεις (άρθρο 72 παρ. 4 Ν.4172/2013). 
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Επειδή, περαιτέρω, στις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Δ. με τίτλο «Επαρκής αιτιολογία» ορίζονται τα εξής: 

«Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική 

βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου.». 

 

Επειδή, συναφώς, στις διατάξεις του άρθρου 17§§1,2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999) με 

τίτλο «Αιτιολογία» ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η 

οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της. 2. Η 

αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν 

προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης». 

 

Επειδή, η αρμόδια φορολογική αρχή, ως προς το ποσό των 249.962,71 €, απέρριψε τους ανωτέρω ισχυρισμούς 

της προσφεύγουσας με την αιτιολογία ‘’Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού 

«Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» που σχηματίσθηκε με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις του ν. 

2238/1994, όπως εμφανίζεται στις 31.12.2014 πρέπει να μεταφερθεί στα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού 

έτους 2015, καθόσον τότε συμπληρώνεται η πενταετία με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις. Κατά συνέπεια, 

το πιο πάνω υπόλοιπο θα μεταφερθεί αυτούσιο στα φορολογητέα έσοδα του φορολογικού έτους 2015 

συναθροιζόμενο με τα λοιπά φορολογούμενα έσοδα του έτους αυτού μειωμένο κατά τις τυχόν διαγραφές 

επισφαλών απαιτήσεων που αφορούν χρήσεις πριν την 31.12.2013 και έλαβαν χώρα εντός του φορολογικού 

έτους 2014. Το υπόλοιπο αυτό ποσό των 249.962,71€ μεταφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής 

περιόδου 2015 και είναι υποκείμενο σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις’’. 

 

Επειδή, ούτε από την οικία έκθεση ελέγχου της αρμόδιας φορολογικής αρχής αλλά ούτε και από την έκθεση 

απόψεων επί της ενδικοφανούς προσφυγής αντικρούονται οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας, ότι το υπό κρίση 

ποσό αποτελεί πρόβλεψη για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, το οποίο σχηματίσθηκε την 31.12.2009 και 

αποτελεί το άθροισμα των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων των ετών 2005 – 2009. 

 

Επειδή, η διαπίστωση του ελέγχου, ότι, ‘’το υπόλοιπο αυτό ποσό των 249.962,71€ μεταφέρεται στα ακαθάριστα 

έσοδα της διαχειριστικής περιόδου 2015 και είναι υποκείμενο σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις’’, είναι 

εσφαλμένη. 

 

Επειδή, το υπό κρίση ποσό των 249.962,71 €, το οποίο ως προαναφέρθηκε, αποτελεί πρόβλεψη για απόσβεση 

επισφαλών απαιτήσεων, το οποίο σχηματίσθηκε την 31.12.2009, έπρεπε να φορολογηθεί τη διαχειριστική χρήση 

2010 σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις (άρθρο 31 παρ. 1 περ. θ του ν. 2238/1994). 

 

Ως εκ τούτου εξ όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι το υπό κρίση ποσό των 249.962,71 €, 

δεν έπρεπε να φορολογηθεί το φορολογικό έτος 2015, αλλά τη διαχειριστική χρήση 2010 και το οποίο 

αποτελεί θέμα άλλου ελέγχου. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 681 Κ 682/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 

Η προσφεύγουσα εταιρεία με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει δεκτή η εν λόγω 

προσφυγή, προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς: 

 

Ακυρότητα των καταλογιστικών πράξεων λόγω ελλείψεως αιτιολογίας της Εκθέσεως Ελέγχου.……… 
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Εν προκειμένω, ο έλεγχος, κατά πλήρη παράβαση των ως άνω διατάξεων και της ρηθείσης νομολογίας, όλως 

αυθαιρέτως, εν αναγνώρισε ποσό ύψους 6.456.858,10 Ευρώ, με αποτέλεσμα να μειώσει τις αναγνωριζόμενες 

φορολογικώς ζημιές κατά το ποσό αυτό, παραπέμποντας απλώς στις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 5 του  

Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) και αναφέροντας επί λέξει ότι «από το λογαριασμό αυτό που αφορά διαγραφή 

απαιτήσεων της επιχείρησης από φυσικό πρόσωπο ……………….….. ……………. (Πρόεδρο & Διευθύνοντα 

Σύμβουλο) δεν αναγνωρίζεται  για έκπτωση το σύνολο αυτού δηλ. 6.456.858,10 Ευρώ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4 του Ν. 4172/2013, δεδομένου ότι κατά τη διαγραφή της απαίτησης δεν ίσχυαν οι 

προϋποθέσεις που θέτει η σχετική ανωτέρω διάταξη του νόμου». 

 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 ν.4172/2013 ορίζεται ότι : ………… 

 

Επειδή, στη προκειμένη περίπτωση η προσφεύγουσα δεν προσκομίζει κανένα στοιχείο, που να στηρίζει την 

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα ποσού ύψους 6.471.474,23 ευρώ από τον λογαριασμό 81 Έκτακτα & 

ανόργανα έξοδα, ως διαγραφή απαιτήσεων από το φυσικό πρόσωπο ………………… ……………., Πρόεδρο & 

Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής. 

 

 Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 22/10/2019 Έκθεση Μερικού 

Ελέγχου φόρου Εισοδήματος της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, επί της οποίας εδράζεται η υπό κρίση προσβαλλόμενη 

πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει 

να απορριφθεί. 

 

(ΔΕΔ 681/2020) 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Επειδή, οι προσδιορισθείσες από τον έλεγχο λογιστικές διαφορές που επηρεάζουν τις ζημίες/κέρδη των 

φορολογικών ετών 2017 και 2018 αντίστοιχα, προσδιορίστηκαν από τον έλεγχο κατά τα έτη 2013-2016, ενώ οι 

εκδοθείσες οριστικές πράξεις προσδιορισμού φόρου εισοδήματος των φορολογικών ετών 2017 και 2018 και 

επειδή δεν διαπιστώθηκαν διαφορές από τον έλεγχο για τα έτη αυτά, εκδόθηκαν λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 

προσδιορισθείσα ζημία του έτους 2016. 

 

Επομένως, η παρούσα ενδικοφανή προσφυγή εξαρτάται απόλυτα από τις διαπιστώσεις του ελέγχου για το 

φορολογικό έτος 2016 & συγκεκριμένα για τη λογιστική διαφορά του ποσού ύψους 6.471.474,23 ευρώ από τον 

λογαριασμό 81 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα, που αφορά διαγραφή απαιτήσεων της επιχείρησης από το φυσικό 

πρόσωπο …………….. ……………… (Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο). Κατά της υπ’ αριθμ. 

…………./2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 

ασκήθηκε η με ημερομηνία κατάθεσης 21-11-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……………….. ενδικοφανής 

προσφυγή, επί της οποίας εκδόθηκε η αριθ…………./2020 απόφαση της Υπηρεσίας μας, με την οποία 

απορρίφθηκε η εν λόγω προσφυγή. 

 

 Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 19/12/2019 Έκθεση Μερικού 

Ελέγχου φόρου Εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, επί της οποίας εδράζεται η υπό κρίση 

προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής 

προσφυγή πρέπει να απορριφθεί. (ΔΕΔ 682/2020). 
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ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

ΔΕΔ 1881/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή, εν προκειμένω, την ελεγχόμενη χρήση 2015, η προσφεύγουσα έχει καταχωρήσει σε χρέωση του 

λογαριασμού 81.04.00.000 – ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΑΝΕΠ. ΕΙΣΠΡ. ΠΕΛΑΤΕΣ – το ποσό των 67.868,56€, με πίστωση 

του λογαριασμού 30.97.00.000 «Πελάτες Επισφαλείς». 

 

Επειδή, με την ως άνω εγγραφή, η προσφεύγουσα προέβη σε διαγραφή απαίτησης από τους πελάτες της: (α) 

«....................................................................................... ...... », ΑΦΜ: .................... ποσού 58.268,56€ και (β) 

«.......................... ........................ του  .............................», ΑΦΜ:......................... ποσού  9.600,00€ και σε 

ισόποση μείωση των φορολογικών της αποτελεσμάτων. 

 

Επειδή, ο έλεγχος της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ δεν αποδέχθηκε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της 

προσφεύγουσας το ως άνω ποσό των 67.868,56€ και το προσέθεσε στις λογιστικές διαφορές της χρήσης 2015, 

καθότι έκρινε ότι, εφόσον δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη με βάση τις  διατάξεις του άρθρου 26 του 

ν.4172/2013, η επισφαλής απαίτησης δεν δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς, καθώς δεν 

αποδεικνύεται ότι πληρούνται σωρευτικά οι τρεις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 του 

ν.4172/2013. 

 

Επειδή, από την έκθεση ελέγχου προκύπτει ότι: 

 

Α)  η τελευταία εμπορική συναλλαγή μεταξύ της προσφεύγουσας και της εταιρείας «........................... 

.....................................................» υπήρξε το 2011, όπου και διαμορφώθηκε το χρεωστικό υπόλοιπο των 

58.268,56€, το οποίο και διεγράφη σε βάρος των αποτελεσμάτων της ελεγχόμενης χρήσης 2015, ως 

ανεπίδεκτο είσπραξης. 

 

Β)  ήδη από το 2011 υπήρξε εμπορική συναλλαγή μεταξύ της προσφεύγουσας και του ....................... 

.......................... του ............................., όπου και διαμορφώθηκε το χρεωστικό υπόλοιπο των 9.600€, το 

οποίο και διεγράφη σε βάρος των αποτελεσμάτων της ελεγχόμενης χρήσης 2015, ως ανεπίδεκτο είσπραξης. 

 

Επειδή, επίσης από την έκθεση ελέγχου προκύπτει ότι, η προσφεύγουσα δεν διενήργησε προβλέψεις για 

απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων ούτε στην κρινόμενη χρήση (2015) ούτε στις προηγούμενες χρήσεις (2011, 

2012, 2013 και 2014) και δεν τήρησε τον λογαριασμό 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις», κατά 

παρέκκλιση των λογιστικών αρχών. 

 

Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η προσφεύγουσα προσκόμισε τόσο στον έλεγχο όσο και με 

την υπό κρίση προσφυγή τα κάτωθι: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Επειδή, από τα ως άνω έγγραφα προκύπτει ότι στην κρινόμενη περίπτωση σε βάρος της εταιρείας 

«.........................................................................» έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση του Μονομελούς  

Πρωτοδικείου ........................ (αρ. .............../2014), η οποία τελεσιδίκησε το έτος 2015,  καθώς η οφειλέτρια 

εταιρεία δεν άσκησε εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 518 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. τριακονθήμερης προθεσμίας από 

την επίδοσή της, έφεση, ούτε άλλο τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο, καθιστώντας τελεσίδικη επιπλέον απαίτηση 

της προσφεύγουσας ύψους 58.268,56€.  
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Επειδή, σε συνέχεια της τελεσιδικίας της ως άνω δικαστικής απόφασης, από τα ως άνω προσκομισθέντα 

έγγραφα προκύπτει ότι η προσφεύγουσα προέβη κατά το έτος 2015 σε μία σειρά από ενέργειες για την εύρεση 

περιουσιακών στοιχείων της οφειλέτριας εταιρείας (έλεγχος μερίδας στο Υποθηκοφυλακείο ...................... και 

.....................) οι οποίες όλες απέβησαν άκαρπες, λόγω ανυπαρξίας περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, 

ικανών να ικανοποιήσουν την απαίτηση της. 

 

Επειδή, βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων και πραγματικών περιστατικών, με την παρούσα 

απόφαση κρίνεται ότι στην υπό κρίση περίπτωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο 26 του 

ν.4172/2013 καθώς και η ΠΟΛ. 1056/2015 για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων με οριστική εγγραφή, 

ήτοι: α) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, β) έχει προηγουμένως 

διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου και γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την 

είσπραξη της απαίτησης. 

 

Συνεπώς, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας γίνεται δεκτός. 

 

Επειδή, επιπροσθέτως, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η προσφεύγουσα προσκόμισε τόσο στον 

έλεγχο όσο και με την υπό κρίση προσφυγή τα κάτωθι: 

…………………………………………………………………………………………………. 

Επειδή, βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων και προσκομισθέντων δικαιολογητικών, με την παρούσα 

απόφαση κρίνεται ότι στην υπό κρίση περίπτωση της προσφεύγουσας με την επισφαλή απαίτησή της κατά του 

............... ..................... του .................... πληρούνται οι προϋποθέσεις, που τάσσει το άρθρο 26 του ν.4172/2013 

καθώς και η ΠΟΛ. 1056/2015, για τη διαγραφή της απαίτησης, ήτοι: α) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που 

αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, β) έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου και γ) 

έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης. 

 

Συνεπώς ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας γίνεται δεκτός. 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

ΔΕΔ 610/2020 ΑΘΗΝΑ  

 

Επειδή, αξίζει να σημειωθεί πως νομολογιακά έχει κριθεί ότι το πρωτόκολλο καταστροφής δεν αποτελεί από 

μόνο του αμάχητο τεκμήριο ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου του. 

 

Επειδή, προς επίρρωση του ως άνω ισχυρισμού τους επικαλούνται τις με αριθ. …………/2019 και 

……………./2019 βεβαιώσεις του Δήμου ……………………. από τις οποίες προκύπτει ότι ο δήμος 

…………………….. ………………………. παρέλαβε στις 26/03/2019 κάδο απορριμμάτων συμμείκτων 

απορριμμάτων (τύπου σκάφη), πλήρη απορριμμάτων ως συνημμένη κατάσταση με τα υλικά που 

απομακρύνθηκαν (σελίδες 1-40) από την έδρα της προσφεύγουσας που βρίσκεται επί της ............................. και 

οδηγήθηκαν αυθημερόν προς αποκομιδή στη χωματερή. 

 

Επειδή, βάσει των ως άνω βεβαιώσεων του Δήμου προκύπτει ότι μόλις το Μάρτιο του 2019 η προσφεύγουσα 

εταιρεία προέβη σε καταστροφή μέρους των εμπορευμάτων της, ήτοι ότι το Νοέμβριο του 2013 που προέβη σε 

διακοπή κατείχε εμπορεύματα αξίας 754.756,86€. 
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Επειδή, η προσφεύγουσα εταιρεία όφειλε να είχε προβεί σε πρωτόκολλο καταστροφής των εμπορευμάτων της 

και στις ως άνω ενέργειες αποκομιδής των αλλοιωμένων/ απαξιωμένων εμπορευμάτων της, ήδη από τον 

Νοέμβριο του 2013 που έκανε διακοπή ενεργειών. 

 

Επειδή, οι ισχυρισμοί των προσφευγόντων με την υπό κρίση προσφυγή, κατόπιν επανελέγχου, και έξι έτη μετά 

τη διακοπή εργασιών της προσφεύγουσας εταιρείας δεν είναι δυνατό να εξακριβωθούν. Πόσο μάλλον που στην 

ίδια έδρα με την προσφεύγουσα εταιρεία αμέσως μετά την διακοπή εργασιών της λειτούργησε άλλη εταιρεία η 

«……………………………………………………», ΑΦΜ: …………………………, με παρόμοιο αντικείμενο 

(αν όχι ίδιο) και ετερόρρυθμο μέλος έναν εκ των προσφευγόντων. 

 

Επειδή, ομοίως ούτε το προσκομισθέν φωτογραφικό υλικό αποδεικνύει τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων 

καθώς αν και φωτογραφίζονται ετικέτες προϊόντων που φέρουν ημερομηνία λήξης πριν την 07/11/2013, δεν 

προκύπτει ούτε η αξία τους ούτε η καταγραφή τους στην απογραφή έναρξη της προσφεύγουσα την 01/01/2013. 

 

Επειδή, οι ως άνω βεβαιώσεις του Δήμου …………………… που συντάχθηκαν από τα δημόσια όργανα 

αποτελούν δημόσια έγγραφα (άρθρο 169 § 1 ΚΔΔ) και έχουν την αποδεικτική αξία που ορίζει το άρθρο 171§§1 

& 4 ΚΔΔ, αποτελούν δηλαδή πλήρη απόδειξη για όσα βεβαιώνονται ότι έγιναν από τον συντάκτη τους ή 

ενώπιον αυτού, προς τα οποία μόνον για πλαστότητα μπορούν να προσβληθούν. 

 

Επειδή, όμως, οι σχετικές βεβαιώσεις φέρουν συνημμένη αριθμημένη κατάσταση με τα υλικά που 

απομακρύνθηκαν (σελίδες 1-40) τις οποίες συνέταξαν οι προσφεύγοντες, δεν δύναται να ληφθούν υπόψη ούτε 

με την παρούσα απόφαση καθώς δεν τηρήθηκε η διαδικασία που οριζόταν από τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 

και του ΚΦΑΣ, κατά τη χρήση 2013 που δήλωσε διακοπή εργασιών η προσφεύγουσα. 

 

Επειδή, σε κάθε περίπτωση το ύψος της απογραφής έναρξης 01/01/2013 ήταν δυσανάλογο με το όγκο των 

ακαθαρίστων εσόδων της προσφεύγουσας εταιρείας όχι μόνο του έτους 2013 που προέβη σε διακοπή αλλά και 

των προηγούμενων ετών που εξετάστηκαν και αναφέρονται ανωτέρω. 

Επιπλέον είναι δυσχερές για την Υπηρεσία μας να διασταυρώσει τον ισχυρισμό ότι το σύνολο των 

εμπορευμάτων της απογραφής έναρξης ήταν και εμπορεύματα αλλοιωμένα, κατεστραμμένα ή πέραν της 

ημερομηνίας χρήσεως, όπως επικαλούνται οι προσφεύγοντες. 

 

Επιπροσθέτως, όπως προκύπτει και από τη συνημμένη αριθμημένη κατάσταση με τα υλικά που 

απομακρύνθηκαν (σελίδες 1-40) πολλά από τα αναγραφόμενα εμπορεύματα δεν χαρακτηρίζονται ως ευπαθή 

(π.χ. γάντια κήπου, ταινίες συσκευασίας, βαρέλια διαφόρων μεγεθών, ψαλίδια, μαχαίρια πριόνια, χειροπρίονα, 

γλάστρες πιάτα, γεωργικά εργαλεία κα) και δεν αιτιολογούνται οι σχετικοί ισχυρισμοί των προσφευγόντων. 

 

Επειδή, βάσει των ως άνω προκύπτει ότι την κρινόμενη χρήση 2013, η προσφεύγουσα προέβη σε εγγραφή στα 

βιβλία της (καταστροφή απαξιωμένων αποθεμάτων) ύψους 754.756,86€ και επιβάρυνε τα αποτελέσματα της 

χρήσης με το αντίστοιχο ποσό χωρίς να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα 

ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία, που να φέρουν βέβαιη ημερομηνία εντός του 

κρινόμενου έτους. 

 

Επειδή, η ζημιά που προκύπτει από την καταστροφή των αγαθών, ως πραγματικό γεγονός, υπάγεται στην 

ελεγκτική εξουσία του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. 

 

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στις από 14/11/2019 εκθέσεις επανελέγχου 

φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013, επί 

των οποίων εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες. 
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 

ΔΕΔ 1781/2020 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Επειδή, δεν προσκόμισε κάποια επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ή δεδομένα από τα οποία να προκύπτει ότι 

εκδόθηκαν τα ανωτέρω πιστωτικά τιμολόγια προς τον πελάτη ……………. διότι πουλήθηκαν τα προϊόντα 

(σταφύλια) σε κάποιον άλλο πελάτη με τα τιμολόγια που εκδόθηκαν ίσης αξίας τουλάχιστον με τα ανωτέρω 

πιστωτικά τιμολόγια, προκειμένου να τεκμηριωθεί η αλλαγή του προορισμού όπως απεικονίζεται στις εγγραφές 

των βιβλίων της προσφεύγουσας. 

 

Επειδή, δεν τεκμηριώθηκε από την ελεγχόμενη το γεγονός, γιατί τα ανωτέρω πέντε (5) πιστωτικά τιμολόγια 

εκδόθηκαν σωρευτικά την ίδια ημερομηνία στις 29-11-2014, ενώ αφορούσαν πράξεις που διενεργήθηκαν σε 

διαφορετικές προγενέστερες ημερομηνίες. 

 

Επειδή, όσον αφορά το Π.Τ. ……./29-11-2014 το οποίο προσκομίστηκε και εμφανίζει ως αιτιολογία έκπτωση, 

που αφορά το τιμολόγιο πώλησης ……../10-10-2014 με καταχώρηση όμως στα βιβλία ως ΑΛΛΑΓΗ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει και το Π.Τ. ………/31-12-2014 προς τον ίδιο πελάτη που εμφανίζει 

έκπτωση αξίας 2.500,00€ και καταχωρήθηκε στα βιβλία της ως έκπτωση και αφορά το ίδιο ως άνω Τιμολόγιο 

Πώλησης για το οποίο είχε ήδη εκδοθεί το Π.Τ. ……….29-11-2014 με έκπτωση αξίας 19.034,56€ και με 

αιτιολογία καταχώρησης στα βιβλία την ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ. Εμφανίζεται δηλ. μια ανακολουθία του 

λόγου έκδοσης των πιστωτικών τιμολογίων με βάση την αναγραφή της αιτιολογίας στα βιβλία της ελεγχόμενης 

ως ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ και με βάση την αναγραφή της αιτιολογίας στα εκδοθέντα στοιχεία ως 

ΕΚΠΤΩΣΗ. 

 

Επειδή, δεν προσκομίστηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ή δεδομένα όπως η ύπαρξη κάποιας συμφωνίας 

μεταξύ της προσφεύγουσας και του πελάτη της …………. που να αναφέρει ποσοστά έκπτωσης λόγω του τζίρου 

των συναλλαγών που πρόκειται να διενεργηθούν ή διενεργήθηκαν μεταξύ τους κατά την ελεγχόμενη περίοδο. 

Όσον αφορά για τις συγκεκριμένες συναλλαγές διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα διενήργησε μεγάλα ποσοστά 

εκπτώσεων (20%- 100%) εκδίδοντας αντίστοιχα Πιστωτικά Τιμολόγια. 

 

Επειδή, τα υπό κρίση τιμολόγια εμφανίζονται στα βιβλία ως έκδοση πιστωτικών τιμολογίων λόγω ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ και για τα οποία δεν προσκόμισε στον έλεγχο αποδεικτικά στοιχεία που να αιτιολογούν την 

έκδοση τόσο μεγάλης αξίας (συνολικά 76.649,67€) πιστωτικών τιμολογίων την ίδια ημέρα στις 29/11/2014. 

 

Επειδή, δεν προσκομίστηκαν από την προσφεύγουσα αποδεικτικά στοιχεία για την ακαταλληλότητα των 

προϊόντων, ή την επιστροφή, ή την καταστροφή των πωληθέντων προϊόντων ώστε να δικαιολογείται η έκδοση 

των υπό κρίση Πιστωτικών Τιμολογίων επί των αρχικώς εκδοθέντων τιμολογίων. 

 

Επειδή, από όλα τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στον έλεγχο δεν προέκυψε ότι τα ανωτέρω πέντε (5) 

Πιστωτικά Τιμολόγια (…………….) που εκδόθηκαν στις 29/11/2014 και περιγράφουν ως αιτιολογία 

ΕΚΠΤΩΣΗ ενώ καταχωρήθηκαν στα βιβλία με αιτιολογία ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ αφορούν περιπτώσεις 

εκπτώσεων, όπως αυτές ορίζονταν από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΦΑΣ κατά το ελεγχόμενο έτος 2014. 

 

Επειδή, στη φορολογία εισοδήματος και ειδικότερα στο άρθρο 26 του Ν. 4172/2013, προβλέπεται δυνατότητα 

απόσβεσης επισφαλών απαιτήσεων και διαγραφής αυτών σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται σε αυτό. 

 

Επειδή, από το σύνολο του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας για τις 

εκπτώσεις των παραπάνω εκδοθέντων πιστωτικών τιμολογίων δεν αποδεικνύονται και δεν αιτιολογούνται 

επαρκώς τόσο στη Δ.Ο.Υ., όσο και με την ενδικοφανή προσφυγή, ως εκ τούτου, οι παραπάνω ισχυρισμοί της 

προσφεύγουσας απορρίπτονται ως νόμω και ουσία αβάσιμοι. 
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ΑΜΟΙΒΕΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 

ΔΕΔ 2225/2020  ΑΘΗΝΑ 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η΄ ΕΤΑΙΡΩΝ 

 

Επειδή, από τον λογαριασμό εξόδων 60.03, δαπάνες που αφορούν εγγραφές –ανανεώσεις ετήσιων συνδρομών 

δικηγόρων εταίρων ή μισθωτών της προσφεύγουσας στο δικηγορικό σύλλογο της Αγγλίας (The Law Society) ή 

του Πειραιά από τον έλεγχο δεν έγιναν αποδεκτές για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα με την αιτιολογία ότι 

αποτελούν παροχή σε είδος που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 13 ν.4172/2013. 

 

Επειδή, στην ΠΟΛ 1219/2014 απόφαση, στις παροχές σε είδος στους εργαζόμενους περιλαμβάνονται και οι 

δαπάνες για την κάλυψη συνδρομών σε περιοδικά και επιμελητήρια, που δεν αφορούν το αντικείμενο της 

εργασίας τους. 

 

Επειδή, οι επίδικες πραγματοποιηθείσες δαπάνες αφορούν το αντικείμενο εργασιών της προσφεύγουσας 

επιχείρησης, εξυπηρετούν λειτουργικές και παραγωγικές ανάγκες της επιχείρησης, συμβάλλουν στην αύξηση της 

παραγωγικότητάς της και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23 

του ν.4172/2013 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ιδίου νόμου εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 

έσοδα των φορολογικών ετών 2015,2016 & 2017. 

 

Ποσά που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 2015: 9.672,79€, 2016: 6.516,36€, 2017: 5.971,17€ . 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 2031/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή ο προσφεύγων με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή για την ανωτέρω δαπάνη ισχυρίζεται ότι η δαπάνη 

αυτή αφορά την παραγγελία φορμών εργασίας και γαντιών από την επιχείρηση «……………..», και ότι 

πρόκειται για επαγγελματική χρήση καθώς η προμηθεύτρια επιχείρηση ασχολείται μόνο με επαγγελματικές 

ενδυμασίες και επαγγελματικό εξοπλισμό. 

 

Επειδή επί του ισχυρισμού αυτού ο έλεγχος στην έκθεση απόψεων επί της ενδικοφανούς προσφυγής αναφέρει 

πως ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να απορριφθεί καθώς με το εν λόγω φορολογικό στοιχείο η προσφεύγουσα 

προμηθεύτηκε 2 παντελόνια και 2 ζεύγη γάντια χωρίς να αποδεικνύεται η επαγγελματική χρήση αυτών. 

 

Επειδή για την επιχειρηματική δραστηριότητα του προσφεύγοντος είναι απαραίτητος ο επαγγελματικός 

εξοπλισμός και επειδή στην έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος δεν περιγράφονται οι λόγοι που ο 

έλεγχος έκρινε την εν λόγω δαπάνη ως προσωπική καταναλωτική δαπάνη. 

 

Συνεπώς σύμφωνα με τα ανωτέρα συνάγεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά τον προσδιορισμό του 

κέρδους από την επιχειρηματική δραστηριότητα του προσφεύγοντος επιτρέπεται η έκπτωση της ως άνω 

δαπάνης καθαρής αξίας 58,04€. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Επειδή, σύμφωνα με τις αιτιολογημένες απόψεις του ΚΕΜΕΕΠ επί της ενδικοφανούς προσφυγής η 

προσφεύγουσα εταιρεία προσκόμισε συνημμένα αποδεικτικά στοιχεία για τα καταβληθέντα ασφάλιστρα και ο 

έλεγχος διαπίστωσε ότι για ορισμένους εργαζομένους της εταιρείας(ως αναφέρονται στον πίνακα που 
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περιλαμβάνεται στις απόψεις), τα ποσά των ασφαλίστρων που ξεπερνούν το όριο των 1.500,00 ευρώ για κάθε 

άτομο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 4.377,78 ευρώ και επομένως αυτό δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα 

έσοδα και όχι το αρχικό ποσό του ελέγχου. 

 

Λογιστική διαφορά βάσει της παρούσας απόφασης για το φορολογικό έτος 2015 ευρώ 4.377,78. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 1254/2019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

 

ΦΙΑΛΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗ 

 

Επειδή, όσον αφορά τον λογαριασμό 64.98.00.0036, κοινόχρηστες δαπάνες ΦΠΑ 13%, η φορολογική αρχή δεν 

αναγνώρισε ποσό 814,40 € προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, με το αιτιολογικό ότι το ποσό αυτό αφορά 

σε αγορά φιαλών νερού για ψύκτη που χρησιμοποιείται από το προσωπικό της επιχείρησης και δεν 

πραγματοποιήθηκε προς το συμφέρον της επιχείρησης. Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1028/2006 ορίζεται ότι: 

«2. Το κόστος της τροφής (ελαφρύ γεύμα, δείπνο) που χορηγείται κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας στους 

εργαζομένους και κατά ανώτατο όριο τα 6 (έξι) ευρώ ανά εργαζόμενο, ημερησίως, εκπίπτει από τα ακαθάριστα 

έσοδα των επιχειρήσεων, χωρίς να αποτελεί για τους δικαιούχους εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.» Επειδή, οι 

δαπάνες για αγορά αναψυκτικών, καφέδων κ.λπ. για το προσωπικό και τους πελάτες της επιχείρησης λογίζονται 

ως παραγωγικές και εκπεστέες εφόσον πρόκειται για μικροέξοδα που καλύπτονται από νόμιμα παραστατικά 

(ΣτΕ 3325/2015).Συνεπώς, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας όσον αφορά το ποσό των 814,40 € για αγορά 

φιαλών νερού κρίνεται βάσιμος και γίνεται αποδεκτός. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 197/2020 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

Επειδή από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου της κρινόμενης ενδικοφανούς προσφυγής, διαπιστώνεται 

ότι η προσφεύγουσα, για την τεκμηρίωση των δαπανών τρίτων, προσκόμισε αντίγραφα τίτλων κτήσης, βάσει 

των οποίων κατέβαλε στους 

…………………………………………………………………………………………………………………, 

μηνιαίες αμοιβές, ύψους 500,00 €, στον καθένα, ήτοι, συνολικές ετήσιες αμοιβές ύψους 6.000,00 €, στον 

καθένα, για περιστασιακή απασχόλησή τους, ως βοηθοί στο κατάστημα. Επειδή, η προσκόμιση των 

συγκεκριμένων παραστατικών δαπανών, δεν αποδεικνύει από μόνη της την πραγματοποίησή τους, ακόμη και αν 

αυτές θεωρηθούν ως δαπάνες μισθοδοσίας, δεδομένου αφενός, της ελλιπούς περιγραφής της παρεχόμενης 

υπηρεσίας, και αφετέρου της μη υφιστάμενης εργασιακής σχέσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 

4172/2013, καθίσταται ανέφικτη κάθε περαιτέρω ελεγκτική επαλήθευση. Με βάση τα ανωτέρω και σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι η τμηματική ή ολική εξόφληση των δαπανών ύψους 30.000,00 €, δεν 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών, δεν εκπίπτουν 

από τα ακαθάριστα έσοδα της προσφεύγουσας και ως εκ τούτου ο προβαλλόμενος ισχυρισμός 

απορρίπτεται ως  αβάσιμος. Κατά τον ίδιο τρόπο, δαπάνες μισθοδοσίας, ύψους 13.200,23 €, που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, δεν αναγνωρίστηκαν προς έκπτωση από τα ακαθάριστα 

έσοδα της εταιρείας, καθότι η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει διενεργηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού 

μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών. 
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ΔΕΔ 1050/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Επειδή, εν προκειμένω δεν αναγνωρίστηκε για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα η καταχωρημένη δαπάνη 

στον λογαριασμό (60.05.00.10) «Αποζημίωση Απόλυσης Εμμίσθων» αξίας 40.204,99 €, η οποία αφορούσε την 

αποζημίωση απόλυσης της ………………… ……………….., απασχολούμενης με μισθωτή εργασία στην 

προσφεύγουσα εταιρεία, καθώς ο έλεγχος έκρινε ότι, «..δεν πληρείται το κριτήριο για την έκπτωση των 

δαπανών, που τίθεται από το άρθρο 22 του ν. 4172/2013, δηλαδή να πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της 

επιχείρησης και να αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή η οποία δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της 

αγοραίας και εν προκειμένω της προβλεπόμενης από την εργατική νομοθεσία. Επιπλέον σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 38 § 1 του ν. 4174/2013 η φορολογική διοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή 

διευθέτηση (δηλ. στερείται οικονομικής και εμπορικής ουσίας) που αποβλέπει στην αποφυγή της φορολόγησης 

και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα. Η συγκεκριμένη πράξη συνίσταται στην αποφυγή της φορολόγησης εκ 

μέρους της ελεγχόμενης εταιρείας εφόσον αντίκειται και στο πνεύμα και στο σκοπό των φορολογικών 

διατάξεων.» 

 

Επειδή, η προσφεύγουσα εταιρεία ισχυρίζεται ότι το ποσό της επίδικης αποζημίωσης αποτελεί παραγωγική 

δαπάνη για την επιχείρηση, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Ν.4172/2013, σύμφωνα δε με 

αποφάσεις του ΣτΕ(3735/1988, 4118/1997) κρίθηκε ότι γίνονται αποδεκτές περιπτώσεις αποζημίωσης 

απολύσεως πέραν της νομίμου, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης αυτής φορολογήθηκε στο όνομα της 

δικαιούχου υπαλλήλου (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος) και περαιτέρω 

καταβλήθηκε σε αυτήν ως ανταπόδοση για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην επιχείρηση. Περαιτέρω 

ισχυρίζεται ότι η επικαλούμενη από τον έλεγχο εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 

4174/2013 είναι όχι μόνο αόριστη αλλά και ατυχής και εσφαλμένη. 

 

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 

▪ η υπό κρίση δαπάνη αφορά το ποσό της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας σύμβασης (την 22/12/2014) που 

δόθηκε στην απασχολούμενη μισθωτή ……………. …………………… η οποία είναι και αντιπρόεδρος του 

Δ.Σ. της προσφεύγουσας εταιρείας καθώς και σύζυγος του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου του Δ.Σ.  

κ. ……………….. ……………………. 

▪ το ποσό της αποζημίωσης ήταν το διπλάσιο από το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις. 

▪ δεν υπάρχει απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας για την καταβολή αποζημίωσης. 

▪ ο λόγος απόλυσης, ως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, ήταν η διακοπή του κλάδου εμπορίας όπου εργαζόταν η 

υπάλληλος, ωστόσο δεν προσκομίστηκε ούτε στον έλεγχο ούτε με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, η 

απόφαση της Γ.Σ. με αυξημένη εκπροσώπηση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 24§2 του καταστατικού 

της εταιρείας. 

▪ δεν εξηγείται επαρκώς και δεν τεκμηριώνεται ο λόγος για τον οποίο έπρεπε να λάβει μεγαλύτερη της 

οριζόμενης αποζημίωσης απόλυσης, πέρα από το γεγονός του ότι η ίδια είναι μέλος του Δ.Σ. και σύζυγος του 

κύριου μετόχου, προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της ελεγχόμενης εταιρείας. Αυτό όμως δεν αρκεί για 

να χαρακτηριστεί η δαπάνη ως παραγωγική. 

▪ δεν εξηγείται ο λόγος για τον οποίο δεν ζητήθηκε η επιστροφή της καταβληθείσας αποζημίωσης δεδομένου 

ότι η αποζημίωση απόλυσης καταβάλλεται στον εργαζόμενο με σκοπό να αμβλύνει τις δυσμενείς συνέπειες 

της απώλειας της θέσεως εργασίας του, γεγονός που δεν υφίσταται στην προκειμένη περίπτωση αφού 

επαναπροσλήφθηκε την 22/01/2015 στην ίδια θέση που κατείχε. 
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Ορθώς ο έλεγχος έκρινε ότι πρόκειται για δαπάνη που πραγματοποιήθηκε με σκοπό το όφελος της εταιρείας, το 

οποίο προκύπτει από την μείωση των κερδών της εταιρείας, με την έκπτωση της δαπάνης από τα ακαθάριστα 

έσοδά της και χωρίς την υποχρέωση καταβολής εργοδοτικών εισφορών και ο ανωτέρω χειρισμός αποβλέπει 

στην αποφυγή της φορολόγησης εκ μέρους της προσφεύγουσας εταιρείας. 

 

Επειδή, εν προκειμένω ορθώς ο φορολογικός έλεγχος δεν αποδέχθηκε τον ως άνω χειρισμό και δεν αναγνώρισε 

προς έκπτωση την ως άνω δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2014, και οι ισχυρισμοί της 

προσφεύγουσας περί του αντιθέτου απορρίπτονται ως νόμω και ουσία αβάσιμοι. 

 

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 24/12/2019 έκθεση μερικού 

ελέγχου φορολογίας εισοδήματος Ν.2238/1994 και Ν.4172/2013 της Δ.Ο.Υ. Χανίων, επί της οποίας 

εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση 

ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί. 

 

 

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) 

 

ΔΕΔ 2225/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

α. Επειδή, στο Φορολογικό έτος 2015 ευρώ 5.837,49 

 

Από την εν λόγω δαπάνη των ευρώ 5.837,49 ποσό 5.000,00 ευρώ αφορά χορηγία στο Ελληνοβρετανικό 

Επιμελητήριο, που ο έλεγχος απέρριψε κατ’ αρχή με την αιτιολογία ότι αφορά προσωπική καταναλωτική δαπάνη 

και δεν εκπίπτει σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 23 ν.4172/2013 και στη συνέχεια μετά τις απαντήσεις της 

προσφεύγουσας στο σημείωμα του άρθρου 28 ν.4174/2013, ως αιτιολογία απόρριψης προβάλλει ότι δεν 

προσκομίστηκε τριπλότυπο είσπραξης τέλους διαφήμισης 2% καθόσον πρόκειται για δαπάνη προβολής και 

διαφήμισης. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζει η προσφεύγουσα με την ενδικοφανή προσφυγή, οι παροχές που έλαβε 

από Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, ήτοι εκτύπωση του logo στις προσκλήσεις, ανάρτηση του logo στον 

ιστότοπο του επιμελητηρίου, αναφορά του χορηγού στο newsletter του επιμελητηρίου και τοποθέτηση banner 

του χορηγού στο χώρο της εκδήλωσης, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 15 του από 

24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν.2880/2001 και συνεπώς η εν 

λόγω δαπάνη του τιμολογίου του Ελληνοβρετανικού Επιμελητήριου, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα καθώς 

πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 ν.4172/2013 και δεν περιλαμβάνεται στις δαπάνες του άρθρου 23 του 

ιδίου νόμου ως μη εκπίπτουσα. 

 

Λογιστική διαφορά από τον λ/σμό 64.02 για το φορολογικό έτος 2015 ευρώ 837,49 

 

β. Φορολογικό έτος 2017 

 

Επειδή, από τον έλεγχο ποσό 2.888,72 ευρώ που αφορά χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, απορρίφθηκε με την 

αιτιολογία ότι δεν προσκομίστηκε κατάσταση με τα πρόσωπα που συμμετείχαν σ’ αυτή προς απόδειξη της 

πραγματοποίησης της δαπάνης. 

 

Σύμφωνα με τις αιτιολογημένες απόψεις του ΚΕΜΕΕΠ επί της ενδικοφανούς προσφυγής η ελεγχόμενη εταιρεία 

προσκόμισε με την απάντηση στο σημείωμα του άρθρου 28 αποδεικτικά στοιχεία για τη δαπάνη. 
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O έλεγχος λαμβάνοντας υπόψη τα εν λόγω αποδεικτικά διαπίστωσε ότι δεν εκπίπτουν οι δαπάνες φιλοξενίας των 

συζύγων των υπαλλήλων της γιατί δεν πληρούνται και τα τρία κριτήρια του άρθρου 22 και αποφάνθηκε με τις 

απόψεις ότι δεν εκπίπτει δαπάνη ποσού 792,99 ευρώ που αναλογεί στις δαπάνες φιλοξενίας των συζύγων των 

υπαλλήλων της επιχείρησης. Η υπηρεσία είναι σύμφωνη με την άποψη του ΚΕΜΕΕΠ, απορριπτομένου του 

ισχυρισμού της προσφεύγουσας για την αναγνώριση του ποσού των 792,99 ευρώ για έκπτωση από τα 

ακαθάριστα έσοδα. 

 

Λογιστική διαφορά από τον λ/σμό 64.02 για το φορολογικό έτος 2017 ευρώ 792,99. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 2240/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή η ελέγχουσα φορολογική αρχή, μετά από έλεγχο που διενήργησε στα λογιστικά αρχεία της 

προσφεύγουσας, δεν αναγνώρισε προς έκπτωση και πρόσθεσε ως λογιστικές διαφορές στα εκ των βιβλίων 

προκύπτοντα αποτελέσματα μεταξύ άλλων και τα ποσά των εξόδων Υποδοχής και Φιλοξενίας των ετών 2014 

και 2015 που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό 64.02.06.000 “Έξοδα Υποδοχής και Φιλοξενίας”, συνολικού 

ποσού 13.324,99€ και 10.180,93€ αντίστοιχα, και στο λογαριασμό 63.98.08 “ΦΠΑ εκπιπτόμενος στη  

φορολογία εισοδήματος”, συνολικού ποσού 880,86€ και 865,87€ αντίστοιχα, ήτοι συνολικού ποσού 14.205,85€ 

και 11.046,80€ αντίστοιχα, Επειδή, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι οι ανωτέρω δαπάνες της χρήσης 2014 

αφορούν δαπάνες φιλοξενίας εργαζομένων της, καθώς και εργαζομένων της συνδεδεμένης επιχείρησης 

…………….., προκειμένου να στηθεί εξ αρχής η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρίας, ότι πρόκειται για 

φιλοξενία σε ξενοδοχεία πλησίον των εγκαταστάσεών της στο …………….., σε απλό ξενοδοχείο διαμονής και 

όχι διακοπών, ότι στα σχετικά τιμολόγια αναφέρονται τα ονόματα των φιλοξενούμενων προσώπων της 

προσφεύγουσας και της συνδεδεμένης εταιρίας. Περαιτέρω οι δαπάνες της χρήσης 2015 αφορούν δαπάνες 

διαμονής των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας και ιδίως του …………….. που είναι μόνιμος κάτοικος 

Βεροίας, με σκοπό τις συναντήσεις και την παρουσίαση σε chefs που δραστηριοποιούνται στην Αττική αλλά και 

σε chefs που δραστηριοποιούνται στην νησιωτική Ελλάδα, νέων καινοτόμων προϊόντων για τη φθινοπωρινή - 

χειμερινή season 2015-2016 και δεν αποτελούν προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες, όπως προκύπτει από τα 

προσκομισθέντα σχετικά Τιμολόγια στα οποία αναγράφεται και ο φιλοξενούμενος (…………….. και 

……………..) και συνεπώς εσφαλμένα ο έλεγχος καταλόγισε το ποσό των 10.180,93 € ως δήθεν λογιστική 

διαφορά. 

 

Επειδή στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος 

(σελ.102-103, 113-114, 129, και 147-148), προκειμένου για τις δαπάνες της χρήσης 2014, δεν προσκομίστηκαν 

από την προσφεύγουσα σχετικά έγγραφα – καταστάσεις ή άλλα στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν οι 

εργασίες οι οποίες εκτελέστηκαν από τα άτομα που αναφέρονται στα φορολογικά στοιχεία, συνεδριάσεις - 

συναντήσεις στις οποίες μετείχαν τα άτομα αυτά καθώς και το θέμα αυτών, αλλά ούτε και προσκομίστηκαν  

συμβάσεις με αυτά τα άτομα ή κάποιο εκπόνημα (έργο ή μελέτη) απ’ όπου να προκύπτει το είδος των εργασιών 

που παρείχαν τα εν λόγω άτομα ώστε να κριθεί η παραγωγικότητα της δαπάνης αυτής και εάν οι εν λόγω 

εργασίες πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της ελεγχόμενης και όχι για λογαριασμό και σκοπούς 

σχετιζόμενους με την δραστηριότητα της συνδεδεμένης εταιρείας. Περαιτέρω, προκειμένου για τα παραστατικά 

που δεν προσκομίστηκαν, δεν προσκόμισε στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα τα οποία έχουν 

φιλοξενηθεί ώστε να διαπιστωθεί η σχέση τους με την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης και  να 

διαπιστωθεί η παραγωγικότητα της δαπάνης αυτής και η συμβολή της στην απόκτηση του φορολογητέου 

εισοδήματος. 

 

Περαιτέρω, ως προς τη λογιστική διαφορά του έτους 2015, η οποία αφορά σε τέσσερα (4) παραστατικά της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης «……………..», στα τρία από αυτά αναγράφεται ως φιλοξενούμενος ο  
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κ. …………….. και στο έτερο ο κ. …………….., για τα οποία η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η δαπάνη αυτή 

αφορά τις συναντήσεις και την παρουσίαση σε chefs της Αττικής και νήσων νέων καινοτόμων προϊόντων., 

Σύμφωνα όμως με το άρθρο 5§7 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), πρέπει να υπάρχει μια αξιόπιστη ελεγκτική αλυσίδα 

απόδειξης των συναλλαγών. Δηλαδή για την απόδειξη παραγωγικότητας προσωπικών – καταναλωτικών 

δαπανών από πλευράς της επιχείρησης πέραν του τιμολογίου και της εγγραφής αυτών στα βιβλία, πρέπει να έχει 

και όσα δικαιολογητικά μπορεί να συσχετίσει το γεγονός με τον επιχειρηματικό σκοπό, να δημιουργείται δηλαδή 

μια αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων που να διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών 

και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

Είναι απαραίτητο λοιπόν η δημιουργία πλέγματος δικαιολογητικών προς απόδειξη τέτοιων δαπανών, από τα 

οποία δικαιολογητικά να μπορεί να θεμελιωθεί ότι αυτές έχουν γίνει χάριν της επιχείρησης και όχι για 

προσωπικές ανάγκες του επιχειρηματία ή γενικότερα για σκοπούς εκτός επιχειρηματικής αποστολής, δεδομένου 

δε ότι το βάρος της απόδειξης της παραγωγικότητας της δαπάνης (ότι δηλαδή πραγματοποιείται προς το 

συμφέρον της επιχείρησης και όχι για προσωπικούς λόγους που εκφεύγουν του σκοπού της επιχείρησης), το 

φέρει η επιχείρηση και όχι η φορολογικά αρχή, 

 

Επειδή η δραστηριότητα της προσφεύγουσας, αφορά εμπόριο και συνεπώς δεν παράγει προϊόντα. Επομένως, δεν 

διευκρινίζει ποια είναι τα νέα καινοτόμα προϊόντα που ισχυρίζεται ότι παρουσίασε για τη φθινοπωρινή - 

χειμερινή season 2015 – 2016, ούτε τη σχέση της με αυτά. 

 

Επειδή η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε ούτε κατά τη διάρκεια του ελέγχου αλλά ούτε και την ενδικοφανή 

προσφυγή, δικαιολογητικά προς απόδειξη των δαπανών αυτών, από τα οποία δικαιολογητικά να μπορεί να 

θεμελιωθεί ότι αυτές έχουν γίνει χάριν της επιχείρησης και όχι για προσωπικές ανάγκες του επιχειρηματία ή 

γενικότερα για σκοπούς εκτός επιχειρηματικής αποστολής, όπως π.χ. καταστάσεις με τα πρόσωπα που 

συμμετείχαν στις συναντήσεις αυτές, καθώς και τη σχέση αυτών με την επιχείρηση ή το γεγονός. Επίσης δεν 

προσκόμισε δικαιολογητικά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή συμφωνητικά ή ανακοινώσεις π.χ. προς το 

προσωπικό, πελάτες κλπ, που να αποδεικνύουν τον επιχειρηματικό σκοπό των συναντήσεων αυτών, κλπ. 

 

Επειδή η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο προς απόδειξη των πραγματικών περιστατικών που 

συγκροτούν τον ισχυρισμό της και τα οποία δεν προκύπτουν από τα φορολογικά και μόνο στοιχεία, κρίνουμε ότι 

δεν αποδείχθηκε ότι οι εν λόγω δαπάνες έγιναν για την προώθηση των εργασιών της επιχείρησης και ως εκ 

τούτου ο ισχυρισμός της πρέπει βάσει του άρθρου 65 του ΚΦΔ να απορριφθεί. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 2031/2020 

 

Επειδή ο προσφεύγων με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή ισχυρίζεται ότι η επιχείρησή του έχει συνεχή 

καθημερινά έξοδα, όπως γραφικές ύλες, μικρογεύματα και είδη καφέ για τον ίδιο, των συνεργατών και των 

πελατών του, καθαριστικά, χαρτικά κλπ. Επίσης, αναφέρει πως για το σύνολο των εξόδων αυτών συνήθως δεν 

παρέχεται απόδειξη από την επιχείρηση που προσφέρει την υπηρεσία ή προσφέρεται αλλά δεν αποθηκεύεται, 

πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία προσκόμισης στον έλεγχο. 

 

Επειδή επί του ισχυρισμού αυτού ο έλεγχος στην έκθεση απόψεων επί της ενδικοφανούς προσφυγής αναφέρει 

ότι ο ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος καθώς κάθε εγγραφή στα βιβλία πρέπει να αποδεικνύεται με 

σχετικά δικαιολογητικά. 

 

Επειδή, από την από 10-10-2019 οικεία Έκθεση Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος προκύπτουν με 

σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους δεν αναγνωρίζεται η εκπεσιμότητα των ανωτέρω δαπανών και 

μνημονεύονται οι σχετικές φορολογικές διατάξεις , στις οποίες βασίστηκε ο φορολογικός έλεγχος για την μη 
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αναγνώριση τους από την έκπτωση των ακαθαρίστων εσόδων της επίδικης φορολογικής περιόδου , οι ανωτέρω 

προβαλλόμενοι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος δεν γίνονται αποδεκτοί. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 2031/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή ο προσφεύγων με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή για την ανωτέρω δαπάνη ισχυρίζεται ότι η δαπάνη 

αφορά φιλοξενία πελάτισσας στην επιχείρηση «……………...» από το άλλο νομό της Ελλάδος κατά την 

επίσκεψή της στο στην Αττική με σκοπό την παραγγελία μεταλλικού εξοπλισμού. 

 

Επειδή επί του ισχυρισμού αυτού ο έλεγχος στην έκθεση απόψεων επί της ενδικοφανούς προσφυγής αναφέρει 

πως ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να απορριφθεί καθώς δεν αποδεικνύεται η επαγγελματική δαπάνη ούτε 

προσκομίσθηκε τυχόν παραγγελία μεταλλικού εξοπλισμού. 

 

Επειδή, από την από 10-10-2019 οικεία Έκθεση Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος προκύπτουν με 

σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους δεν αναγνωρίζεται η εκπεσιμότητα των ανωτέρω δαπανών και 

μνημονεύονται οι σχετικές φορολογικές διατάξεις , στις οποίες βασίστηκε ο φορολογικός έλεγχος για την μη 

αναγνώριση τους από την έκπτωση των ακαθαρίστων εσόδων της επίδικης φορολογικής περιόδου , οι ανωτέρω 

προβαλλόμενοι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος δεν γίνονται αποδεκτοί. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 1062/2020 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Επειδή, οι δαπάνες που αφορούν κατανάλωση καφέδων και ποτών, δεν συνάδουν με το σκοπό της επιχείρησης, 

ούτε συμβάλλουν στην παραγωγικότητα αυτής. Περαιτέρω, οι αμφισβητούμενες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν 

συγκεκριμένες ημερομηνίες του έτους 2013, από 19-9-2013 μέχρι 10-12-2013. Συνεπώς, ο ισχυρισμός του 

προσφεύγοντα ότι σε καθημερινή βάση κερνούσε καφέδες τους σταθερούς πελάτες της επιχείρησής του, 

απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι εσφαλμένα ο έλεγχος απέρριψε δαπάνες 

ύψους 645,75€, καθώς αυτές αφορούν λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησής του, όπως είδη καθαριότητας, 

καραμέλες για τους πελάτες του κ.λ.π. 

 

Ωστόσο, από την περιγραφή των επίμαχων τιμολογίων αποδεικνύεται ότι πρόκειται για καταναλωτικές δαπάνες 

που δεν σχετίζονται με τη δραστηριότητα του προσφεύγοντα. Κατά συνέπεια ο ισχυρισμός του απορρίπτεται 

ως αβάσιμος. 

 

 

ΔΩΡΕΕΣ  

 

ΔΕΔ 2225/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή, ο έλεγχος απέρριψε τις δαπάνες του παραπάνω λ/σμού που αφορούν δωρεές στα μη κοινωφελή 

πρόσωπα Μεσογειακός σύνδεσμος για τη σωτηρία της μεσογειακής χελώνας, Ελπίδα –Σύλλογος φίλων παιδιού 

με καρκίνο, Πουλίδειο γηροκομείο με την αιτιολογία ότι αφορούν προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες και δεν 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 23 ν.4172/2013, δεν προκύπτει από το 

καταστατικό η πρόβλεψη για κοινωνική ευθύνη και δεν προσκομίστηκε σχετική απόφαση του ΔΣ. 
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Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι οι ως άνω δαπάνες αφορούν δράσεις 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και καθόσον η προσφεύγουσα κατά το φορολογικό έτος 2015 δηλώνει 

φορολογητέα κέρδη 4.469.333,86 ευρώ, νόμιμα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 22 του ν.4172/2013. 

 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

 

ΔΕΔ 2225/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή, από τον ίδιο έλεγχο (κεφάλαιο 7 έκθεσης ελέγχου) η σχέση της προσφεύγουσας με την εταιρεία 

........................................................., που έχει εκδώσει τα τιμολόγια των δαπανών έχει κριθεί ως ενδοομιλική 

συναλλαγή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 50 του ν.4172/2013 και βάσει του άρθρου 21 

ν.4174/2013, η προσφεύγουσα είχε την υποχρέωση υποβολής φακέλου τεκμηρίωσης των συναλλαγών και 

υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών. 

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΟΛ 1113/2015 επιτρέπεται, στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη 

σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των ενδοομιλικών συναλλαγών, καθόσον αυτό ορίζεται ρητά στους νόμους 

4172/2013 και 4174/2013. 

 

Επειδή, από τον έλεγχο ορθά και νόμιμα δεν αναγνωρίστηκαν για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα οι εν λόγω 

δαπάνες και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός της ενδικοφανούς προσφυγής απορρίπτεται. 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

ΔΕΔ 2225/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή, ο έλεγχος δεν αναγνώρισε προς έκπτωση το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 30.91.0000 στον 

οποίο καταχωρούνται έξοδα που γίνονται για λογαριασμό πελατών, το οποίο μεταφέρθηκε την 31.12 κάθε έτους 

στο λογαριασμό 64.90.2002 με την αιτιολογία, ότι, «σύμφωνα με τα αριθ. πρωτ…………./2012 και 

…………….. ΕΞ2013 έγγραφα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων του Συμβουλίου 

Λογιστικής Τυποποίησης η εταιρεία θα μπορούσε να καταχωρήσει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για 

λογαριασμό πελατών στο λογαριασμό 30.91 την χρονιά στην οποία πραγματοποιήθηκαν και την επόμενη 

χρονιά, κατά την έκδοση του Τ.Π.Υ. σε κάθε πελάτη να μεταφέρει το αντίστοιχο ποσό από το λογαριασμό 

30.91.0000, στα έξοδα δηλαδή στο λογαριασμό 64.90.2002». 

 

Επειδή, σύμφωνα με τις αιτιολογημένες απόψεις του ΚΕΜΕΕΠ, «η τακτοποίηση και ο χρονικός προσδιορισμός 

των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά έτος ήταν δυσχερής έως αδύνατος, ο έλεγχος δέχτηκε ότι τα έξοδα μιας 

συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου γίνονται προς χάριν των εσόδων της ίδιας φορολογικής περιόδου, 

συσχέτισε τα τιμολόγια εσόδων και εξόδων της κάθε χρονιάς και όσα έξοδα δεν είχαν τιμολογηθεί ανά 

φορολογικό έτος και είχαν μεταφερθεί στο λογαριασμό εξόδου 64.90.2002 δεν τα αναγνώρισε για έκπτωση από 

τα ακαθάριστα έσοδα της χρονιάς αυτής. Αντίστοιχοι συσχετισμοί έγιναν για όλα τα τιμολόγια εσόδων και 

εξόδων για λογαριασμό πελατών ανά φορολογικό έτος σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε η 

προσφεύγουσα εταιρεία στον έλεγχο. Ο ανωτέρω συσχετισμός έχει το ίδιο ακριβώς φορολογικό αποτέλεσμα με 

το αίτημα της εταιρείας για συμψηφισμό των εξόδων για λογαριασμό τρίτων της μιας χρονιάς με τα έσοδα για 

λογαριασμό τρίτων της επόμενης χρονιάς και η διαφορά φόρου που προκύπτει είναι ίδια και στις δύο 

περιπτώσεις. Αν και ο επαναπροσδιορισμός των εσόδων δεν προβλέπεται με το Νόμο 4172/2013, θα μπορούσε 
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να λάβει χώρα εφόσον τα έσοδα είχαν καταχωρηθεί σε άλλο έτος από αυτό που αφορούν κάτι που δεν προκύπτει 

στην προκειμένη περίπτωση. 

 

Η ελεγχόμενη εκδίδει το παραστατικό εσόδου της κατά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών της όταν δηλαδή έχουν 

καταστεί δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες οπότε δεν είναι δυνατή η μεταφορά και ο συσχετισμός των εξόδων 

για λογαριασμό τρίτων της μιας χρονιάς με τα έσοδα για λογαριασμό τρίτων της επόμενης χρονιάς όπως τον 

αναφέρει η ελεγχόμενη εταιρεία». 

 

Επειδή, η αιτιολογία απόρριψης των δαπανών του λ/σμού 64.90.2002, όπως περιγράφεται στην σχετική έκθεση 

μερικού ελέγχου εισοδήματος και στις απόψεις του ΚΕΜΕΕΠ, δεν παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία, 

ως προς το ποιες δαπάνες που έγιναν για λογαριασμό πελατών δεν τιμολογήθηκαν. 

 

Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ενδικοφανούς προσφυγής, η προσφεύγουσα, ισχυρίζεται, ότι, α) για 

το τιμολόγιο με αριθ. ………………/2015 έκδοσης ............................................, αξίας 136.837,26 ευρώ, που 

καταχωρήθηκε στα βιβλία της την 31-12-2015 εκδόθηκε το ισόποσο υπ’ αριθ. ………………………../2016 

πιστωτικό σημείωμα, β) για το τιμολόγιο υπ’ αριθ. ………………………./2015 της 

........................................................., αξίας 40.358,96 ευρώ, που καταχωρήθηκε στα βιβλία της στις 31-12-2015 

εκδόθηκε το ισόποσο υπ’ αριθ. ………………./2016 πιστωτικό σημείωμα, γ) για τα τιμολόγια υπ’ αριθ. 

………..……………../2015 και …………………./2015 της ........................................................., αξίας 

12.851,53 ευρώ και 66.855,49 ευρώ, αντίστοιχα, που καταχωρήθηκαν στα βιβλία της στις 30-11-2015 και 31-12-

2015, αντίστοιχα, εκδόθηκαν από την προσφεύγουσα προς τους εντολείς …………………………… η υπ’ αριθ. 

………./2016 και ………………………… η υπ’ αριθ. ………/2016 Α.Π.Υ., στις οποίες έχουν περιληφθεί και 

τα ποσά εξόδων των ανωτέρω τιμολογίων και δ) για το τιμολόγιο υπ’ αριθ. ………………../2015 της 

........................................................., αξίας 34.221,03 ευρώ, που καταχωρήθηκε στα βιβλία της στις 10-12-2015 

εκδόθηκε το υπ’ αριθ. …………./2016 τιμολόγιο προς την πλοιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου 

“…………………..” στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό του ανωτέρω τιμολογίου. 

 

Επειδή, για τις περιπτώσεις α και β έχουν εκδοθεί ισόποσα πιστωτικά τιμολόγια από την 

......................................................... το φορολογικό έτος 2016, τα οποία η προσφεύγουσα καταχώρησε στα 

βιβλία της και αύξησε τα καθαρά της κέρδη, ενώ για τις περιπτώσεις γ και δ νόμιμα εξέδωσε αποδείξεις παροχής 

υπηρεσιών με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας προς τους εντολείς των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με 

την παρ.2 του άρθρου 11 του ν.4308/2014. 

 

Επειδή, συνολικό ποσό 291.124,27 ευρώ που αποτελείται από τα επί μέρους τιμολόγια έκδοσης της 

......................................................... προς την προσφεύγουσα με αριθ. ………………./2015 αξίας 136.837,26 

ευρώ, με αριθ. …………………./2015 αξίας 12.851,53, με αριθ. …………………/2015 αξίας 66.855,49 ευρώ 

και αριθ. ………………../2015 αξίας 34.221,03 ευρώ, που έχουν μεταφερθεί από το λογαριασμό 30.91.00 στο 

λογαριασμό εξόδων 64.90.2002, εκπίπτουν νόμιμα από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2015 

και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός που προβάλλεται με την ενδικοφανή προσφυγή γίνεται αποδεκτός. 

 

 

ΕΞΟΔΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 

ΔΕΔ 1948/2020  

 

Επειδή ο προσφεύγων ως προς την λογιστική διαφορά ποσού 14.887,29 € ισχυρίζεται, ότι στα εκδοθέντα 

φορολογικά στοιχεία Τιμολόγια Πώλησης αναγράφονταν και τα σχετικά δελτία αποστολής, επάνω στα οποία 

αναγράφονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των ΦΙΧ ιδιοκτησίας του και ως εκ τούτου προκύπτει ότι 

χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της δραστηριότητας της επιχείρησης του. 
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Τα ως άνω δελτία αποστολής τα οποία δεν είχε προσκομίσει στον έλεγχο, τα προσκομίζει με την υπό εξέταση 

ενδικοφανή προσφυγή του (αντίγραφα των Δελτίων Αποστολής). 

 

Επειδή πράγματι στην πλειονότητα των προσκομισθέντων αντιγράφων των Δελτίων Αποστολής, όπως αυτά 

αναγράφονταν ως σχετικά στα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης, αναφέρονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των ΦΙΧ 

ιδιοκτησίας του προσφεύγοντος , συνεπώς προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες λειτουργίας της 

επιχείρησής του, δεδομένου ότι το επάγγελμά του είναι αυτοκινητιστής με κύρια δραστηριότητα τις «οδικές 

μεταφορές εμπορευμάτων». Επομένως οι δαπάνες αυτές συνολικού ποσού 13.739,23 € θα πρέπει να 

αναγνωρισθούν ως εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα, με εξαίρεση αυτές που αφορούν σε αγορά 

Βενζίνης συνολικού ποσού 1.148,06 €. 

 

… (ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα διαλαμβανόμενα στην από 30/12/2019 

έκθεση μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος της ελέγκτριας ……………… προκύπτει, ότι ο 

προσφεύγων έλαβε και καταχώρησε στα τηρούμενα βιβλία για επαναλαμβανόμενες αγορές πετρελαίου κίνησης 

τιμολόγια- δελτία αποστολής, τα οποία όπως αναφέρουν εκδόθηκαν σε αντικατάσταση συγκεκριμένων ΑΛΠ ,τις 

οποίες δεν προσκόμισε στον έλεγχο, ώστε να προκύψουν ενδεχομένως οι αριθμοί κυκλοφορίας των ιδιόκτητων 

φορτηγών του, στα οποία αφορά η προμήθεια πετρελαίου. 

 

Επειδή όπως αναφέρεται στο έγγραφο απόψεων επί της ενδικοφανούς προσφυγής της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 

Παλλήνης τα εν λόγω δελτία αποστολής τιμολόγια « εκδόθηκαν από την επιχείρηση «………………» πρατήριο 

υγρών καυσίμων ………………με Α.Φ.Μ: ……………… της Δ.Ο.Υ …………, από τον οποίο όπως προκύπτει 

από τα στοιχεία προμηθευόταν πετρέλαιο κίνησης για τα ιδιόκτητα Φ.Ι.Χ του. Όπως αναγράφεται επί του 

σώματος ενός εκάστου στοιχείου του «πίνακα -2», αυτά εκδόθηκαν σε αντικατάσταση , δύο ή τριών Αποδείξεων 

Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π). Επί των στοιχείων αναγράφεται το είδος, «Πετρέλαιο Κίνησης», ο αριθμός 

μεταφορικού μέσου ……………… ΦΙΧ ιδιοκτησίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι ποσότητες καυσίμου 

(1.440 -2150 λίτρα το κάθε στοιχείο), η αξία, και ο τόπος προορισμού των καυσίμων την έδρα του πελάτη.  

 

Τα παραπάνω στοιχεία είναι χειρόγραφα Δελτία Αποστολής – Τιμολόγια, και ο προσφεύγων προσκόμισε 

φωτοαντίγραφα με την σφραγίδα και την υπογραφή του εκδότη για να θεωρηθούν ακριβή, χωρίς να προσκομίσει 

τις αναγραφόμενες Α.Π.Λ στον έλεγχο, αν και ζητήθηκαν όλα τα στοιχεία με τις υπ’ αριθμ. 

…………….……/14-10-2019 & ………………/06-11-2019 Προσκλήσεις Παροχής Πληροφοριών, άρθρου 

14ν.4174/2013, 

 

Οι ποσότητες πετρελαίου κίνησης (1.440 – 2.150 λίτρα ανά στοιχείο), είναι μεγάλες και ο έλεγχος δεν γνωρίζει 

σε ποια ΦΙΧ της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκαν αυτές, η αν αποθηκεύθηκαν σε χώρους αποθήκευσης της 

ελεγχόμενης. Άλλωστε όπως αναφέρθηκε παραπάνω δεν επιδείχθηκαν στον έλεγχο καμία φορτωτική 

(παραστατικά εσόδων) , ούτε τα ημερολόγια μεταφοράς των μεταφορικών μέσων ,ώστε να συσχετισθούν αν οι 

δαπάνες αυτές, οι οποίες αφορούν πετρέλαιο κίνησης αντιστοιχούν σε φορτωτικές που έγιναν με μεταφορικά 

μέσα των οποίων ο αριθμός θα αναγραφόταν επί αυτών, διασταυρώνοντας έτσι τις φορτωτικές, με το εκδοθέν 

στοιχείο δαπανών και την αναγραφή επί αυτού του αριθμού Φ.Ι.Χ, καθώς και το ημερολόγιο κίνησης του κάθε 

ΦΙΧ ώστε να αποδειχθεί ότι οι ποσότητες καυσίμου χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της επιχειρηματικής του 

δραστηριότητας. Η αξία των παραπάνω στοιχείων είναι αντιστοίχως μεγάλες, από (2.000,18 – 3.021,90) Ευρώ, 

και δεν προσκομίσθηκαν τραπεζικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τον τρόπο εξόφλησης αυτών. 

 

Η έδρα της ελεγχόμενης επιχείρησης είναι ………………, και έχει δηλωθεί μία εγκατάσταση ως αποθήκη στην 

………………». 

 

Επειδή κατόπιν των ανωτέρω από τα προσκομισθέντα ως άνω δελτία αποστολής τιμολόγια δεν προκύπτει ότι οι 

αγορασθείσες ποσότητες πετρελαίου χρησιμοποιήθηκαν για τις  ανάγκες λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης 

του προσφεύγοντος, συνεπώς ορθά ο έλεγχος δεν αναγνώρισε τις σχετικές δαπάνες ποσού 19.419,50 € ως 

εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα και τις καταλόγισε ως λογιστική διαφορά. 
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ΔΕΔ 2031/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή ο προσφεύγων με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή ισχυρίζεται ότι τα συγκεκριμένα ενενήντα (90) 

παραστατικά αφορούν μέρος των καυσίμων που κατανάλωσε δια των οχημάτων του λόγω μετακινήσεων από και 

προς εξωτερικές δουλείες και μεταφορές εμπορευμάτων, από και προς την επιχείρησή του, τη μεταφορά 

πελατών κλπ. 

 

Επειδή επί του ισχυρισμού αυτού ο έλεγχος στην έκθεση απόψεων επί της ενδικοφανούς προσφυγής αναφέρει 

ότι ο ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί δεδομένου ότι με τη μη αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας δεν 

ταυτοποιείται η τεκμηρίωση της σχετικής δαπάνης ότι αφορά την επιχείρηση. Επίσης, ο έλεγχος επικαλείται την 

εγκύκλιο ΠΟΛ 1003/31-12-2014 η οποία διευκρινίζει την εφαρμογή του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ) και στην οποία 

ορίζεται ότι :” Εξαιρετικά, στα στοιχεία που εκδίδουν τα πρατήρια υγρών καυσίμων για χονδρικές πωλήσεις 

βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και υγραερίου αξίας μέχρι τριακόσια (300) ευρώ δύναται να αναγράφεται ο 

αριθμός κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς, αντί των στοιχείων της παραγράφου (δ) και (ε) της παραγράφου 1 

του παρόντος άρθρου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συσχέτιση του εκδιδόμενου παραστατικού με την 

αγοράζουσα οντότητα και τα απαιτούμενα στοιχεία του τιμολογίου. Ο αριθμός κυκλοφορίας δύναται να 

αναγράφεται χειρόγραφα με υπογραφή και σφραγίδα του εκδότη, εάν δεν εκτυπώνεται από το μηχανισμό 

έκδοσης παραστατικών πώλησης”. 

 

Επειδή στην από 10/10/2019 Έκθεση Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος η φορολογική αρχή αναφέρει 

ότι «η ελεγχόμενη επιχείρηση για την εξυπηρέτηση του σκοπού της δεν διαθέτει επαγγελματικά αυτοκίνητα, 

παρά μόνο επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και δίκυκλα». 

 

Επειδή από τις δαπάνες που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία του προσφεύγοντος συμπεριλαμβάνονται και 

τιμολόγια από μεταφορικές εταιρίες. 

 

Επειδή ο προσφεύγων δεν προσκόμισε άλλα δικαιολογητικά που να ενισχύουν τον ισχυρισμό του, όπως 

παραστατικά καυσίμων της κρινόμενης περιόδου που να μην έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία ώστε να 

αποδεικνύεται πλήρως ο ισχυρισμός του ότι τα ανωτέρω παραστατικά αποτελούν μέρος του συνόλου των 

καυσίμων που κατανάλωσε κατά την κρινόμενη περίοδο. 

 

Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο προσφεύγων δεν έχει επαγγελματικά αυτοκίνητα παρά μονό 

επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και δίκυκλα και επειδή ο λόγος απόρριψης της δαπάνης από τη 

φορολογική αρχή είναι ότι δεν αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας στο τιμολόγιο συνάγεται ότι στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ο προσφεύγων δύναται να χρησιμοποιεί το επιβατικό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο για 

την εξυπηρέτηση και του σκοπού της επιχείρησης του. 

 

Συνεπώς σύμφωνα με τα ανωτέρα θεωρούμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο προσφεύγων χρησιμοποιεί 

τα Ε.Ι.Χ. τόσο για τους σκοπούς της επιχειρηματικής του δραστηριότητας όσο και για προσωπική χρήση 

και ως εκ τούτου κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από την επιχειρηματική δραστηριότητα του 

προσφεύγοντος επιτρέπεται η έκπτωση μέρος των δαπανών και συγκεκριμένα ύψους 902,06 

(3.006,88*30%) και για το υπόλοιπο μέρος της δαπάνης απορρίπτεται ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 1385/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Το αρχικό αποτέλεσμα του ελέγχου διαπίστωσε διαφορές στις αποδείξεις καυσίμων καθαρής αξίας 3.679,67 

ευρώ πλέον ΦΠΑ ποσού 864,47 ευρώ. Μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε σύμφωνα με το υπ' αριθμό πρωτ. της 

Δ.Ε.Δ. ..............ΕΞ 2020 ΕΜΠ./11-06-2020 έγγραφο διαπιστώθηκε ότι αποδείξεις λιανικής πώλησης 
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καυσίμων στις οποίες δεν αναγράφονταν οι αριθμοί κυκλοφορίας των ΕΙΧ της ελεγχόμενης εταιρείας 

ανέρχονται τελικά στο ποσό καθαρής αξίας 1.586,72 ευρώ πλέον ΦΠΑ 364,94 ευρώ.» 

 

Επειδή, οι ανωτέρω διαπιστώσεις του ελέγχου, κρίνονται από την υπηρεσία μας βάσιμες και αποδεκτές και ως εκ 

τούτου προσδιορίζουμε τα καθαρά κέρδη του φορολογικού έτους 2016, στο ποσό των 7.817,67 €,ήτοι των 

κερδών όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία(ποσού 6.230,95 €), με την προσθήκη των λογιστικών 

διαφορών όπως προσδιορίστηκαν από τον έλεγχο κατόπιν πρόσθετων ελεγκτικών επαληθεύσεων συνεπεία 

του με αριθμ. πρωτ. της Δ.Ε.Δ. ..............ΕΞ 2020 ΕΜΠ/11-06-2020 εγγράφου μας, (ποσού 1.586,72 €). 

Ακολούθως προσδιορίζουμε ως  διαφορά φόρου προστιθέμενης αξίας το ποσό των 364,94€. 

 

 

ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

ΔΕΔ 2031/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή σε τρείς (3) από τις ανωτέρω περιπτώσεις το έξοδο μεταφοράς ήταν ίσο και όχι μεγαλύτερο των 500,00€ 

και συγκεκριμένα:……………. 

 

Συνεπώς σύμφωνα με τα ανωτέρω συνάγεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά τον προσδιορισμό του 

κέρδους από την επιχειρηματική δραστηριότητα του προσφεύγοντος επιτρέπεται η έκπτωση της ως άνω 

δαπάνης συνολικής καθαρής αξίας 1.500,00 €, την οποία ο έλεγχος απέρριψε, καθώς δεν είναι υποχρεωτική η 

εξόφληση της με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 2031/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή ο προσφεύγων με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή για τις ανωτέρω δαπάνες ισχυρίζεται ότι: 

«Ακριβώς το αυτό ισχύει και στα εν προκειμένω παραστατικά, που αναφέρουν αμοιβή ύψους 50.000€ και 

70.000€ αντίστοιχα στην εταιρεία που αποτελεί τον τοπικό πάροχο. 

 

Παρ' όλα αυτά, ενώ έχουν ήδη εκδοθεί τα οικεία παραστατικά, δεν έχει ακόμα τελεσθεί η πληρωμή από την 

Κυβέρνηση της Τυνησίας, καθώς λόγω αλλαγής σχεδιασμού των κατασκευών έπειτα από νέα στρατιωτικά 

γεγονότα που προέκυψαν, τα προϊόντα δεν έχουν εγκατασταθεί πλήρως στη χώρα. Η καθυστέρηση αυτή 

λειτούργησε αρνητικά για εμένα τον προσφεύγοντα, διότι άλλαξε το έτος και ως εκ τούτου φαίνομαι φορολογικά 

εκτεθειμένος. Επομένως, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, δε θα γίνει καταβολή, όπως επίσης και η 

αντίστοιχη από μέρους μου προς τον τοπικό έμπορο, παρά το γεγονός ότι έχει εκδώσει τα παραστατικά αυτά. 

Παρ' όλα αυτά η πληρωμή επίκειται να γίνει το αμέσως προσεχές διάστημα των επομένων 2 μηνών, διότι δεν 

πρόκειται περί ρητής ή υποθετικής συμφωνίας αλλά για γραπτή, οι εργασίες που αναφέρονται στην οποία είναι 

πλέον σε στάδιο περάτωσης, όπως βεβαιώνει και το αντισυμβαλλόμενο μέρος (TSM) με ηλεκτρονικά μηνύματα 

που μου έχει αποστείλει, ενώ η αμοιβή έχει εγκριθεί ήδη από τον προϋπολογισμό του αφρικανικού κράτους. Το 

σύνολο των στοιχείων αυτών αλλά και των μηνυμάτων έχουν προσκομισθεί στον έλεγχο, ο οποίος αρνήθηκε 

κατηγορηματικά να εντάξει τα τιμολόγια αυτά, διότι δεν υπήρχαν οι αντίστοιχες πληρωμές, ευρισκόμενος πλέον 

εκτεθειμένος και υπόχρεος να καταβάλλω το τεράστιο ποσό αυτό των 120.000 €, ενώ το προσεχές διάστημα θα 

έχει τελεσθεί η οικεία πληρωμή και θα προσκομισθεί ενώπιον σας.» 

 

Επειδή επί του ισχυρισμού αυτού ο έλεγχος στην έκθεση απόψεων επί της ενδικοφανούς προσφυγής αναφέρει 

πως για τις ανωτέρω συναλλαγές με τον οίκο του εξωτερικού …………….. συνολικής αξίας 120.000,00€ δεν 

επεδείχθησαν στοιχεία του τρόπου εξόφλησης, ούτε προσκομίσθηκαν στοιχεία (συμβάσεις, συμφωνητικά) από 

τον οίκο του εξωτερικού. Επιπρόσθετα αναφέρει ότι το προσκομιζόμενο με την ενδικοφανή προσφυγή και με 
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ημερομηνία 14-05-2019 έγγραφο αλληλογραφίας μεταξύ του προσφεύγοντα και της …………….. αναφέρει και 

ενημερώνει για τα σχέδια που είναι σε εξέλιξη, ενώ οι πληρωμές θα γίνουν όπως έχουν συμφωνήσει, χωρίς να 

προσκομίζεται η αναφερόμενη συμφωνία για την αξιολόγηση του περιεχομένου της.  

Επειδή, από την από 10-10-2019 οικεία Έκθεση Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος προκύπτουν με 

σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους δεν αναγνωρίζεται η εκπεσιμότητα των ανωτέρω δαπανών και 

μνημονεύονται οι σχετικές φορολογικές διατάξεις, στις οποίες βασίστηκε ο φορολογικός έλεγχος για την μη 

αναγνώριση τους από την έκπτωση των ακαθαρίστων εσόδων της επίδικης φορολογικής περιόδου, οι ανωτέρω 

προβαλλόμενοι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος δεν γίνονται αποδεκτοί. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 1297/2020 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, η προσφεύγουσα εταιρεία προμηθεύτηκε από την εταιρεία «……...», ΑΦΜ 

…….., είδη γραφικής ύλης καθαρής αξίας ύψους 617,32 €, πλέον ΦΠΑ ύψους 141,98 €, ήτοι, συνολικής αξίας 

ύψους 759,30 €, για τα οποία εκδόθηκε το με αριθμ. …….. /29-12-2014 Τιμολόγιο Πώλησης – Δελτίο 

Αποστολής. Όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα τραπεζικά έγγραφα, το ως άνω τιμολόγιο εξοφλήθηκε στις 

8/1/2015 μέσω τραπεζικού λογαριασμού και συγκεκριμένα του με αριθμ. …….. τραπεζικού λογαριασμού της 

Εθνικής Τράπεζας, που ανήκει στην …….., ομορρύθμου μέλους και διαχειριστή της προσφεύγουσας εταιρείας. 

 

Επειδή, από την επισκόπηση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προμηθευτών του φορολογικού έτους 

2014, τόσο της προμηθεύτριας εταιρείας «……...», ΑΦΜ …….., όσο και των αντισυμβαλλόμενων με αυτή, 

προκύπτει μόνο μία συναλλαγή, καθαρής αξίας 617,32 €, η οποία δηλώθηκε από την προμηθεύτρια εταιρεία και 

την προσφεύγουσα εταιρεία.  

 

Επειδή, από τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 23 περ. β΄ σε συνδυασμό και με την εγκ. 

ΠΟΛ 1055/4-5-2016, προκύπτει, ότι ο νόμος απαιτεί η εξόφληση να γίνεται με τραπεζικό μέσο πληρωμής, 

προκειμένου να αποδεικνύεται η ύπαρξη και η πραγματοποίηση της συναλλαγής, χωρίς να κάνει διάκριση ως 

προς το πρόσωπο του καταβάλλοντος, ενώ στην περίπτωση 5 της ως άνω ΠΟΛ. προβλέπεται και η εξόφληση 

υποχρέωσης συγκεκριμένου επιτηδευματία από Τρίτο, δια τραπεζικού λογαριασμού τρίτου. 

 

Επειδή, με βάση τα ανωτέρω, η συγκεκριμένη δαπάνη της προσφεύγουσας, για αγορά γραφικής ύλης, συνολικής 

αξίας άνω των 759,30 €, που εξοφλείται από ομόρρυθμο μέλος της, δύναται να εκπέσει από τα ακαθάριστα 

έσοδα της ομορρύθμου εταιρείας, δεδομένου ότι αποδεικνύεται η εξόφληση με τραπεζικό έγγραφο και ως 

εκ τούτου ο προβαλλόμενος ισχυρισμός πρέπει να γίνει αποδεκτός. 

 

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

 

ΔΕΔ 1459/2020  ΑΘΗΝΑ  

 

Επειδή κατά τη διενέργεια του ελέγχου η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου 

για τη διαχειριστική περίοδο 2014, το οποίο αφορά σε ποσό 5.126,00 € και προς τούτο αυτό το ποσό δεν 

αναγνωρίστηκε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της. 

 

Επειδή με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή η προσφεύγουσα προσκόμισε το με αριθμό …………….. 

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο της …………….., το οποίο δεν προσκομίστηκε στο στάδιο του ελέγχου, καθόσον 

σύμφωνα με του ισχυρισμούς της προσφεύγουσας δεν κατέστη δυνατό να ανευρεθεί κατά τον χρόνο εκείνο. 
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Επειδή η πραγματοποίηση της δαπάνης της πληρωμής του ως άνω ασφαλιστηρίου από μέρους της 

προσφεύγουσας πληροί τις προϋποθέσεις έκπτωσης επιχειρηματικών δαπανών του ως άνω άρθρου 22 του  

Ν. 4172/2013, καθώς με την προσκόμιση του με αριθμό …………….. Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου της 

…………….. αποδεικνύεται με κατάλληλα δικαιολογητικά ότι η δαπάνη αυτή πραγματοποιήθηκε. 

 

αποφασίζουμε 

 

την αποδοχή της κρινόμενης προσφυγής κατά το ποσό των 5.126,00 € που αφορά την συγκεκριμένη 

λογιστική διαφορά. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 1412/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή, εν προκειμένω, δεν αναγνωρίστηκαν από τον έλεγχο οι δαπάνες ταξιδίων, όπως αναλυτικά 

αναγράφονται στις σελίδες 79 και 83 της οικείας έκθεσης ελέγχου, καθόσον σε αυτές συμπεριλαμβάνονται 

έξοδα χωρίς τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (ΑΛΠ και χειρόγραφες αποδείξεις ή μη πρωτότυπα παραστατικά) 

ή με δικαιολογητικά με ανεπαρκές περιεχόμενο ή έξοδα για τα οποία δεν προκύπτει αν ο σκοπός τους ήταν η 

προώθηση των εργασιών της προσφεύγουσας ή η κάλυψη προσωπικών αναγκών. 

 

Επειδή η προσφεύγουσα εταιρεία με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ισχυρίζεται ότι οι δαπάνες 

πραγματοποιήθηκαν από διευθυντικά στελέχη της στα πλαίσια των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων χωρίς 

όμως να προσκομίσει επιπλέον δικαιολογητικά δαπανών έτσι ώστε να αποδειχθεί η παραγωγικότητα αυτών. 

 

Επειδή, ως προς τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής, δεν υφίστανται τιμολόγια και αποδείξεις στο όνομα της 

επιχείρησης παρά μόνο αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης που εκδίδει η προσφεύγουσα προς τους υπαλλήλους 

της. 

 

Επειδή από έλεγχο που διενεργήθηκε στον λογαριασμό 64.98.00.0004 Λοιπά Διάφορα Έξοδα 23%, δεν κατέστη 

δυνατό να διαπιστωθεί εάν αυτά πραγματοποιήθηκαν για τους σκοπούς της  επιχείρησης ή εάν αφορούν έξοδα 

άγνωστης σκοπιμότητας ή προσωπικά μικροέξοδα, καθώς σε αυτόν έχουν καταχωρηθεί δαπάνες όπως γεύματα 

και μικροέξοδα μετακίνησης. 

 

 

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 30/12/2019 έκθεση μερικού 

φορολογικού ελέγχου ορθής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του ελεγκτού της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. 

ΑΘΗΝΩΝ ………….., επί της οποίας εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές 

και πλήρως αιτιολογημένες. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 936/2020 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, η προσφεύγουσα επικαλείται ότι εσφαλμένως δεν αναγνωρίστηκαν προς 

έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης δαπάνες ταξιδίων, ποσού 3.280,63 ευρώ, χωρίς όμως να 

προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία-(πλην των προσκομισθέντων τιμολογίων που αφορούν συναλλαγές με 

προμηθευτές της και εδρεύουν στις αντίστοιχες περιοχές, ήτοι ΤΔΑ …/19-8-2015 … Α.Ε. – …– Υπ/μα …,Τ – 

ΔΑ …/5-8-2015 … – .. Τ- …/23-12-2015 … Α.Ε. … – …, Τ – ΔΑ …/19-2-2015 … – ….)- όπως αποδείξεις 

αγοράς εισιτηρίων ή αντίγραφο εισιτηρίων, τιμολόγια τουριστικού γραφείου, τιμολόγια εστιατορίων κλπ. που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ) ή και άλλα δικαιολογητικά όπως ηλεκτρονική 

αλληλογραφία (mail) ή συμφωνητικά που να συσχετίζονται με τις δαπάνες αυτές, ή νέες συμφωνίες που 
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πραγματοποίησε ο νόμιμος εκπρόσωπός της κατά τη διάρκεια των ταξιδίων, ώστε να δημιουργείται ένα πλέγμα 

αποδείξεων και δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν τον επιχειρηματικό σκοπό του ταξιδιού και να 

θεμελιώνουν δαπάνες ευθέως για τους παραγωγικούς της σκοπούς. 

 

Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ως προς τις επικαλεσθείσες δαπάνες δεν γίνεται δεκτός. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 1881/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή, στην απόφαση του ΣτΕ 753/2012 «Δαπάνες επιχειρήσεων και παραγωγικότητα αυτών. 

 

Δαπάνες μισθοδοσίας, συντήρησης, εκτελωνισμού, τόκων δανείων, ελεγκτικής εταιρίας» αναφέρονται τα εξής: 

«Εκτελωνιστικά έξοδα. Για την έκπτωση από την επιχείρηση δαπανών που ενήργησε εκτελωνιστής κατ` εντολήν 

και για λογαριασμό της, δεν αρκεί η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον εκτελωνιστή, στο οποίο 

αναγράφονται οι σχετικές δαπάνες, αλλά απαιτείται και η ύπαρξη νόμιμων δικαιολογητικών για τις δαπάνες 

αυτές, τα οποία επισυνάπτονται στο τιμολόγιο που παραδίδεται στην επιχείρηση». 

 

Επειδή, σχετικά με την πραγματοποίηση δαπανών από τον εκτελωνιστή κατ’ εντολή και για λογαριασμό του 

εισαγωγέα - πελάτη του, σημειώνεται ότι: 

 

Ο εκτελωνιστής στο εκδιδόμενο τιμολόγιο – εκκαθάριση, περιλαμβάνει πέραν της αμοιβής του και τις, πάσης 

φύσεως, δαπάνες, που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του εισαγωγέα. 

 

Για τις δαπάνες αυτές θα πρέπει ο εκτελωνιστής να λαμβάνει το προσήκον, κατά περίπτωση, νόμιμο 

δικαιολογητικό (τιμολόγιο, απόδειξη παροχής υπηρεσιών, φορτωτική κ.λπ.), το οποίο πρέπει να επισυνάπτεται 

στο τιμολόγιο, που παραδίδεται στην επιχείρηση. 

 

Επειδή, εν προκειμένω, από την οικεία έκθεση μερικού επιτόπιου ελέγχου προκύπτει ότι, στον λογαριασμό 

29.20.01.000 «Αγορές μη ενδ/κες άνευ ΦΠΑ» καταχωρήθηκαν δαπάνες εισαγωγών (αμοιβές φορτοεκφορτωτών, 

αμοιβές τρίτων, έξοδα αγοράς χαρτοσήμων και εκδόσεως  πιστοποιητικών κ.λπ.), οι οποίες αναγράφονται στα 

Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών των εκτελωνιστών, χωρίς την ύπαρξη δικαιολογητικών και τα οποία ανέρχονται 

σε 2.415,46€ τη χρήση 2014. 

 

Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή, η προσφεύγουσα εταιρεία επικαλείται ότι λανθασμένα το ποσό των 

δαπανών αυτών δεν αναγνωρίστηκε για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα και ισχυρίζεται ότι εν προκειμένω 

εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 20 του Ν. 2238/1994, καθώς και του άρθρου 9 παρ. 5 του  

Ν. 4174/2013 καθώς και η ΠΟΛ 141/24-07-1979. 

 

Επειδή, βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων για το φορολογικό έτος 2014, για τις δαπάνες που δεν 

προσκομίζονται τα κατάλληλα δικαιολογητικά, δεν πληρούται η προϋπόθεση γ’ του άρθρου 22 του 

Ν.4172/2013 και συνεπώς οι δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα 

και ο σχετικός ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 874/2020 

 

Επειδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο προσφεύγων δεν προσκόμισε στον έλεγχο κανένα σχετικό έγγραφο 

(όπως για παράδειγμα εξουσιοδοτήσεις, ιδιωτικά συμφωνητικά κατατεθειμένα στην Δ.Ο.Υ.), απ’ όπου να 

προκύπτει το είδος των συγκεκριμένων ποσών που φέρεται να εντέλλεται να πληρώσει σε κάθε στάδιο 

εκτελωνισμού, ούτε τα παραστατικά βάσει των οποίων για λογαριασμό των πελατών πραγματοποιήθηκαν οι 
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πληρωμές αυτές, ούτε προσδιορίζονται ειδικά και συγκεκριμένα οι πληρωμές αυτές προκειμένου να αποδειχθεί 

το αληθές του ισχυρισμού. 

 

Επισημαίνεται ότι τις συγκεκριμένες «δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά» τις έχουν εκπέσει οι πελάτες του 

προσφεύγοντα, καθώς αποτελούν μέρος του τιμολογίου που εξέδωσε ο προσφεύγων. Αυτό δε συνεπάγεται ότι 

αυτές ορθά εκπέσθηκαν από τους πελάτες του προσφεύγοντα, αλλά αντιθέτως αποδεικνύεται ότι με αυτό τον 

τρόπο ουδέποτε δηλώθηκαν και φορολογήθηκαν τα συγκεκριμένα ποσά ως έσοδα από οιονδήποτε. 

 

Επειδή ο προσφεύγων επικαλείται ότι ο έλεγχος της Δ.Ο.Υ. δεν προέβη σε εκτίμηση αριθμού διασαφήσεων, 

ποσοτήτων εκτελωνισμού και άλλων πραγματικών περιστατικών προκειμένου να κρίνει αυτά τα φερόμενα ως 

έξοδα. Τα ποσά αυτά δεν κρίθηκαν με βάση των όγκο των συναλλαγών ή από το ύψος τους, αλλά με βάση το 

γεγονός ότι δεν συνοδεύονται από δικαιολογητικά του Κ.Φ.Α.Σ. – νόμιμα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία για 

λογαριασμό του κάθε πελάτη. Η αιτιολογία που έχει αναγραφεί στη διπλότυπη «Κατάσταση Επαγγελματικών 

Δαπανών» για λογαριασμό του κάθε πελάτη άνευ δικαιολογητικών, είναι γενική, δεν επιδέχεται εκτιμήσεως και 

δεν αποδεικνύει την πραγματοποίηση της δαπάνης (π.χ. ανοικτικά, μεταφορά από/εις ελεγκτήριο, μεταφορά εις 

αποθήκη, εργατικά φορτώσεως/εκφορτώσεως, μολυβοσφράγιση, προληπτικήένσημα), ώστε να αποδεικνύεται 

ότι δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών του Κ.Φ.Α.Σ. από τον εισπράξαντα (ο οποίος δεν προκύπτει), ούτε 

σε ποιόν αφορά η φερόμενη ως δαπάνη αυτή. 

 

Σημειώνεται ότι η γενική αυτή περιγραφή αναφέρεται και σε ειδικότητες και εργασίες για τις οποίες οι εργασίες 

διενεργούνται πλέον (η ΠΟΛ είναι του 1979) και αμείβονται από το Δημόσιο ή από εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο όπου λαμβάνουν χώρα (μεταφορές κλπ), όπως για παράδειγμα: α)η καταβολή 

μικροποσών απευθείας σε ελεύθερους εργάτες (όρος ο οποίος δεν υφίσταται πλέον φορολογικά και 

ασφαλιστικά), καθώς πρόκειται για εξαρτημένη εργασία, όπου ο  εκάστοτε εργοδότης έχει υποχρέωση 

αναγγελίας και ασφάλισης του εργάτη και του καταβάλει και την αμοιβή του με την μισθοδοτική κατάσταση, β)η 

καταβολή αμοιβών σε εργάτες του ΟΛΠ, αμοιβών για την διαλογή συσκευασίας, τοποθέτησης και μεταφοράς 

των εμπορευμάτων εντός των τελωνιακών χώρων μέχρι πέρατος του εκτελωνισμού, καθώς επίσης πρόκειται για 

εξαρτημένη εργασία (υπάλληλοι του ΟΛΠ οι οποίοι αμείβονται από τον ΟΛΠ – εφόσον ο ΟΛΠ απαιτεί ή 

εισπράττει αμοιβή για τους εργάτες αυτούς από τους αντισυμβαλλόμενους είναι υποχρεωμένος να εκδίδει 

παραστατικό – τιμολόγιο), γ)οι εργασίες ανοίγματος των κιβωτίων καθώς και άλλες συναφείς με τον 

εκτελωνισμό εργασίες εκτελούνται από τον εκτελωνιστή ή από αμειβόμενους από αυτόν υπαλλήλους ή εργάτες 

(για τους οποίους υποχρεούται σε αμοιβή και ασφάλιση ο εργοδότης τους), στην περίπτωση που δεν αφορούν 

εργασίες υπαλλήλων του ΟΛΠ ή του Ελληνικού Δημοσίου (Τελωνειακών κλπ), δ)οι υπηρεσίες μεταφοράς 

δειγμάτων στο Χημείο προς εξέταση, η καταβολή μικροποσών για αγορά χαρτοσήμου, η φωτοτύπηση 

εγγράφων, τηλεφωνήματα και μετακίνηση με ΤΑΧΙ είναι υπηρεσίες για τις οποίες προβλέπεται η έκδοση των 

σχετικών φορολογικών παραστατικών από τις διατάξεις του ν.4093/2012 (ΚΦΑΣ). 

 

Επειδή, η ύπαρξη των αναλυτικών καταστάσεων δαπανών για λογαριασμό του πελάτη άνευ δικαιολογητικών δεν 

αποδεικνύει την πραγματοποίηση των εν λόγω εξόδων, καθώς σύμφωνα με την ΠΟΛ 141/79 η αναγνώριση ή μη 

των δαπανών είναι θέμα πραγματικό και εναπόκειται στην κρίση της φορολογικής αρχής 

 

Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στις από 30-12-2019 εκθέσεις ελέγχου της 

Δ.Ο.Υ. …………. επί των οποίων εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και 

πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί. 
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ΚΛΟΠΕΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

ΔΕΔ 197/2020 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Επειδή σε κάθε περίπτωση, η επίκληση ενός πραγματικού γεγονότος δεν αρκεί από μόνη της, αλλά ο 

συναλλασσόμενος οφείλει να το αποδεικνύει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Εν προκειμένω, η 

προσφεύγουσα, που φέρει το βάρος απόδειξης της επίμαχης κλοπής - υπεξαίρεσης, δεν προσκόμισε στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας, αλλά ούτε και στα συνημμένα της παρούσας ενδικοφανούς προσφυγής, λοιπά 

στοιχεία, πέραν του με αριθμ. ………/2018 πρακτικού και της από 30/04/2018 υπεύθυνης δήλωσης του πρώην 

υπαλλήλου της, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι η επίμαχη κλοπή έλαβε πράγματι χώρα. Επειδή, τα ως άνω 

προσκομιζόμενα ιδιωτικά έγγραφα δεν καθίστανται ικανά αποδεικτικά στοιχεία θεμελίωσης της κλοπής – 

υπεξαίρεσης σε βάρος της επιχείρησης. Τούτο διότι, δε συντάχθηκε έκθεση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, 

που πιστοποιεί καταρχάς το γεγονός της κλοπής, κάνοντας μία κατά προσέγγιση εκτίμηση του μεγέθους αυτής 

και μια καταγραφή των απολεσθέντων περιουσιακών στοιχείων, σε συντασσόμενο για το σκοπό αυτό 

πρωτόκολλο, του οποίου την ακρίβεια βεβαιώνουν με την υπογραφή τους, όλοι οι συμμετέχοντες στη σύνταξή 

του. 

 

Ενόψει των εκτεθέντων και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός, ότι η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε τόσο στον 

έλεγχο όσο και στην υπηρεσία μας, αναγκαία και ικανά στοιχεία, τεκμηρίωσης της υπεξαίρεσης, ορθώς, η 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. …………, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα διαθέσιμα στοιχεία και κρίνοντας τα πραγματικά 

περιστατικά, δεν αναγνώρισε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της προσφεύγουσας το ποσό των 

55.600,00 €, καθόσον δεν πληρείται η προϋπόθεση της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 22 του ν. 4172/2013. 

Συνεπώς, με δεδομένο ότι δεν αποδεικνύεται η κλοπή – υπεξαίρεση των περιουσιακών της στοιχείων της 

προσφεύγουσας από πρώην υπάλληλό της, το ζήτημα της επικαλούμενης ζημίας και της συνακόλουθης με αυτή 

επισφαλούς απαίτησης, ως παρεπόμενα, κρίνονται ως ανυπόστατα και ως άνευ αντικειμένου. Ως εκ τούτου, ο 

προβαλλόμενος ισχυρισμός της προσφεύγουσας, περί εσφαλμένης απόρριψης, εκ μέρους της φορολογικής 

αρχής της έκπτωσης του ποσού των 55.600,00 €, από τα ακαθάριστα έσοδα της, απορρίπτεται ως αβάσιμος 

και αναπόδεικτος. 

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 

ΔΕΔ 1149/2020 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

Αναγνωρίσθηκαν δαπάνες καυσίμων και εξόδων στάθμευσης ΕΙΧ κατά τα 5/7. Δεν αναγνωρίσθηκε όμως το 

σύνολο των δαπανών χρονομίσθωσης του ΕΙΧ 

 

Επειδή στην έκθεση ελέγχου δεν προκύπτει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για τη μη συνδρομή των 

προϋποθέσεων του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013 αναφορικά με τις δαπάνες χρονομίσθωσης και ειδικότερα τη μη 

χρησιμοποίηση προς το συμφέρον  της επιχείρησης και συνακόλουθα για τη μη αναγνώρισή τους κατά την 

αναλογία 5/7 που έγιναν δεκτές δαπάνες καυσίμων και εξόδων στάθμευσης, ο σχετικός ισχυρισμός του 

προσφεύγοντος κρίνεται βάσιμος και αποδεκτός.  
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ΠΡΟΣΤΙΜΑ  

 

ΔΕΔ  719/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή ο έλεγχος ως προς τον ανωτέρω λογαριασμό διαπίστωσε λογιστική διαφορά και συγκεκριμένα: στην 

σελίδα 13 της οικείας έκθεσης ελέγχου αναφέρεται : 

 

«ότι το μεγαλύτερο μέρος των προστίμων ποσού 235.593,00 ευρώ αφορούν σε πρόστιμα καταλογισθέντα από 

την ……………. ………………… κατά την χρήση 2013 για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε μη 

επιτρεπόμενους χώρους πέριξ του  …………………………………….., των οποίων η ελεγχόμενη έχει λάβει 

άδεια εκμετάλλευσης βάσει σύμβασης. Από το σύνολο των προστίμων ποσό 70.678,00 ευρώ αναμορφώθηκε 

στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014 (ΚΩΔΙΚΟΣ 2005 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ενώ το υπόλοιπο ποσό 164.915,00 ευρώ συμπεριλήφθηκε στις λογιστικές 

διαφορές του ελέγχου…». 

 

Η προσφεύγουσα εταιρεία στο πλαίσιο του άρθρου 28 του ν.4174/2013 υπέβαλε τις έγγραφες απόψεις της ως 

προς την ανωτέρω διαφορά των 164.915,00 ευρώ αναφέροντας ότι η εταιρεία ως προς το ποσό των προστίμων 

που σχετίζονται με τον …………………………………………. Άσκησε προσφυγές οι οποίες εκκρεμούν προς 

συζήτηση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, και συνεπώς η δαπάνη δεν έχει καταστεί οριστική, βέβαιη και 

εκκαθαρισμένη για να συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της δαπάνης και επίσης υποστηρίζει ότι η 

καταβολή των προστίμων δεν επηρέασε τα αποτελέσματα καθώς ……………… με την από 30/06/2014 

επιστολή του την οποία ο έλεγχος αναγνωρίζει ως προσήκον παραστατικό καλύπτει την καταβολή των ενδίκων 

προστίμων για όσο χρόνο διαρκεί η εκκρεμοδικία, σε περίπτωση δε ευδοκίμησης των προσφυγών ρητώς 

συμφωνείται ότι τα εισπραχθησόμενα ποσά θα επιστραφούν σε αυτόν. Τέλος ισχυρίζεται ότι όπως έχει 

διαπλασθεί και από την νομολογία η εσφαλμένη λογιστική καταχώρηση δαπάνης (χρέωση ενός λογαριασμού 

εξόδου αντί άλλου) δεν συνεπάγεται φορολογικές κυρώσεις εφόσον το λογιστικό σφάλμα δεν συνεπάγεται την 

αλλοίωση του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσεως. 

 

Ο έλεγχος στην σελίδα 54 της οικείας έκθεσης ελέγχου, στο τελικό πόρισμα του κατόπιν της υποβολής 

έγγραφων απόψεων της προσφεύγουσας εταιρείας αναφέρει: 

 

«Οι ανωτέρω ισχυρισμοί της προσφεύγουσας δεν αναιρούν τις απόψεις του ελέγχου. Όπως προαναφέρθηκε το 

κρινόμενο ποσό των 164.915,00 ευρώ, αφορά σε μέρος των προστίμων που  καταλογίσθηκαν στην ελεγχόμενη 

επιχείρηση κατά την χρήση 2013 και αφαιρέθηκαν από τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2014 (με πίστωση του 

αντίστοιχου λογαριασμού εξόδου). Ως εκ τούτου το εν λόγω ποσό δεν θα πρέπει να αναγνωρισθεί προς έκπτωση 

από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2014 με βάση τις συνδυαζόμενες διατάξεις της περ. γ του άρθρου 22 και 

της περίπτωσης ε του άρθρου 23 του ν.4172/2013 και προστίθεται στις λογιστικές διαφορές του ελέγχου». 

 

Επειδή η προσφεύγουσα εταιρεία με την υποβολή της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής εμμένει κατά βάση 

στους ισχυρισμούς που είχε προβάλλει και στο υπόμνημά της στο πλαίσιο του άρθρου 28 του ν.4174/2013 περί 

αναιτιολόγητης πράξης καθώς από τον έλεγχο δεν λήφθηκαν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης από 

τα οποία ως ισχυρίζεται προκύπτει ότι το κόστος των προστίμων περιορίσθηκε λόγω κάλυψης τους από τον 

………….. και σε κάθε περίπτωση δεν επηρεάσθηκε το φορολογητέο αποτέλεσμα της χρήσης……. 

 

…………… Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των βιβλίων (με την ως άνω εγγραφή ο λογαριασμός 

81.00.00.0007 πιστώθηκε με χρέωση του λογαριασμού 50.00.00.0139 «…………………………………… 

…………….») και την κατάστρωση αποτελεσμάτων (ΠΙΝΑΚΑΣ 1 όπως εμφανίζεται στο κεφάλαιο 

«Οικονομικά Αποτελέσματα-Δηλώσεις» παρ.1 «Κατάστρωση αποτελεσμάτων» της οικείας έκθεσης ελέγχου- σε 
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επίπεδο πρωτοβαθμίων), τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν από τα εν λόγω πρόστιμα με το ποσό των 

71.032,61 ευρώ, δηλαδή με το τελικό χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 81 (235.948,04-164.915,43), ήτοι 

δεν επιβαρύνθηκαν και με το ποσό των 164.915,00 ευρώ, ως αναφέρει ο έλεγχος και το οποίο αποτελεί και την 

βάση της αιτιολογίας του. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

Επειδή βάσει των ανωτέρω γίνεται δεκτός ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας εταιρείας περί έλλειψης 

αιτιολογίας της υπό κρίση λογιστικής διαφοράς ποσού προστίμων ύψους 164.915,00 ευρώ, καθώς ως 

ανωτέρω διαπιστώνεται, το ποσό αυτό αφενός δεν επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης, ως έκρινε ο 

έλεγχος, άρα δεν είχε λόγο να συμπεριληφθεί και στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, αφετέρου από 

τον υπό κρίση έλεγχο η εν λόγω συναλλαγή περιορισμού των προστίμων λόγω κάλυψης τους από 

…………………, δεν αμφισβητήθηκε και επίσης ως προς αυτή δεν αποδείχθηκε ότι μπορεί να συσχετίζεται με 

πηγή φορολογητέου εσόδου της εταιρείας. 

 

Σημειώνεται ότι η συναλλαγή περιορισμού των προστίμων λόγω κάλυψης αυτών από ……………., κατά το 

ποσό των 164.915,00 ευρώ, μπορεί να διερευνηθεί και στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία (…………...) στο 

πλαίσιο ετέρου ελέγχου που δύναται να διενεργηθεί από την αρμόδια ελεγκτική αρχή λαμβάνοντας υπόψη και 

τις διατάξεις περί παραγραφής. 

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

ΔΕΔ 29/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή η προσφεύγουσα με την υποβολή της φορολογικής δηλώσεως του έτους 2014 κατ' εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 22Α του Ν.4172/13 εξέπεσε δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 

προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) (Χρήση 2014: Δαπάνες 729.753,81€ χ 30% = 

218.926,15€), έχοντας ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπονταν από τον παραπάνω νόμο και τις σχετικές 

εγκυκλίους. Η προσφεύγουσα υπέβαλε εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΓΓΕΤ με το υπ' αριθμό 

πρωτοκόλλου ……………../2015 έγγραφο. 

 

 Επειδή το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο ελέγχου των δαπανών του άρθρου 

22Α που αφορούσαν την εταιρική χρήση 2014 εξέδωσε την υπ'αρ.πρωτ……………../….. Βεβαίωση στις 

18.01.2016 με την οποία πιστοποίησε ότι οι  επιλέξιμες δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας της 

προσφέυγουσας, για το φορολογικό έτος 2015 ανέρχονται στο ποσό των 716.848,94€, ήτοι 12.904,87€ 

λιγότερες σε σχέση με τις υποβληθείσες (729.753,81€ - 716.848,94€ = 12.907,87€). 

 

Επειδή η προσφεύγουσα με την υποβολή της φορολογικής δηλώσεως του έτους 2015 κατ' εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 22Α του Ν.4172/13 εξέπεσε δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 

προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) (Χρήση 2015: Δαπάνες 622.435,29€ χ 30% = 

186.732,69€), έχοντας ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπονταν από τον παραπάνω νόμο και τις σχετικές 

εγκυκλίους. Η προσφεύγουσα υπέβαλε εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΓΓΕΤ με το υπ' αριθμό 

πρωτοκόλλου …………../2016 έγγραφο. 

 

Επειδή το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο ελέγχου των δαπανών του άρθρου 22Α 

που αφορούσαν την εταιρική χρήση 2015 εξέδωσε την υπ'αρ.πρωτ……………../Βεβαίωση στις 13.11.2017 με 

την οποία πιστοποιεί ότι οι επιλέξιμες δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας της επιχείρησης, για το 
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φορολογικό έτος 2015 ανέρχονται στο ποσό των 464.601,80€, ήτοι 139.380,54€ λιγότερες σε σχέση με τις 

υποβληθείσες (622.435,29 € - 464.601,80€ = 139.380,54€). 

 

Επειδή οι υπό κρίση δαπάνες πραγματοποιήθηκαν έως 31/12/2015 και επομένως ισχύουν τα αναφερόμενα στην 

ΠΟΛ 1113/2015. 

 

Επειδή κατά τη διενέργεια του ελέγχου το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. απέστειλε το υπ αριθμ. Πρωτ ……………/2019 έγγραφο 

στη Γενική Γραμματεία Έρευνας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τεχνολογίας προκειμένου να 

ενημερωθεί σχετικά με την έκδοση ή μη Βεβαιώσεων για τις αιτήσεις της προσφεύγουσας σχετικά με τις 

δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, την ημερομηνία έκδοσης αυτών καθώς και την ημερομηνία 

κοινοποίησης στην ως άνω επιχείρηση των σχετικών Βεβαιώσεων. Η ανωτέρω διεύθυνση ενημέρωσε ότι έχουν 

εκδοθεί οι Βεβαιώσεις για τα υπό κρίση φορολογικά έτη 2014, 2015 τις οποίες και τις διαβίβασε στο 

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις αυτές, πρόεκυψε ότι μέρος των δαπανών αυτών απορρίφθηκαν ως 

δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε ανωτέρω και προς τούτο, εφόσον εκδόθηκαν 

βεβαιώσεις, ορθώς τα ποσά αυτά δεν αναγνωρίστηκαν προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των υπό κρίση 

φορολογικών ετών. 

 

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 

άρθρου 12 § 1 του ν. 4474/2017 (Α’ 80) και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 36 του ίδιου νόμου από 07/06/2017, 

ορίζεται ότι: 

 

«1) Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους, καθώς και Οδηγίες για την εφαρμογή 

της φορολογικής νομοθεσίας. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δημοσιεύονται στον  ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. 2) Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι 

δεσμευτικές για τη Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή έως ότου τροποποιηθεί η νομοθεσία την 

οποία ερμηνεύουν. Η τυχόν  μεταβολή της ερμηνευτικής θέσης της Φορολογικής Διοίκησης δεν ισχύει 

αναδρομικά σε περίπτωση που συνεπάγεται τη χειροτέρευση της θέσης των φορολογουμένων. 3) Οι 

ερμηνευτικές εγκύκλιοι δεν είναι δεσμευτικές για τους φορολογούμενους. 4) Απαντήσεις που παρέχονται ή 

απόψεις που διατυπώνονται από υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης σχετικά με την ερμηνεία της 

φορολογικής νομοθεσίας, δεν δεσμεύουν τη Φορολογική Διοίκηση, εκτός από τις περιπτώσεις, στις οποίες αυτό 

προβλέπεται στον Κώδικα. 5) Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ακολούθησε τις εγκυκλίους της 

Φορολογικής Διοίκησης αναφορικά με τη φορολογική του υποχρέωση, η δήλωσή του δεν θεωρείται ανακριβής ή 

δεν θεωρείται ότι παρέλειψε να υποβάλει δήλωση, κατά περίπτωση». 

 

Επομένως σύμφωνα με τα ανωτέρω, η τυχόν μεταβολή της ερμηνευτικής θέσης της Φορολογικής Διοίκησης δεν 

ισχύει αναδρομικά σε περίπτωση που συνεπάγεται αναδρομική φορολογική επιβάρυνση του φορολογουμένου. 

Στην προκειμένη περίπτωση η προσφεύγουσα δεν υπέβαλε ανακριβή δήλωση, εφόσον για τις δηλωτικές της 

υποχρεώσεις ακολούθησε τις κατά τον χρόνο γένεσης της φορολογικής της υποχρέωσης, οδηγίες της 

Φορολογικής Διοίκησης και προς τούτο δεν υπολογίστηκε στους διορθωτικούς προσδιορισμούς φόρου 

εισοδήματος, ο πρόσθετος φόρος του άρθρου 58 του Ν. 4174/2013  

 

Επειδή κατ’ ανάλογη εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 της ΠΟΛ 1113/2015 της ΓΓΔΕ δεν 

επιβάλλονται τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα λόγω εκπροθέσμου απορρίψεως του αιτήματος της 

προσφεύγουσας. 
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ΔΕΔ 2586/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Όσον αφορά στις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που ραγματοποιούνται από την 1.1.2017 και 

μετά, προκειμένου για την αναγνώρισή τους, έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22Α του 

ν.4172/2013 όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 69 του ν.4485/2017 και τα όσα 

ειδικότερα έχουν καθορισθεί με την κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων αριθμ. 109343/Ι2/29.6.2017 (ΦΕΚ Β' 2351/11.7.2017) και ερμηνευτεί με την 

ΠΟΛ.1111/18.7.2016 εγκύκλιό μας. 

 

6. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 69 του ν.4485/2017 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 22Α 

του ν.4172/2013 προκειμένου ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών να διενεργούνται πλέον εντός 

χρονικού διαστήματος δέκα (10) μηνών και όχι έξι (6) μηνών όπως ίσχυε. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι με τις νέες διατάξεις δεν προβλέπεται πλέον η αυτοδίκαιη έγκριση των 

δαπανών μετά την άπρακτη παρέλευση της οριζόμενης από τον νόμο προθεσμίας, συνάγεται ότι η επιχείρηση 

οφείλει, σε περίπτωση ρητής μη έγκρισης του συνόλου ή μέρους των υπόψη δαπανών από τη Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και εφόσον αυτή 

κοινοποιείται στον φορολογούμενο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων του οικείου 

έτους ή μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος προκειμένου να εκπέσει μικρότερο ποσό δαπανών από αυτό που είχε δηλωθεί αρχικά. Η δήλωση 

αυτή εφόσον υποβάλλεται εντός μηνός από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης θεωρείται εμπρόθεσμη. 

 

Για την εξυπηρέτηση του ως άνω σκοπού το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει 

σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών (νυν ΑΑΔΕ) σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην αριθμ. 

109343/Ι2/29.6.2017 (ΦΕΚ Β' 2351/11.7.2017) κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά ρητή διατύπωση των οριζομένων στην παρ.2 του άρθρου 69 του 

ν.4485/2017. Η διαδικασία αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 της κοινής απόφασης σύμφωνα με 

την οποία, για την πιστοποίηση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων, η 

ΓΓΕΤ εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις τις οποίες κοινοποιεί στην αρμόδια Φορολογική Αρχή του δικαιούχου καθώς 

και στις δικαιούχους επιχειρήσεις. 

 

Επειδή, η προσφεύγουσα υπέβαλε, στις 12.07.2018, σύμφωνα με την οικεία προβλεπομένη διαδικασία, το υπ’ 

αριθμ. πρωτ. ………………../2018 αίτημά της προς τη Γ.Γ.Ε.Τ. για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής 

και τεχνολογικής έρευνας, που πραγματοποίησε το έτος 2017, συνολικού ύψους 3.047.418,59 € 

 

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22Α του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), προβλέπεται χρονικό διάστημα 

δέκα (10) μηνών από την υποβολή του οικείου αιτήματος προς έλεγχο και πιστοποίηση των εν λόγω δαπανών. 

Στις 11.02.2020 συντάχθηκε από τη συσταθείσα Επιτροπή Πιστοποιήσεως η οικεία Έκθεση, βάσει της οποίας 

εκδόθηκε από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων η υπ’ αριθμ. πρωτ. ………………/2020 Βεβαίωση, 

με την οποία έγινε εν μέρει δεκτό το υπ’ αριθμ. πρωτ. ………………/2018 αίτημα της Προσφεύγουσας για τον 

έλεγχο και την πιστοποίηση από τη Γ.Γ.Ε.Τ. των υποβληθεισών δαπανών και την έκδοση σχετικής βεβαιώσεως 

για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Α του Ν.4172/2013. 

 

Συγκεκριμένα, από τον φάκελο της υπό κρίση περίπτωσης, βεβαιώθηκε ότι οι πιστοποιημένες δαπάνες 

επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας της προσφεύγουσας για το φορολογικό έτος 2017 ανέρχονται σε 

761.313,38 €, μη αναγνωρίζοντας ως δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας τις δαπάνες των 

ερευνητικών έργων 

«…………………………………………………………………………………………………………………….» 
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Και 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….», συνολικού ύψους 2.257.544,65 Ευρώ. Τέλος, αποφασίστηκε η 

μείωση του ποσού των αποσβέσεων δαπανών αγοράς άυλων παγίων, ήτοι λογισμικού, αδειών χρήσεως 

λογισμικού κ.λπ. του έργου 

«………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………», ύψους 106.484,54 €, σε 77.923,98 €. 

 

Επειδή, μετά την έκδοση της προμνημονευθείσας με αριθμ. πρωτ. …………../2020 Βεβαίωσης του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων η προσφεύγουσα υπέβαλε με επιφύλαξη την από 07.04.2020 τροποποιητική δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων φορολογικού έτους 2017 με την οποία προσαύξησε τα καθαρά 

κέρδη προς φορολογία κατά 685.831,56 € καταβάλλοντας την διαφορά του προκύψαντος φόρου 198.891,15 € 

και βεβαιώθηκε με τον ΑΧΚ ………./..…. ΑΤΒ …………/2020. 

 

Επειδή, η προσαύξηση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά 30% αναγνωρίζεται μετά 

από σχετική βεβαίωση του Υφυπουργού Ανάπτυξης. 

 

Η αναγνώριση των δαπανών της φορολογικής περιόδου 2017 έγινε με την με αριθμό …………./2020 βεβαίωσης 

του Υφυπουργού Ανάπτυξης με την οποία αναγνωρίστηκαν δαπάνες ύψους 761.313,38 € ενώ αντίθετα δεν 

αναγνωρίστηκαν δαπάνες ύψους 2.286.105,21 €  

 

Η μη αναγνώριση των προαναφερθέντων δαπανών έχει ως αποτέλεσμα την προσαύξηση των φορολογητέων 

κερδών του φορολογικού έτους 2017 κατά 685.831,56 € 

 

Επειδή οι υπό κρίση δαπάνες πραγματοποιήθηκαν έως 31.12.2015 και επομένως ισχύουν τα αναφερόμενα στην 

ΠΟΛ 1210/2017. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας, απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

 

ΔΕΔ 2016/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή ο έλεγχος δεν αναγνώρισε προς έκπτωση δαπάνη ποσού 7.000,00 € πλέον ΦΠΑ, η οποία αφορά στο υπ’ 

αριθ. ......../2014 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών εκδόσεως ............................ ......................, ΑΦΜ 

.............................., με δραστηριότητα ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, με την 

αιτιολογία ότι αναγράφεται στην περιγραφή του "ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" χωρίς επαρκή 

προσδιορισμό των παρασχεθεισών υπηρεσιών και χωρίς να γίνεται αναφορά στο ανωτέρω τιμολόγιο της 

σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 

 

Επειδή, ο προσφεύγων απέστειλε στην Υπηρεσία μας το από 01/01/2014 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του 

ιδίου και του κου. .................................. στο οποίο αναγράφεται ότι η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών 

εκτιμάται στο ποσό των 300,00 € ανά δεκαπενθήμερο (πλέον ΦΠΑ), ενώ πιθανές πρόσθετες εργασίες οι οποίες 

μέλλον προκύψουν θα εκτιμηθούν και θα εκκαθαριστούν μέχρι την ημερομηνία της 31.12.2014. Το εν λόγω 

συμφωνητικό κατατέθηκε από τον κ. .................................... στη Δ.Ο.Υ. Β’ ……………… με την υπ’ αριθ. 

............/2014 κατάσταση συμφωνητικών. 
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Επειδή στο φάκελο της υπόθεσης βρίσκονται τραπεζικά παραστατικά συνολικού ποσού 9.035,00 €, το οποίο 

κατέθεσε ο προσφεύγων στον συνεργάτη του κ. ............................. τον Ιανουάριο του 2015 και το οποίο 

υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στο επίμαχο τιμολόγιο. 

 

Επειδή, για το ποσό αυτό έχει υποβληθεί η υπ’ αριθ. ................./2015 Προσωρινή Δήλωση Παρακρατούμενου 

Φόρου από Επιχειρηματική Δραστηριότητα. 

 

Επειδή, συνεπώς, ο σχετικός ισχυρισμός του προσφεύγοντος πρέπει να γίνει δεκτός. 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  

 

ΔΕΔ 315/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή, οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/12-11-2012), ορίζουν, ότι: 

 

‘’11. Ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το είδος των αγαθών, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή 

μονάδας και η αξία ή το είδος των υπηρεσιών και η αμοιβή, η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται κατά 

συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α.. Οι παρεχόμενες εκπτώσεις αναγράφονται κατά τις ίδιες 

διακρίσεις. Στο καθαρό ποσό περιλαμβάνονται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές 

φορολογικές επιβαρύνσεις και προστίθεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Ακόμη αναγράφεται το συνολικό ποσό της 

αξίας της συναλλαγής ή της αμοιβής.….’’ 

 

Επειδή, σε χρέωση του ως άνω λογαριασμού καταχωρήθηκε το υπ΄ αρ. ………………………/2014 τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών από την επιχείρηση με την επωνυμία ……………………………… με ΑΦΜ 

…………………….. και έδρα την Αγγλία. 

 

Οι παρασχεθείσες υπηρεσίες δεν προσδιορίζονται επακριβώς επί του ως άνω τιμολογίου καθώς υπάρχει η γενική 

περιγραφή …………………….. χωρίς να γίνεται αναφορά σε σχετική σύμβαση παροχής των συγκεκριμένων 

υπηρεσιών. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, για να αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό στοιχείο για την έκπτωση 

της σχετικής δαπάνης, πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και επαρκή προσδιορισμό των παρασχεθεισών 

υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 § 11 του ΚΦΑΣ. Ως εκ τούτου οι ισχυρισμοί της 

προσφεύγουσας δεν ευσταθούν και απορρίπτονται ως νόμω και ουσία αβάσιμοι. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

ΔΕΔ 923/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή εν προκειμένω όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η προσφεύγουσα εταιρεία, και σύμφωνα 

με την διάταξη του άρθρου 13 παρ.13 του Κ.Ν.2190/1920, έχει θεσπίσει με την από 20-06-2014 και 12-05-2017 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με την μορφή δικαιώματος 

προαίρεσης (option) στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας καθώς και σε 

πρόσωπα των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014. 

 

Επειδή κατά τον χρόνο άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, ως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα εταιρεία προέκυψε 

ζημία καθόσον η μέση τιμή απόκτησης από την εταιρεία των ιδίων μετοχών που είχε αποκτήσει προηγουμένως 
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και μεταβίβασε στους δικαιούχους ήταν 25,21 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η τιμή διάθεσης στους δικαιούχους ήταν 10 

ευρώ ανά μετοχή. 

 

Η ζημία που υπέστη η εταιρεία από την διάθεση των μετόχων προς τους δικαιούχους της ιδίας ανήλθε στο ποσό 

των 680.996,87 ευρώ και από την διάθεση των μετόχων στους δικαιούχους των συνδεδεμένων εταιρειών η ζημία 

ανήλθε στο ποσό των 329.057,68 ευρώ. 

 

Η προσφεύγουσα προέβη σε φορολογική αναμόρφωση της εν λόγω δαπάνης (ζημίας), για την οποία όμως 

επιφυλάσσεται καθώς θεωρεί ότι το Δημόσιο, ενώ αναγνώρισε το ποσό των 680.996,87 ευρώ, ως εκπεστέα 

δαπάνη καθόσον αποτελεί επιχειρηματική δαπάνη επ’ ωφελεία της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του 

ν.4172/2013, αντίθετα και αντιφατικά με τον Κ.Ν. 2190/1920 και τον Κ.Φ.Ε , δεν αναγνώρισε το ποσό των 

329.057,68 ευρώ. 

 

Επειδή, ο ν.2190/1920 ρυθμίζει ζητήματα λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών και δεν επιλαμβάνεται θεμάτων 

αναγνώρισης δαπανών από φορολογικής απόψεως. Ως εκ τούτου απορρίπτεται ο σχετικός ισχυρισμός της 

προσφεύγουσας περί πλήρους αντίθεσης με το ν.2190/1920 ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος. 

 

Επειδή η προσφεύγουσα επιφυλάσσεται για την έκπτωση ζημίας που σχετίζεται με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, 

και με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ισχυρίζεται ότι αποτελεί επιχειρηματική δαπάνη επ’ ωφέλειά της, 

ωστόσο ως ρητώς προβλέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις του Κ.Φ.Ε η εν λόγω ζημία σύμφωνα με την 

παρ. 4 του άρθρου 48 του ΚΦΕ δεν δύναται να εκπεστεί καθώς συσχετίζεται με απαλλασσόμενα της 

φορολογίας έσοδα-μερίσματα των παρ.1 και 2 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε.. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διάταξη 

εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση και δεν συνδέεται με την καταβολή μερίσματος, ως εκ τούτου δεδομένου ότι ο 

προβαλλόμενος ισχυρισμός της προσφεύγουσας αναφέρεται μόνο στις προϋποθέσεις έκπτωσης του άρθρου 22 

του ν.4172/2013 και δεν λαμβάνει υπόψη καταρχήν τις περιοριστικές διατάξεις του άρθρου 48 παρ.4 του Κ.Φ.Ε. 

απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 

ΔΕΔ 140/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου της υπό κρίση υπόθεσης, προκύπτουν τα κατωτέρω: α) Η δαπάνη ποσού 

500.000,00 € καταχωρήθηκε ως έξοδο δεδουλευμένο σε πίστωση του μεταβατικού λογ/σμού 56.01.61.000, διότι 

έως τις 31.12.2014 δεν είχε ληφθεί το αντίστοιχο τιμολόγιο. 

 

β) Το υπ’ αριθμ. ………. τραπεζικό παραστατικό προμηθειών με αιτιολογία «Χρέωση προμήθειας έτους 2014 

για παροχή τραπεζικών υπηρεσιών», εκδόθηκε στις 31.03.2015 και όχι μέχρι τις 15.01.2015, όπως υπήρχε 

υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4308/2014, για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν 

εντός του έτους 2014. 

 

γ) Η σύμβαση με ημερομηνία 01.07.2014, στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι τραπεζικές εργασίες που 

αναφέρονται στο τιμολόγιο – δικαιολογητικό εγγραφής του δεδουλευμένου εξόδου, δε φέρει βέβαιη ημερομηνία, 

καθώς δεν έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ως εκ τούτου, δεν αποδεικνύεται ότι συνάφθηκε εντός του 

έτους 2014. 

δ) Η περιγραφή του τιμολογίου «Χρέωση προμήθειας έτους 2014 για παροχή τραπεζικών υπηρεσιών» δεν 

αποδεικνύεται από τα πραγματικά περιστατικά που εξετάστηκαν από τον έλεγχο και αναφέρονται εκτενώς στην 

έκθεση ελέγχου. 
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ε) Από τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεση του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η δαπάνη που καταχωρήθηκε στα 

τηρούμενα βιβλία της προσφεύγουσας στις 31.12.2014 αφορά κατά ένα μέρος αυτής το έτος 2014, και 

συγκεκριμένα κατά το ποσό των 134.138,00 ευρώ, ως εξής: 

 

Εισπράξεις οφειλών μέσω πάγιων εντολών 218.276 συναλλαγές * 0,50/συναλλαγή = 109.138,00 €  

Πλέον: λοιπές τραπεζικές εργασίες χρήσης 2014 (50.000/2) 25.000,00 € 

Σύνολο αμοιβών για παρασχεθείσες εργασίες της …………………………. 134.138,00 € 

 

Ως εκ τούτου, το υπόλοιπο ποσό 365.862,00 ευρώ (500.000,00 – 134.138,00) που καταχωρήθηκε στους 

μεταβατικούς λογαριασμούς ως δεδουλευμένο έξοδο της χρήσης 2014, δεν αποτελεί έξοδο της χρήσης αυτής, 

καθώς α) δεν ήταν απαιτητό στις 31.12.2014, αλλά κατέστη απαιτητό στις 31.03.2015, οπότε εκδόθηκε το 

αντίστοιχο τιμολόγιο και β) από τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρθηκαν ανωτέρω δεν αποδεικνύεται ότι 

αφορά στο σύνολό του το έτος 2014, αλλά μόνο κατά ένα μέρος αυτού. 

 

Επειδή, η εν λόγω σύμβαση δε φέρει βέβαιη ημερομηνία, καθόσον αυτή δεν θεωρήθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 446 του Κ.Π.Δικονομίας, ορίζεται, ότι: «Το ιδιωτικό έγγραφο αποκτά βέβαιη 

χρονολογία ως προς τους τρίτους μόνο όταν το θεωρήσει συμβολαιογράφος ή άλλος δημόσιος υπάλληλος 

αρμόδιος κατά το νόμο ή όταν πεθάνει ένας από εκείνους που το υπέγραψαν ή όταν το ουσιώδες περιεχόμενό 

του αναφερθεί σε δημόσιο έγγραφο ή όταν υπάρξει άλλο γεγονός που κάνει με ανάλογο τρόπο βέβαιη τη 

χρονολογία. Η θεώρηση γίνεται με τη σημείωση επάνω στο έγγραφο της λέξης " θεωρήθηκε " και της 

χρονολογίας.» 

 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 171 παρ. 2 του Κ.Δ.Δικονομίας, ορίζεται, ότι: «2. Η χρονολογία των ιδιωτικών 

εγγράφων καθίσταται βέβαιη για τους τρίτους μόνο όταν αυτά θεωρηθούν από συμβολαιογράφο ή από άλλον 

αρμόδιο κατά το νόμο δημόσιο υπάλληλο…..» 

 

Επειδή, σύμφωνα με την κρατούσα διοικητική και δικαστηριακή νομολογία, γίνονται δεκτά τα εξής: ‘’- Ο 

ν.1882/1990………………….. 

 

Επειδή, η καθυστερημένη έκδοση του φορολογικού στοιχείου, την 31.03.2015, ήτοι μετά τις 15.01.2015, οπότε 

υπήρχε η σχετική υποχρέωση τιμολόγησης των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν το έτος 2014, βάσει των 

προαναφερόμενων διατάξεων, επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του ελέγχου και της αντισυμβαλλόμενης 

Τράπεζας ότι οι παρασχεθείσες υπηρεσίες αφορούν εν μέρει το 2015. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η εν λόγω 

σύμβαση δε φέρει βέβαιη ημερομηνία, όπως προαναφέρθηκε, η προσφεύγουσα όφειλε να έχει  καταχωρήσει ως 

δεδουλευμένο έξοδο μόνο το μέρος των υπηρεσιών που πράγματι παρασχέθηκαν και αφορούσαν το έτος 2014, 

το οποίο γνώριζε με ακρίβεια στις 31.03.2015, οπότε εκδόθηκε το σχετικό φορολογικό παραστατικό. 

 

Επίσης, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, το σύνολο της αμοιβής των 500.000,00 € αφορούσε 

υπηρεσίες που παρασχέθηκαν εντός του έτους 2014, όπως περιγράφονταν στην εν λόγω σύμβαση, δε 

διευκρινίστηκε γιατί δεν τιμολογήθηκαν οι αντίστοιχες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν εντός του έτους 2015, 

δεδομένου ότι υπήρχε ρητή πρόβλεψη στη σύμβαση, η οποία ήταν σε ισχύ μέχρι και τις 02.01.2016, οπότε 

τέθηκε σε ισχύ η νέα σύμβαση. Οι μόνες διευκρινίσεις που δόθηκαν στον έλεγχο για τη μη τιμολόγηση των 

αντίστοιχων υπηρεσιών για το έτος 2015 ήταν ότι, όπως αναφέρεται και στην οικεία έκθεση ελέγχου, η αμοιβή 

των 500.000,00 € που τιμολογήθηκε με το αρ. ………./2015 τιμολόγιο καταλαμβάνει υπηρεσίες που 

παρασχέθηκαν κατά τα έτη 2014 και 2015. 

 

Επειδή, η εν λόγω σύμβαση είναι εντελώς αόριστη ως προς την τιμολόγηση των εκάστοτε υπηρεσιών, καθώς δε 

γίνεται αναφορά στο κόστος έκαστης εξ αυτών, αλλά αναφέρεται μια συνολική αμοιβή για τις εν λόγω 
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υπηρεσίες. Περαιτέρω, στο τιμολόγιο με αρ. ………../2015 δεν περιγράφονται με σαφήνεια οι παρασχεθείσες 

υπηρεσίες, προκειμένου να κριθεί με αξιοπιστία ο χρόνος παροχής αυτών, αλλά στηρίζεται στην ανωτέρω 

αόριστη σύμβαση. 

 

Εξάλλου, ο επιμερισμός του ποσού των 500.000,00 € δεν είναι διόλου αυθαίρετος, διότι στηρίζεται στις 

διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν εγγράφως από την …………………………., αντισυμβαλλόμενης και 

παρέχουσας τις κρινόμενες υπηρεσίες ως πλέον αξιόπιστη πηγή συλλογής στοιχείων για τη διερεύνηση των 

πραγματικών περιστατικών που εξετάστηκαν από τον έλεγχο και οδήγησαν στη διαμόρφωση της κρίσης του. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η δαπάνη ποσού 365.862,00 ευρώ, η οποία αποτελεί μέρος της προμήθειας της Τράπεζας 

ποσού 500.000,00 ευρώ που καταχωρήθηκε στα βιβλία της προσφεύγουσας το έτος 2014, αφορούν τη χρήση 

2015 και, ως εκ τούτου, δεν πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 22 του  

ν. 4172/2013, περ. γ’, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2014 

και προστίθεται στις λογιστικές διαφορές του ελέγχου.  

 

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην οικεία έκθεση ελέγχου Εισοδήματος της 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού 

Φόρου Εισοδήματος, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, οι ισχυρισμοί της 

προσφεύγουσας περί του αντιθέτου πρέπει να απορριφθούν, ως αβάσιμοι και μη αποδεκτοί και η υπό κρίση 

ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί. 

 

 

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

ΔΕΔ 2240/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή η διαφορά για το έτος 2015 προέκυψε από την αγορά εμπορεύματος με κωδικό «06.692/Χοιρινό Μισάδι 

Χ/Δ Ελ. (944178)» από την συνδεδεμένη επιχείρηση …………. Με αυξημένο κόστος. Ειδικότερα με το υπ’ 

αριθμ. …………./31-10-2015 Τιμολόγιο αγοράστηκαν από τη συνδεδεμένη 562,2 κιλά από το παραπάνω είδος 

με τιμή μονάδας 291€/κιλό, ήτοι συνολικής αξίας 163.600,20€, τα οποία πουλήθηκαν στην επιχείρηση 

…………. με τιμή 3,95€/κιλό, ήτοι 2.220,69€. Λαμβανομένου υπόψη ότι όπως προκύπτει από την καρτέλα 

αποθήκης του εν λόγω είδους, το μέσο περιθώριο μικτού κέρδους του είδους χωρίς την επίμαχη συναλλαγή είναι 

30%, η τιμή αγοράς προκύπτει από την επίλυση της εξίσωσης: 

 

3,95 (τιμή πωλ) – Χ (τιμή αγοράς) / 3,95 (τιμή πωλ) = 30%, από την οποία προκύπτει τιμή μονάδος 2,77€/κιλό, 

ήτοι θα έπρεπε να αγοράσει την ανωτέρω ποσότητα έναντι του ποσού των 1.557,29€ (562,2 x 2,77). 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η προσφεύγουσα να καταχωρήσει στα βιβλία της αυξημένο κόστος και να 

πετύχει αρνητικό περιθώριο μικτού κέρδους από την πώληση του αγαθού ύψους 162.042,91€ (163.600,20 – 

1.557,29). 

 

Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι από προφανή παραδρομή και από απροσεξία των αρμοδίων υπαλλήλων 

της καταχωρήθηκε τιμή κιλού 291€ αντί 2,91€, πλην όμως, όπως έχει κριθεί νομολογιακά, δεν επιτρέπεται στη 

φορολογική αρχή να ελέγχει το προσήκον μέτρο των δαπανών. 

 

Περαιτέρω ισχυρίζεται ότι δεδομένης της κερδοφορίας αμφοτέρων των επιχειρήσεων κανένα φορολογικό έσοδο 

δεν έχασε το Δημόσιο, ούτε συνολικά ωφελήθηκαν οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις παρά το Νόμο, καθόσον η ίδια 

την κρινόμενη χρήση είχε κέρδη 344.783,72€, ενώ η συνδεδεμένη προμηθεύτρια …………. είχε κέρδη 
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598.262,21€, τα οποία διαμορφώθηκαν αφού στον κύκλο εργασιών της περιλαμβάνεται το ποσό των 

162.042,91€ των επίδικων τιμολογίων, για το οποίο και αποδόθηκαν οι φόροι. Ο ισχυρισμός αυτός απορρίπτεται 

καθόσον με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ισχύοντος κώδικα φορολογίας εισοδήματος (ν. 4172/2013) 

προβλέπεται η αρχή των ίσων αποστάσεων, ανεξάρτητα αν οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι διεθνείς ή 

εγχώριες. 

 

Επειδή περαιτέρω η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε παραστατικά αντιλογισμού της εγγραφής που αφορά την εν 

λόγω υπερτιμολογημένη αγορά από τη συνδεδεμένη επιχείρηση δεδομένου δε, ότι αν η αγορά αυτή είχε γίνει 

μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, το γεγονός αυτό θα είχε επιλυθεί σύντομα, οι ισχυρισμοί της 

προσφεύγουσας απορρίπτονται ως αβάσιμοι. 

 

Επειδή η διαφορά για το έτος 2016 διαπιστώθηκε η μη τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς το 

ποσοστό μικτού κέρδους του έτους, όπως υπολογίστηκε από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και 

ανέρχεται σε 11,08%, βρίσκεται εκτός των ορίων του 1ου και 3ου τεταρτημορίου των ποσοστών μικτού κέρδους 

που προέκυψε από συγκρίσιμο δείγμα 38 επιχειρήσεων, με διάμεσο συντελεστή 18,90%, που επιλέχθηκε από 

τον έλεγχο.  

 

Κατόπιν αυτών, δεδομένου ότι κατά την αγορά των εμπορευμάτων από τη συνδεδεμένη επιχείρηση …………., 

που πουλήθηκαν από την προσφεύγουσα, η τιμολόγηση ήταν τέτοια που οδήγησε σε μικτό περιθώριο κέρδους 

εκτός ορίων, τα ακαθάριστα έσοδα 9.144.444,60€ εφαρμόστηκε η διαφορά του συντελεστή μικτού περιθωρίου 

7,82% (18,90% - 11,08%) και προέκυψε ως λογιστική διαφορά το ποσό των 715.095,57€. 

 

Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι ουδεμία τροποποίηση υπήρξε στη τιμολογιακή πολιτική μεταξύ των 

συνδεδεμένων εταιρειών, η οποία είναι ίδια με τις προηγούμενες χρήσεις, που ο έλεγχος έχει κάνει ήδη δεκτές. 

Το γεγονός μείωσης του μεικτού κέρδους σε 11,08% οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο έκτακτο γεγονός της 

ζημιάς και της απώλειας εσόδων από το γεγονός που επήλθε από την εταιρεία …………., λόγω της 

υπογραφείσας σύμβασης εξυγίανσης αυτής γεγονός το οποίο αποδέχεται και ο έλεγχος ως πραγματικό, πλην 

όμως αυτή η θέση της πόρρω απέχει από την πραγματικότητα αφού η εν λόγω ζημία ποσού 269.196,33€ 

καταχωρίστηκε σε λογαριασμούς έκτακτων εξόδων (λογ.81) έτους 2016, πράγμα που σημαίνει ότι το γεγονός 

αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει ένα δείκτη κερδοφορίας που χρησιμοποιεί συντελεστές καθαρού κέρδους (πχ. 

TNMM) και όχι το συγκεκριμένο δείκτη μικτού περιθωρίου κέρδους. Επομένως ο χρησιμοποιούμενος από την 

προσφεύγουσα δείκτης κατά την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών δεν επηρεάστηκε από τη ζημιά από 

την εξυγίανση της εταιρείας ………….. 

 

Επειδή περαιτέρω η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες που χρησιμοποίησε ο έλεγχος στο τελικό δείγμα 

είναι ξένες ως προς τη δραστηριότητά της και παραθέτει αποσπάσματα από ιστότοπους των εταιρειών του 

δείγματος, πλην όμως τα παρατιθέμενα στοιχεία δεν είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου των δραστηριοτήτων 

τους. Εξάλλου σε κάθε περίπτωση η αναζήτηση των εταιρειών και το προκύψαν τελικό δείγμα του ελέγχου 

διενεργήθηκε με βάση τα κριτήρια όπως προέκυψαν από τη βάση δεδομένων ένα από τα οποία είναι και οι 

κωδικοί δραστηριοτήτων αυτών των εταιρειών. Επιπλέον, η προσφεύγουσα ενώ διατείνεται ότι είναι καθαρά 

εταιρεία χονδρικού εμπορίου κρεάτων (κωδ.46321116), εντούτοις στις 15/05/2014 διέγραψε αυτή την 

δραστηριότητά της και την αντικατέστησε με τον κωδ. 46382906 «Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων 

διατροφής Π.Δ.Κ.Α». 

 

Επειδή περαιτέρω η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η εταιρεία «………….» δεν συμπεριλαμβάνεται στο τελικό 

δείγμα των συγκρίσιμων εταιρειών έτους 2016, σε αντίθεση με το τελικό δείγμα των ετών 2014-2015, όπου 

περιλαμβάνονταν, καθώς η εν λόγω εταιρεία αποτελεί το βασικότερο ανταγωνιστή της, σημειώνουμε ότι η εν 

λόγω εταιρεία δεν πληρούσε τα κριτήρια αυτόματης αναζήτησης της βάσης δεδομένων και απορρίφθηκε κατά 

την επικαιροποίηση του δείγματος. Εξάλλου είναι μια αυτόματη διαδικασία από τη βάση δεδομένων χωρίς 
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χειροκίνητη παρέμβαση. Επιπλέον σημειώνουμε ότι και από την ίδια την προσφεύγουσα παρόλο που 

παραδέχεται ότι αποτελεί τον βασικότερο ανταγωνιστή της δεν συμπεριλαμβάνεται στο τελικό της δείγμα των 

συγκρίσιμων εταιρειών (παράρτημα Δ φακέλου τεκμηρίωσης 2016) 

 

Επειδή περαιτέρω, η προσφεύγουσα με το υπ’ αρ. ΔΕΔ …………. ΕΙ2020ΕΜΠ/22-09-2020, υπόμνημά της που 

υπέβαλε στην υπηρεσία μας, προέβαλε νέους ισχυρισμούς και ειδικότερα παραθέτει τις μεγαλύτερες εταιρείες 

του κλάδου (ως σελ. 3 του υπομνήματος), τα στοιχεία των οποίων είναι δημοσιευμένα και αποτελούν το πλέον 

αξιόπιστο, δίκαιο και ασφαλές δείγμα προς σύγκριση όπως ισχυρίζεται, και υπολογίζει τους δείκτες μικτού 

κέρδους των εταιρειών του δείγματος αυτού και αποδεικνύει ότι ο συντελεστής μικτού κέρδους 11,08%, 

βρίσκεται εκτός των ορίων του 1ου και 3ου τεταρτημορίου των ποσοστών μικτού κέρδους και συνεπώς δεν 

υφίσταται απόκλιση από την αρχή των ίσων αποστάσεων. 

 

Επειδή σε απάντηση της υπ’ αριθμ. …………./30-09-2020 Πράξης αναπομπής η αρμόδια ελεγκτική αρχή αφού 

έλαβε υπόψη της τους εν λόγω ισχυρισμούς, μας διαβίβασε το από 12/10/2020 Σημείωμα πρόσθετων ελεγκτικών 

επαληθεύσεων, από το οποίο προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 

«… 3) Όσον αφορά τις αιτιάσεις της ελεγχόμενης στο υπό εξέταση υπόμνημά της ότι ο έλεγχος προέβη στη 

δημιουργία ενός νέου δείγματος χρησιμοποιώντας εταιρείες παραγωγής με ξένο αντικείμενο και όχι χονδρικού 

εμπορίου, πόρρω απέχουν από την πραγματικότητα, αφού όπως ήδη έχουμε αναφέρει και στο κεφάλαιο 6. «Περί 

τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών», της έκθεσης ελέγχου εισοδήματος, ο έλεγχος και στο αρχικό 

αλλά και στο τελικό δείγμα του περιλαμβάνονται εταιρείες με κωδικούς δραστηριότητας αμιγώς χονδρικού 

εμπορίου επεξεργασμένων προϊόντων κρέατος καθώς και άλλων προϊόντων διατροφής, (π.χ. ψάρια, 

γαλακτοκομικά - τυροκομικά, δημητριακά κλπ. όπως προκύπτουν και από το προσκομιζόμενο από την 

ελεγχόμενη αρχείο αποθεμάτων (βιβλίο αποθήκης). 

 

4) Η προσφεύγουσα στο υπό εξέταση υπόμνημα της, όπως και στην ενδικοφανή προσφυγή (σελ.56-57), επιμένει 

ότι τη συγκρίνουμε με εταιρείες παραγωγής και όχι εμπορίας κρεάτων, όπως είναι η δραστηριότητά της, 

εντούτοις όπως έχουμε ήδη αναφέρει και αναλύσει διεξοδικά, στην από 04.11.2019 έκθεση ελέγχου εισοδήματος 

(σελ.86-94 & 155- 158) και (σελ.15-18) των απόψεων μας επί της ενδικοφανούς προσφυγής, ο έλεγχος έλαβε ως 

ελεγχόμενο μέρος, για τους λόγους που έχουμε ήδη αναφέρει, την προσφεύγουσα εταιρεία και όχι την 

συνδεδεμένη εταιρεία «………….», την οποία έλαβε ως ελεγχόμενο μέρος η προσφεύγουσα στο φάκελο 

τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών. 

 

Οπότε ορθώς ο έλεγχος λαμβάνει υπόψη στο συγκριτικό δείγμα εταιρείες ομοειδής με το αντικείμενο 

δραστηριότητας της προσφεύγουσας, η οποία εσφαλμένως επιμένει ότι οι  εταιρείες του δείγματός μας δεν είναι 

συγκρίσιμες με αυτή, ακριβώς διότι λαμβάνοντας η ίδια ως ελεγχόμενο μέρος τη συνδεδεμένη εταιρεία 

«………….», χρησιμοποιεί για την τεκμηρίωση τιμών των ενδοομιλικών της συναλλαγών ένα δείγμα που 

αποτελείται από εταιρείες ομοειδής ως προς το μέγεθος, τις λειτουργίες που επιτελεί και τους κινδύνους που 

αναλαμβάνει η συνδεδεμένη εταιρεία «………….», ενώ ο έλεγχος λαμβάνει δείγμα εταιρειών συναφών με το 

αντικείμενο εργασιών, το μέγεθος και το βεληνεκές της προσφεύγουσας εταιρείας «………….», που σαφώς 

είναι μικρότερης εμβέλειας και μεγέθους από πλευράς εσόδων και κερδών.  

5) Επιπροσθέτως και προς πλήρη κατανόηση της επιλογής από τον έλεγχο της εταιρείας (………….) ως 

ελεγχόμενο μέρος, και συνακολούθως τη χρήση στο τελικό δείγμα, εταιρειών συγκρίσιμων με την (………….) 

και όχι με τη συνδεδεμένη αυτής (………….), αναφέρουμε ότι η εν λόγω επιλογή ήταν επιβεβλημένη ως η πιο 

αξιόπιστη, αφού ο δείκτης κερδοφορίας του ελεγχόμενου μέρους κατά περίπτωση, υπολογίστηκε (σύμφωνα με 

το φάκελο τεκμηρίωσης) από το σύνολο της λειτουργίας του και όχι από την κάθε συναλλαγή ξεχωριστά, 

(πωλήσεις μόνο προς την ………….), με αποτέλεσμα οι δείκτες που χρησιμοποιούνται (από την ελεγχόμενη στο 

φάκελο τεκμηρίωσης) να μην είναι αξιόπιστοι, αφού δεν απορούν να επαληθευτούν διότι στον κύκλο εργασιών 

της συνδεδεμένης περιλαμβάνονται και πωλήσεις προς τρίτους. Αυτό γίνεται πιο κατανοητό εάν λάβουμε υπόψη 
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ότι το ποσοστό των πωλήσεων της συνδεδεμένης (………….) προς την ελεγχόμενη (………….) ανέρχεται μόλις 

στο 41.30% του συνόλου των πωλήσεων της. 

 

6) Όσον αφορά την προβολή - προσκόμιση, με το υπό εξέταση υπόμνημά της, των πινάκων 1 έως και 4, 

φερόμενα ως νέα στοιχεία, επισημαίνουμε ότι ουδόλως ως νέα στοιχεία μπορούν να χαρακτηριστούν, δεδομένου 

ότι τα όσα προβάλλονται εδώ είχαν ήδη αναφερθεί και στις σελ. 57-63, της ενδικοφανούς προσφυγής της, που 

σημαίνει ότι ήδη έχουν ληφθεί υπόψη από τον έλεγχο κατά τη διατύπωση των θέσεων του, στην από 11.12.2019 

Έκθεση Απόψεων επί της υπ' αριθμ. πρωτ. …………./ 04-12-2019 ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας, παρά 

ταύτα επικουρικώς αναφέρουμε και τα εξής: 

 

Όσον αφορά τον πίνακα 2 (σελ.4 του υπομνήματος), όπου φαίνονται οι εταιρείες του δείγματος που 

χρησιμοποιεί η προσφεύγουσα για να καταλήξει στη σελ. 5, ότι τηρείται η αρχή των ίσων αποστάσεων αφού ο 

δείκτης μικτού κέρδους της είναι εντός του ενδοτεταρτημοριακού εύρους τιμών που προέκυψε από το δείγμα 

των εν λόγω εταιρειών, (πιν. 3 & 4), επισημαίνουμε ότι: οι εταιρείες που χρησιμοποιεί στο δείγμα της η 

προσφεύγουσα ουδεμία συγκριτική σχέση έχουν με αυτή, αφού πρόκειται για εταιρείες παραγωγής επεξεργασίας 

και τυποποίησης κρέατος, και όχι αποθήκευσης - μεταπώλησης και διανομής που διενεργεί η ίδια, αλλά 

σχετίζονται περισσότερο με την συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία (………….). 

 

Ενδεικτικά, και προς επιβεβαίωση αυτών, από τον πίνακα 2 (του υπομνήματος) και με βάση τις δραστηριότητες 

και το προφίλ των εν λόγω εταιρειών, επισημαίνουμε τα εξής: 

 

α) Εταιρεία «………….», διενεργεί επεξεργασία, τεμαχισμό και συσκευασία νωπού κρέατος, διαθέτει 

εγκαταστάσεις 11.000 τμ., απασχολεί 293 άτομα και έχει στόλο 38 φορτηγών ψυγείων που μεταφέρει τα 

προϊόντα. 

 

β) Εταιρεία «………….» διενεργεί παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση σκευασμάτων νωπού κρέατος, έχει 

έσοδα και από κρεοπωλείο (ήτοι λιανική), διαθέτει εγκαταστάσεις 4.000 τμ., απασχολεί 120 άτομα και διαθέτει 

στόλο φορτηγών ψυγείων για τις μεταφορές των προϊόντων της. 

 

γ) Εταιρεία «…………..» διενεργεί και πωλήσεις λιανικής ενώ έχει έσοδα και από άλλες 

 

δραστηριότητες (π.χ έσοδα από μεταφορές). 

 

δ) Εταιρεία «………….» είναι αγροκτηνοτροφική, ζωοτροφική και κρεατοπαραγωγική μονάδα διαθέτει σφαγείο, 

κρεοπωλείο, διενεργεί εκτροφή ζώων τυποποίηση και διαχείριση προϊόντων κρέατος. 

 

Η Εταιρεία «………….» είναι κυρίως χονδρέμπορος - μεταπωλητής κρέατος και συναφών προϊόντων, διαθέτει 

εγκαταστάσεις 1.290 τμ., απασχολεί 15 άτομα, και διαθέτει 3 φορτηγά ψυγεία για τις μεταφορές εμπορευμάτων. 

 

Με βάση τα ως άνω αναφερθέντα για τις εν λόγω εταιρείες που χρησιμοποιεί στο δείγμα της η προσφεύγουσα 

καθίσταται σαφές, ότι πρόκειται κυρίως για μεγάλες παραγωγικές μονάδες που διενεργούν πλήθος εργασιών που 

αφορούν κυρίως το κρέας και όχι απλοί μεταπωλητές κρέατος όπως η προσφεύγουσα εταιρεία. Επομένως 

καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για σύγκριση εταιρειών με τελείως ανόμοια μεγέθη, μεταξύ αυτών της 

προσφεύγουσας και των εταιρειών που χρησιμοποιεί στο δείγμα της η προσφεύγουσα. 

 

Εν κατακλείδι, επειδή η προσφεύγουσα παίρνει ως ελεγχόμενο μέρος την εταιρεία (………….), λαμβάνει ως 

συγκρίσιμο δείγμα εταιρείες ομοειδείς με την συνδεδεμένη (………….), ο έλεγχος όμως επειδή έχει λάβει ως 

ελεγχόμενο μέρος την προσφεύγουσα (………….), για τους λόγους που ήδη έχουμε διεξοδικώς αναφέρει, 

λαμβάνει ως συγκρίσιμο δείγμα εταιρείες ομοειδείς με την προσφεύγουσα που είναι σαφώς διαφορετικού ήτοι 

(μικρότερου) μεγέθους από την συνδεδομένη με αποτέλεσμα το ενδοτεταρτημοριακό εύρος να είναι διαφορετικό 

και σαφώς πιο αξιόπιστο από αυτό της προσφεύγουσας ακριβώς διότι αυτή ξεκινά από εσφαλμένη αφετηρία 
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αφού προσπαθεί να τεκμηριώσει την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων συγκρίνοντας τον εαυτό της με 

εταιρείες που προσιδιάζουν ως προς το μέγεθος τις λειτουργίες που επιτελούν και τους κινδύνους που 

αναλαμβάνει η συνδεδεμένη «………….». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι, τα φερόμενα ως νέα στοιχεία που προβαλλόμενα με το υπό εξέταση 

υπόμνημα της προσφεύγουσας, είχαν ήδη προβληθεί και εξεταστεί με την ενδικοφανή προσφυγή, ο έλεγχος δεν 

διαφοροποιεί τις απόψεις του όπως αυτές αποτυπώθηκαν στην από 04.12.2019 Έκθεση Ελέγχου Εισοδήματος 

καθώς και στην από 11.12.2019 Έκθεση απόψεων μας επί της υπ' αριθμ. …………./ 04-12-2019 ενδικοφανούς 

προσφυγής της ελεγχόμενης εταιρείας». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι, δεδομένου 

ότι αποδείχθηκε ότι κατά το φορολογικό έτος 2016 δεν τήρησε την αρχή των ίσων αποστάσεων για τις 

αγορές που πραγματοποίησε από τη συνδεδεμένη επιχείρηση ………….. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 2492/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή η προσφεύγουσα εταιρεία τόσο κατά τον έλεγχο όσο και με την ενδικοφανή προσφυγή αμφισβητεί τις 

διαπιστώσεις του ελέγχου και επικαλείται τους παρακάτω κύριους ισχυρισμούς: 

 

-οι συγκεκριμένες συναλλαγές αφορούν τυπικά σε χονδρική πώληση και ουσιαστικά σε υπηρεσίες 

διαμεσολάβησης. Προς επίρρωση του ισχυρισμού της αναφέρει ότι το αντικείμενο της εταιρείας είναι η 

διαμεσολάβηση για ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας -private label (κυρίως τρόφιμα, προϊόντα 

προσωπικής φροντίδας και καθημερινής συντήρησης νοικοκυριού) για λογαριασμό τρίτων συνεργαζόμενων 

πελατών καθώς και η ανάπτυξη προϊόντων για δικό της λογαριασμό (own brand). 

 

Οι υπό κρίση συναλλαγές αφορούν κυρίως (74% και για τις τρεις χρήσεις) σε ανάπτυξη προϊόντων για 

λογαριασμό της ………………….. (περίπτωση PRIVATE LABEL) ένα μικρότερο μερίδιο ανήκει στην 

περίπτωση OWN BRAND με αποστολή απευθείας στον πελάτη (16% και για τις τρεις χρήσεις) και το 10% 

αφορά σε κατηγορία επίσης OWN BRAND μέσω της αποθήκης της. 

 

……………………………………………………………… 

 

Ωστόσο: 

 

α)Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε βάσει των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων των υπό κρίση 

συναλλαγών ότι πρόκειται για πώληση εμπορευμάτων που εμπίπτει στον ορισμό της παράδοσης αγαθών καθώς 

η ……………../………………. ζητάει την αγορά αγαθών δική της ετικέτας βάσει συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών από την προσφεύγουσα και η οποία με την σειρά της δίνει εντολή στους προμηθευτές της να 

την προμηθεύσουν με αυτά. Η αγορά των προϊόντων από την προσφεύγουσα καλύπτεται με δελτία αποστολής, 

τιμολόγια πώλησης, τιμολόγια πώλησης-δελτία αποστολής των προμηθευτών της. Ομοίως δε και για τις 

πωλήσεις που πραγματοποιεί η προσφεύγουσα προς τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις εκδίδονται επίσης δελτία 

αποστολής, τιμολόγια πώλησης, τιμολόγια πώλησης-δελτία αποστολής. Βάσει των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι 

η προσφεύγουσα αγοράζει αρχικά εμπορεύματα για δικό της λογαριασμό (απόκτηση κυριότητας αυτών)  

και στην συνέχεια τα πουλά αυτούσια στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ως εκ τούτου δεν υφίσταται 

περίπτωση τιμολόγησης υπηρεσίας διαμεσολάβησης (όπως περίπτωση εκκαθάρισης πωλήσεων και 

προμήθειας επ’ αυτών) αλλά περίπτωση τιμολόγησης λόγω πώλησης/μεταβίβασης προϊόντων από την 

προσφεύγουσα στη συνδεδεμένη εταιρεία. 
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Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι οι υπό κρίση συναλλαγές και κυρίως οι συναλλαγές προϊόντων PRIVATE 

LABEL αφορούν δραστηριότητά της η οποία δεν ενέχει κινδύνους λόγω της απλής διαμεσολάβησης από την 

πλευρά της. Ωστόσο ως ανωτέρω αναφέρθηκε στην προσφεύγουσα αρχικά μεταβιβάζονται τα εμπορεύματα με 

όλα τα αποτελέσματα της μεταβίβασης αυτής. Ενώ επίσης όπως αναφέρει και η ίδια η προσφεύγουσα για τις 

συναλλαγές της με την συνδεδεμένη εταιρεία ………………………………. οι οποίες αποτελούν ένα σημαντικό 

μέρος των πωλήσεων της δεν υφίσταται συγκεκριμένη σύμβαση βάσει της οποίας να διαπιστώνεται σαφώς ότι οι 

συγκεκριμένες πωλήσεις προϊόντων αφορούν μόνο σε τιμολόγηση υπηρεσιών διαμεσολάβησης από την πλευρά 

της προσφεύγουσας και να τεκμηριώνεται επίσης και το πλαίσιο των λειτουργιών, η κυριότητα των 

εμπορευμάτων και η συμφωνία των κινδύνων που προκύπτουν επ’ αυτών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. 

 

Επιπλέον και στην οικονομική έκθεση των υπό κρίση φορολογικών ετών (σελίδα 7,8 και 9)αναφέρεται το εξής:  

 

Ως προς τους κινδύνους που αναλαμβάνει:  

………………………………………………………….. 

 

Εν προκειμένω η προσφεύγουσα εταιρεία ως προς την τεκμηρίωση των υπό κρίση συναλλαγών βασίσθηκε 

σε δείγμα αλλοδαπών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την «παροχή 

υπηρεσιών διαμεσολάβησης» καθώς ισχυρίζεται ότι πρόκειται για τιμολόγηση υπηρεσιών διαμεσολάβησης 

χαμηλού κινδύνου το οποίο ωστόσο ως ανωτέρω αναφέρθηκε δεν αποδεικνύεται από τα πραγματικά δεδομένα 

της υπόθεσης (υφίστανται μόνο φορολογικά στοιχεία των συναλλαγών χωρίς να υφίστανται σχετικές συμφωνίες 

με συγκεκριμένους συμβατικούς όρους καταμερισμού ευθυνών οφελών και κινδύνων) ως εκ τούτου δεν 

τεκμηριώνεται ότι κατά το μέρος αυτό  διαφοροποιείται από τις λοιπές επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου 

τροφίμων. 

 

Η προσφεύγουσα στην συνέχεια για την τεκμηρίωση των συναλλαγών στράφηκε σε εσωτερικά στοιχεία για τα 

οποία ωστόσο ως αναφέρθηκε δεν πληρούν βασικές προϋποθέσεις συγκρισιμότητας λόγω μεγάλης απόκλισης 

στον όγκο των πωλήσεων και επίσης λόγω σημαντικής διαφοροποίησης των φυσικών χαρακτηριστικών των 

αγαθών. 

 

Ο έλεγχος όπως προκύπτει από την οικεία έκθεση ελέγχου προέβη στην δημιουργία νέου συγκρίσιμου 

δείγματος από εξωτερικά στοιχεία (χρησιμοποιώντας πληροφόρηση της βάσης δεδομένων Τp-Catalyst), 

βασιζόμενος σε αντικειμενικά κριτήρια με τρίτες και μη συνδεδεμένες ελληνικές επιχειρήσεις χονδρικού 

εμπορίου ειδών διατροφής και προϊόντων σούπερ μάρκετ . 

 

Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι το δείγμα του ελέγχου δεν είναι αντιπροσωπευτικό καθώς οι συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις δεν επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες, δεν αναλαμβάνουν τους ίδιους κινδύνους, δεν έχουν τα ίδια 

κόστη καθώς δεν επιτελούν λειτουργίες private label και συνεπώς δεν είναι συγκρίσιμες. Ωστόσο αφενός οι 

συγκεκριμένες εταιρείες έχουν ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με κωδικό 46.38 «ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ» και 

επιτελούν κατά βάση όμοια λειτουργία με αυτή της προσφεύγουσας και συγκεκριμένα αγοράζουν και 

μεταπωλούν εμπορεύματα (οι διαφοροποιήσεις των οποίων επηρεάζουν ανάλογα τις τιμές αυτών χωρίς όμως να 

επηρεάζουν τους δείκτες μικτού  κέρδους) χωρίς περαιτέρω επεξεργασία αυτών, αφετέρου η προσφεύγουσα δεν 

προσκόμισε κανένα στοιχείο (σχετικές συμφωνίες με ειδικούς συμβατικούς όρους καταμερισμού οφέλων και 

κινδύνων) που να αποδεικνύεται η επικαλούμενη διαφοροποίησής της ως προς τον τρόπο λειτουργίας της και ως 

προς τους κινδύνους που αναλαμβάνει ούτε επίσης αποδεικνύει ότι όντως οι επιχειρήσεις του ελέγχου δεν 

δραστηριοποιούνται και στο private label. 

 

Το δείγμα του ελέγχου σε κάθε περίπτωση πληροί βασικές προϋποθέσεις συγκρισιμότητας σε σύγκριση με τα 

στοιχεία που τέθηκαν από την πλευρά της προσφεύγουσας για την τεκμηρίωση της τιμολόγησης των υπό κρίση 
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συναλλαγών τόσο ως προς το αντικείμενο και τον χώρο δραστηριότητας αυτών καθώς λήφθηκαν υπόψη 

ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του χονδρικού εμπορίου ειδών διατροφής, τομέα 

στον οποίο αφορούν οι υπό κρίση συναλλαγές και στον οποίο όπως αναφέρεται και στις οικονομικές εκθέσεις 

της, δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο και η προσφεύγουσα, όσο και ως προς τον όγκο των πωλήσεων καθώς 

ως αναφέρεται στα στοιχεία του φακέλου λήφθηκαν υπόψη επιχειρήσεις με ύψος ακαθαρίστων εσόδων 

παρόμοιο με αυτό της προσφεύγουσας. 

 

Τέλος και η μέθοδος που επιλέχθηκε από τον έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση η μη της αρχής των 

ίσων αποστάσεων είναι η παραδοσιακή μέθοδος κόστους πλέον περιθώριο κέρδους (Cost plus Method - CPM) 

και είναι η πλέον κατάλληλη καθώς στις περιπτώσεις αγοράς και μεταπώλησης η δομή του κόστους των 

συγκρινόμενων εμπορικών επιχειρήσεων δεν είναι πολύπλοκη και δεν διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ 

αυτών. 

 

Επειδή οι διαπιστώσεις ελέγχου όπως αυτές καταγράφονται στην της από 25/05/2020 έκθεσης ελέγχου του 

Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. κρίνονται βάσιμες εμπεριστατωμένες και πλήρως αιτιολογημένες η υπό 

κρίση ενδικοφανή προσφυγή πρέπει να απορριφθεί. 

 
◆◆◆◆◆ 

 

ΔΕΔ 1582/2020 

 

Επειδή, η χρήση του δείκτη Μεικτό Περιθώριο Κέρδους (Μεικτό κέρδος/Πωλήσεις), τον οποίο η 

προσφεύγουσα επέλεξε για την εφαρμογή της μεθόδου του καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλαγής 

(ΤΝΜΜ) δεν είναι ορθή καθώς ο κατάλληλος δείκτης για την εφαρμογή της ως άνω μεθόδου (ΤΝΜΜ) ο 

οποίος λαμβάνει υπόψη τον τρόπο του λογιστικού χειρισμού των λειτουργικών εξόδων είναι ο δείκτης 

λειτουργικού περιθωρίου κέρδους (μερικού αποτελέσματος) προς τις πωλήσεις (ακαθάριστα έσοδα). Το 

συγκρίσιμο δείγμα στο οποίο κατέληξε η προσφεύγουσα περιλαμβάνει τρίτες ανεξάρτητες επιχειρήσεις για τις 

οποίες δεν είναι γνωστός ο μερισμός του κόστους. Η χρήση δεικτών μικτού περιθωρίου σε δείγματα με τρίτες 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη συγκρισιμότητα, καθώς δεν γνωρίζουμε ότι τα 

ίδια είδη δαπανών έχουν περιληφθεί είτε στο κόστος πωληθέντων είτε στα λειτουργικά έξοδα και επομένως η 

χρήση του δείκτη λειτουργικού περιθωρίου κέρδους (μερικού αποτελέσματος) προς τις πωλήσεις είναι ορθότερη. 

 

Επειδή, για τη προσφεύγουσα προκύπτει ότι ο λόγος λειτουργικών εξόδων προς ακαθάριστα έσοδα ανέρχεται σε 

85,48% {έξοδα διοικητικής λειτουργίας, διάθεσης, ερευνών & ανάπτυξης 7.348.599,57 / ακαθάριστα έσοδα 

8.597.121,76}, για δε, τις συγκρίσιμες επιχειρήσεις του τελικού δείγματος ο μέσος όρος ισούται με 20,90%. Από 

τα ανωτέρω προκύπτει ότι η προσφεύγουσα έχει πολύ υψηλά λειτουργικά έξοδα σε σχέση με τις πωλήσεις που 

πραγματοποιεί ως μεταπωλητής. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι υπάρχουν λειτουργικές διαφορές μεταξύ της 

προσφεύγουσας επιχείρησης και των συγκρίσιμων ανεξάρτητων επιχειρήσεων καθώς η προσφεύγουσα 

επιβαρύνεται με επιπρόσθετο κόστος που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κόστος μισθοδοσίας ιατρικών 

επισκεπτών – πωλητών, έξοδα logistics, έξοδα συνεδρίων, έξοδα εκθέσεων, έξοδα δημοσίων σχέσεων για την 

προώθηση των προϊόντων κ.α..  

 

Επομένως, η προσφεύγουσα επιτελεί όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με την διανομή φαρμάκων και οι 

λειτουργίες που επιτελούνται θα πρέπει να αναγνωριστούν {σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 

(Ιούλιος 2010), παρ. 1.43 …… Οι βασικές λειτουργίες που επιτελούνται από την ελεγχόμενη επιχείρηση που 

εξετάζεται θα πρέπει να αναγνωριστούν. Προσαρμογές θα πρέπει να λάβουν χώρα για τις όποιες ουσιώδεις 

διαφορές μεταξύ των λειτουργιών που επιτελούνται από τις όποιες ανεξάρτητες επιχειρήσεις με τις οποίες η 

ελεγχόμενη επιχείρηση που εξετάζεται συγκρίνεται….}, καθώς αυτές αντανακλούν και την αποζημίωση 

(κερδοφορία) της προσφεύγουσας. 



 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΔ 2020 ΓΙΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Επιμέλεια: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΟΕΛ - Μέλος της ΣΟΛ Crowe 59 

Επειδή, η διαφορά στις λειτουργίες δε λαμβάνεται υπόψη με την υιοθέτηση της μεθόδου ΤΝΜΜ με μεικτό 

περιθωρίου κέρδους διότι μια ανεξάρτητη επιχείρηση θα δεχόταν να αγοράσει σε μία χαμηλότερη τιμή ώστε να 

καλύψει το κόστος των επιπρόσθετων λειτουργιών που επιτελεί. Οι διαφορές αυτές πρέπει να ληφθούν υπόψη 

κατά τον έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών ως προς την επιλογή της μεθόδου και του δείκτη κερδοφορίας. 

 

Επομένως ο κατάλληλος δείκτης για την εφαρμογή της μεθόδου του καθαρού περιθωρίου κέρδους 

συναλλαγής (ΤΝΜΜ) ο οποίος λαμβάνει υπόψη τον τρόπο του λογιστικού χειρισμού των λειτουργικών 

εξόδων είναι ο δείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους (μερικού αποτελέσματος) προς τις πωλήσεις 

(ακαθάριστα έσοδα). 

 

Επειδή, η προσφεύγουσα έχει συνεχόμενες και δυσανάλογα υψηλές ζημιές εκ συστάσεως, ήτοι επί 17 συναπτά 

έτη λειτουργίας, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη αναπροσαρμογής της ενδοομιλικής τιμολόγησης. 

 

Επειδή, το τελικό συγκρίσιμο δείγμα αποτελείται από έξι (6) επιχειρήσεις, για τις οποίες υπολογίστηκε ο δείκτης 

λειτουργικού περιθωρίου κέρδους (μερικού αποτελέσματος) προς τις πωλήσεις (ακαθάριστα  έσοδα) με τη 

χρήση σταθμισμένων μέσων όρων τριετίας και το ενδοτεταρτημοριακό εύρος διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

………………………………………………………………………. 

 

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 19.12.2019 Έκθεση Μερικού 

Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος, επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, 

αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, καθόσον η φορολογική αρχή φέρουσα το βάρος της απόδειξης, απέδειξε 

με πραγματικά περιστατικά, ότι, για τις συναλλαγές της με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ακολουθήθηκε 

τιμολογιακή πολιτική μη σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων κινούμενη εκτός των αποδεκτών ορίων, η 

δε προσφεύγουσα φέρουσα το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου, την 

οποία επικαλείται, δεν αιτιολογεί αυτή, καθόσον προβάλλει τους ίδιους ισχυρισμούς που είχε προβάλλει κατά τη 

διάρκεια του ελέγχου, και συγκεκριμένα με το υπόμνημά της μετά τη κοινοποίηση του Σημειώματος 

Διαπιστώσεων του άρθρου 28 ν. 4174/2013. 

 

Επειδή, η ίδια η προσφεύγουσα, όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται στο φάκελο τεκμηρίωσης, κατέληξε στην ως 

άνω μέθοδο τεκμηρίωσης ,την οποία ωστόσο εφάρμοσε σε εσφαλμένες βάσεις. Η επιλογή ως κατάλληλου δείκτη 

κερδοφορίας του περιθωρίου μεικτού κέρδους δεν είναι ορθή καθώς δεν προβλέπεται από τις κατευθυντήριες 

οδηγίες του ΟΟΣΑ. 

 

Περαιτέρω, η σύγκριση και ο παραλληλισμός που ισχυρίζεται η προσφεύγουσα ότι υφίσταται μεταξύ της 

μεθόδου της τιμής μεταπώλησης με χρήση εξωτερικών συγκριτικών στοιχείων και της μεθόδου του καθαρού 

περιθωρίου κέρδους συναλλαγής με δείκτη κερδοφορίας το περιθώριο μεικτού κέρδους είναι άτοπος καθώς εξ’ 

ορισμού η μέθοδος του καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλαγής εφαρμόζεται με την χρήση του καθαρού 

περιθωρίου κέρδους, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, όπως αυτές περιγράφονται στις Κατευθυντήριες 

Γραμμές του ΟΟΣΑ, που στην παρ. 2.58, αναφέρεται: ‘’Η μέθοδος του καθαρού περιθωρίου κέρδους 

συναλλαγής εξετάζει το καθαρό περιθώριο κέρδους (μερικό αποτέλεσμα) σταθμισμένο ως προς μια κατάλληλη 

βάση (παρονομαστής), δηλαδή τα κόστη, τις πωλήσεις, τα πάγια, που ένας φορολογούμενος πετυχαίνει σε μια 

ελεγχόμενη συναλλαγή (ή σε συναλλαγές που εξετάζονται ενιαία σύμφωνα με τις οδηγίες των παραγράφων 3.9 

έως 3.12)’’ Επίσης, τα πολύ υψηλά λειτουργικά έξοδα της προσφεύγουσας συνεπάγονται επιπρόσθετες 

επιτελούμενες λειτουργίες σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις του τελικού συγκρίσιμου δείγματος. Αυτές οι 

λειτουργικές διαφορές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον δείκτη κερδοφορίας, ώστε να αξιολογηθεί η τήρηση ή 

όχι της αρχής των ίσων αποστάσεων. 
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Περαιτέρω, λόγω των υψηλών εξόδων μισθοδοσίας, η προσφεύγουσα, όπως θα γινόταν στην περίπτωση μιας 

ανεξάρτητης επιχείρησης, θα πρέπει να αποζημιωθεί για τις επιπρόσθετες λειτουργίες που επιτελεί είτε με 

ενδοομιλικές αγορές σε χαμηλότερη τιμή είτε με επαναχρέωση μέρους των λειτουργικών εξόδων με τα οποία 

επιβαρύνεται στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, καθώς λειτουργεί ως αποκλειστικός μεταπωλητής των 

φαρμακευτικών σκευασμάτων του ........................... στην Ελλάδα. 

 

Συμπερασματικά, η χρήση δεικτών καθαρού κέρδους βελτιώνει την αξιοπιστία της ανάλυσης, καθώς 

λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές λειτουργίες που επιτελούνται μεταξύ της προσφεύγουσας και των 

επιχειρήσεων του δείγματος, οι οποίες επηρεάζουν τους δείκτες μεικτού κέρδους αφήνοντας τους δείκτες 

καθαρού κέρδους αμετάβλητους. 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

Επειδή, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας, ότι, ‘’κατά τον υπολογισμό της διόρθωσης της λειτουργικής 

κερδοφορίας της, λόγω μη τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων, θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και οι 

προσαρμογές της φορολογικής αναμόρφωσης, που έχουν ήδη επιφέρει οι δηλωθείσες από την εταιρεία 

λογιστικές διαφορές’’, δεν γίνεται δεκτός και απορρίπτεται, καθώς με αυτό τον τρόπο επιχειρείται σύγκριση 

μεταξύ ανόμοιων μεγεθών, ήτοι σύγκριση μεταξύ του φορολογικού αποτελέσματος της προσφεύγουσας και των 

λογιστικών αποτελεσμάτων των συγκρίσιμων εταιρειών του δείγματος, η οποία σύγκριση είναι εντελώς 

αυθαίρετη και οδηγεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα. 

 

…………………………………………………………………… 

 

Επειδή, ο φορολογικός έλεγχος, τεκμηριωμένα και με σαφήνεια κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι, η 

ακολουθούμενη τιμολογιακή πολιτική της προσφεύγουσας με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, είναι μη σύμφωνη 

με την αρχή των ίσων αποστάσεων κινούμενη εκτός των αποδεκτών ορίων. 

 

Επειδή, εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι νομίμως εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί της προσφεύγουσας είναι 

απορριπτέοι ως αβάσιμοι.  

 

ΔΕΔ 1514/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή, η φορολογική αρχή δεν αποδέχθηκε τη μέθοδο του καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλαγής 

(ΤΝΜΜ), που επέλεξε η προσφεύγουσα, καθώς, αφενός μεν, δεν δικαιολογήθηκε στον προσκομισμένο φάκελο 

τεκμηρίωσης ο λόγος απόρριψης της παραδοσιακής μεθόδου του κόστους πλέον περιθώριο κέρδους (Cost plus), 

η οποία προκρίνεται ως η πιο αξιόπιστη και προτιμητέα, σε σχέση με τις συναλλακτικές μεθόδους (ΤΝΜΜ), 

αφετέρου δε, η παραδοσιακή μέθοδος του κόστους πλέον περιθώριο κέρδους (Cost plus), μπορεί να εφαρμοστεί 

με αξιοπιστία, καθώς δεν υπάρχουν διαφορές στη δομή του κόστους, εάν αυτή χρησιμοποιηθεί με τη χρήση 

εσωτερικών συγκριτικών στοιχείων. 

 

…………………………………………………………… 

 

Επειδή, η φορολογικός έλεγχος, επέλεξε την μέθοδο του κόστους πλέον περιθωρίου κέρδους (Cost plus), καθότι 

αυτή προκρίνεται ως προτιμητέα και πιο αξιόπιστη, σε σχέση με τις συναλλακτικές μεθόδους (ΤΝΜΜ), διότι δεν 

υπάρχουν διαφορές στη δομή του κόστους όταν αυτή εφαρμόζεται με τη χρήση εσωτερικών συγκριτικών 

στοιχείων……………. 

 

Επειδή, ο δείκτης κερδοφορίας (Profit level indicator-PLI) που εφαρμόστηκε είναι το μικτό περιθώριο κέρδους 

προς το κόστος πωληθέντων, ώστε να συγκριθεί η κερδοφορία της προσφεύγουσας κατά την ενδοομιλική της 

συναλλαγή (πωλήσεις ανταλλακτικών γεωργικών μηχανημάτων στη συνδεδεμένη ...........................................) 



 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΔ 2020 ΓΙΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Επιμέλεια: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΟΕΛ - Μέλος της ΣΟΛ Crowe 61 

με την κερδοφορία της κατά την πώληση σε τρίτες ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Ο παρονομαστής του δείκτη είναι 

το κόστος πωληθέντων, καθότι αυτό δεν επηρεάζεται από την ενδοομιλική τιμολόγηση και υπάρχει 

αντικειμενικό σημείο εκκίνησης των υπολογισμών. 

 

Επειδή, η φορολογική αρχή, επέλεξε ως πιο αξιόπιστα, τα εσωτερικά συγκριτικά στοιχεία, που αφορούν σε 

πωλήσεις σε τρίτες ανεξάρτητες επιχειρήσεις, διότι τα εσωτερικά συγκριτικά στοιχεία είναι πιο αξιόπιστα, 

λόγω του εσωτερικού τους χαρακτήρα. Επιπλέον, διασφαλίζεται ότι ακολουθούνται πανομοιότυπες λογιστικές 

πρακτικές σε σχέση με την δομή του κόστους. 

 

Ακόμη, οι συγκρίσιμες επιχειρήσεις του δείγματος στο οποίο κατέληξε η προσφεύγουσα (εξωτερικά συγκριτικά 

στοιχεία) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εξίσου, αν δημοσίευαν τα οικονομικά στοιχεία για το ‘’κόστος 

πωληθέντων’’. 

 

Εξάλλου, τα εσωτερικά συγκριτικά στοιχεία έχουν πιο άμεση και στενότερη σχέση με την ενδοομιλική 

συναλλαγή, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ (τελευταία επικαιροποιημένη ΈκδοσηΙούλιος 

2010), που στην παρ. 3.27 αναφέρουν: ‘’Το Βήμα 4 της τυπικής διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 

3.4 είναι η επισκόπηση εσωτερικών συγκριτικών στοιχείων που μπορεί να υπάρχουν. Τα εσωτερικά συγκριτικά 

στοιχεία μπορεί να έχουν μια πιο άμεση και στενότερη σχέση με την ελεγχόμενη συναλλαγή από τα εξωτερικά 

συγκριτικά στοιχεία. Η οικονομική ανάλυση μπορεί να είναι ευκολότερη και πιο αξιόπιστη, καθώς θα βασίζεται 

σε πανομοιότυπα λογιστικά πρότυπα και πρακτικές μεταξύ της εσωτερικά συγκρίσιμης συναλλαγής και της 

ελεγχόμενης συναλλαγής. Επιπροσθέτως, η πρόσβαση στην πληροφόρηση για εσωτερικά συγκρίσιμες 

συναλλαγές μπορεί να είναι πιο ολοκληρωμένη και λιγότερο δαπανηρή’’ 

 

Επειδή, ο φορολογικό έλεγχος, τεκμηριωμένα και με σαφήνεια κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι, για τις πωλήσεις 

της προσφεύγουσας προς την θυγατρική της ........................................., έπρεπε να επιλεγεί η μέθοδος του 

κόστους πλέον περιθωρίου κέρδους {Cost plus}, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην 

από 18.12.2019 Έκθεση Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως 

αιτιολογημένες. 

 

Επειδή, εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι νομίμως εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί της προσφεύγουσας είναι 

απορριπτέοι ως αβάσιμοι. 

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

 

ΔΕΔ 315/2020 ΑΘΗΝΑ 

 

Επειδή, ως προαναφέρθηκε, η αιτιολογία των εκδοθέντων τιμολογίων από την ως άνω Κυπριακή εταιρεία, και με 

βάση τα περιστατικά όπως αυτά περιγράφονται στην ως άνω από 23.06.2010 σύμβαση, αφορά αποζημίωση για 

δικαιώματα που η ........ κατείχε βάση τριετούς σύμβασης με τους φορείς της ...... και από τα οποία παραιτήθηκε 

υπέρ της προσφεύγουσας. 

 

Συνεπώς, η προσφεύγουσα, καταχώρησε στα βιβλία της και εξέπεσε από τα ακαθάριστα έσοδά της, τμηματικά, 

α) κατά τα έτη 2013-2014-2015 και β) κατά τα έτη 2016-2017-2018, την αξία τιμολογίου παροχής υπηρεσιών με 

περιγραφή περί αποζημίωσης για παραίτηση από συμβατικά δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης και 

εκμετάλλευσης στην Ελλάδα της ............... για τα έτη 2013, 2014, 2015 και για τα έτη 2016, 2017, 2018, τα 

οποία η κυπριακή εταιρεία ………………………………………………………………………, δεν κατείχε, 

εφόσον παραιτήθηκε αυτών. Πλην, όμως τα υπό κρίση τιμολόγια παροχής υπηρεσιών (………………/2012 και 

……………./2015), παραπέμπουν σε ιδιωτικά συμφωνητικά, τα οποία ισχύουν, καθόσον δεν αμφισβητούνται 

από την αρμόδια ελεγκτική αρχή. 
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Τα ανωτέρω περιγραφέντα την 12.03.2012 και 21.01.2015 ιδιωτικά συμφωνητικά αφορούσαν, τροποποιήσεις 

του αρχικού συμφωνητικού της 23.06.2010 με την αλλοδαπή εταιρεία ........, όπου περιγράφεται ένα συνολικό 

τίμημα (και όχι διαιρεμένο) για την εκ μέρους της αντισυμβαλλόμενης (…………) απομάκρυνσης από το εν 

λόγω αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης (δηλαδή της διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων 

της ...... για τα έτη 2013-2018), της έλλειψης οιασδήποτε σχέσης (υφισταμένης ή εν δυνάμει) προτιθέμενης 

συνεργασίας (αμέσως ή εμμέσως) με τους φορείς δικαιωμάτων της ...... (ίδε παρ. 6 στο αρχικό συμφωνητικό, 

παρ. 2, 3, 6 στην 1η τροποποίηση και παρ. 2, 3, και 7 στην 2η τροποποίηση) καταβλητέο τμηματικά και υπό την 

εκπλήρωση των συνομολογηθεισών αιρέσεων (περί ανανέωσης της συμβάσεως της προσφεύγουσας μετά της 

αλλοδαπής εταιρείας «…………………………………………………………….»), γεγονός το οποίο είχε 

συντελεσθεί με τις από 22.03.2012 και 22.04.2015 υπογραφείσες συμβάσεις. 

 

Επειδή, ως η προσφεύγουσα, ισχυρίζεται, με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή,  ‘’Εξάλλου, η παραχώρηση 

των δικαιωμάτων αυτών σε τρίτους γίνεται από τον ξένο οίκο με την επωνυμία «…………………………… 

……………………………………», ο οποίος, κατά την ανέλεγκτη κρίση του, παραχωρεί σε εταιρείες 

διαχείρισης ανά τον κόσμο το δικαίωμα τηλεοπτικής μετάδοσης και εκμετάλλευσης του παγκοσμίου 

πρωταθλήματος. Είναι γνωστό σε όλες τις εταιρείες του κλάδου μας ότι ο άνω οίκος παραχωρεί τα εν λόγω 

δικαιώματα σε συγκεκριμένες εταιρείες του χώρου με συμβάσεις μακροχρόνιες, υψηλού ανταλλάγματος και με 

δικαιώματα αποκλειστικότητας και προτίμησης σε κάθε ανανέωση’’. 

 

Από τα ως άνω προκύπτει ότι σε οιανδήποτε διαγωνισμό, εκάστη ανταγωνίστρια επιχείρηση ανά τον κόσμο ή 

και από την Ελλάδα, θα μπορούσε να διεκδικήσει την διαχείριση των δικαιωμάτων προβολής στην Ελλάδα κατά 

τη λήξη των τριετών συμβάσεων συνεργασίας της …………………….. με τους φορείς της ................ Συνεπώς η 

πιθανότητα ανανέωσης των συμβάσεων με την προσφεύγουσα, εξαρτάτο και από τους συμμετέχοντες στον 

εκάστοτε διαγωνισμό και φυσικά από ‘’την ανέλεγκτη κρίση’’ του φορέα αυτών ήτοι της «………………… 

………………………….………………» η οποία θα μπορούσε να τα παραχωρήσει σε οποιαδήποτε εταιρεία 

εκδήλωνε ενδιαφέρον και διέθετε τις καταλληλότερες και απαιτούμενες προϋποθέσεις συνεργασίας. Ευνόητο 

είναι, ότι η πιθανότητα ανανέωσης μιας σύμβασης από μία εταιρεία, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό  (εκτός των 

άλλων προϋποθέσεων) και από τον αριθμό των συμμετεχόντων. Φυσικά και η προσφεύγουσα ως ισχυρίζεται 

‘’αξιοποίησε τις σχέσεις της ........ με τη διοργανώτρια τόσο κατά το στάδιο της αρχικής μας συμβάσεως όσο και 

κατά τα στάδια των ανανεώσεων αυτής. Τούτο δε προκύπτει και από τους όρους της συμβάσεώς μας μετά της 

εταιρείας ........ και δη τις αιρέσεις περί ανανέωσης της συμβάσεώς μας με τον ξένο οίκο. Πρόδηλον είναι ότι η 

συμβολή της άνω εταιρείας τόσο ως προς την έναρξη της συνεργασίας μας με τον ξένο οίκο όσο και ως προς τις 

ανανεώσεις υπήρξε καθοριστική για τον αποκλεισμό κάθε επίδοξου ανταγωνιστή μας που διεκδίκησε την 

παραχώρηση των δικαιωμάτων αυτών κατά τη διάρκεια των ετών συνεργασίας. Επίσης, ευνόητο είναι ότι η 

συμβολή αυτή ΔΕΝ θα μπορούσε να λάβει συγκεκριμένη συμβατική μορφή, πέραν αυτής που τυποποιείται στις 

υπογραφείσες συμβάσεις και συνίστατο στην παραίτηση από υφιστάμενα δικαιώματα αλλά μελλοντικά, για την 

προστασία και εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας μας’’. 

 

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013, ορίζονται οι προϋποθέσεις προκειμένου οι 

επιχειρηματικές δαπάνες, εκτός από εκείνες που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 23 του Κ.Φ.Ε., να 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα μιας επιχείρησης. 

 

Ο συνδυασμός των παραπάνω οδηγεί στον προσδιορισμό των εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανών για τις 

χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά ή όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στη ΠΟΛ.1113/2.6.2015, 

'...ο κανόνας που εισάγεται είναι ότι όποια δαπάνη πληροί τα κριτήρια του άρθρου 22 και συγχρόνως δεν 

εμπίπτει στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών του άρθρου 23 εκπίπτει,..' 
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Επειδή, οι υπό κρίση δαπάνες της προσφεύγουσας α) πραγματοποιήθηκαν για το συμφέρον της, καθότι κρίθηκαν 

απαραίτητες για τη επίτευξη του επιχειρηματικού της σκοπού και της ανάπτυξης των εργασιών της, συνέβαλαν 

στην διεύρυνση των εργασιών της και στην δημιουργία εισοδήματος, καθότι υπέγραψε συμβάσεις με τις 

………………………………….., …………………………………… (……….……..), ……….……………...…, 

……………………..……………., …………………..………….., ……………..……. & …………….…., 

……………………………………………….., οι οποίες απέφεραν έσοδα, β) αντιστοιχούν σε πραγματικές 

συναλλαγές, καθότι δεν κρίθηκαν από την αρμόδια φορολογική αρχή εικονικές ή μερικώς εικονικές ή 

ανύπαρκτες, γ) έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του φορολογικού έτους που αυτές έχουν 

πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τιμολόγια, 

ιδιωτικά συμφωνητικά) και δ) έχουν εκπέσει με βάση την αρχή του δεδουλευμένου στο έτος που αφορούν.  

 

Επειδή, η διαπίστωση του ελέγχου περί μη έκπτωσης των δαπανών ‘’λοιπό κόστος’’ εκ μέρους της 

προσφεύγουσας είναι εσφαλμένη. 

 

Κρίνουμε ότι οι δαπάνες του ως άνω λογαριασμού 69.03.00.0002 ‘’λοιπό κόστος’’ αξίας 233.000,00 €, 

234.000,00 € και 100.000,00 € αντίστοιχα για τα φορολογικά έτη 2014, 2015 και 2016, δύνανται να εκπέσουν 

από τα ακαθάριστα έσοδα στα αντίστοιχα φορολογικά έτη, καθόσον δεν κρίθηκαν από τον φορολογικό έλεγχο 

εικονικές ή μερικώς εικονικές ή ανύπαρκτες, καταχωρήθηκαν στα τηρούμενα βιβλία της και έγιναν προς το 

συμφέρον της για την επίτευξη του επιχειρηματικού της σκοπού. 

 

Ως εκ τούτου εξ όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι οι υπό κρίση επιχειρηματικές δαπάνες 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, καθόσον πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 22 και δεν ανήκουν 

στον περιοριστικό κατάλογο του άρθρου 23 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 48. 

 

 

 


