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απόππιψηρ

αιηήμαηορ μεηαθοπάρ θοπολογικήρ καηοικίαρ»
Καηφπηλ ηεο έθδνζεο ηεο απφθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ΣηΔ)
2105/2018, ε νπνία έθξηλε επί δεηήκαηνο κεηαθνξάο ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο, θαη
πξνο ελεκέξσζε ηφζν ησλ πνιηηψλ φζν θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο Φνξνινγηθήο
Γηνίθεζεο, θαη γηα ηελ εληαία θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:
1. Με ηελ σο άλσ απφθαζε ΣηΔ θξίζεθε φηη ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ
θνξνινγνπκέλνπ θαη ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαη αθνξά ζε αίηεκα κεηαθνξάο ηεο
θνξνινγηθήο θαηνηθίαο είλαη αθπξσηηθή, θαζφζνλ «αποβλέπει ζηην ηακηοποίηζη ηης
καηάζηαζής ηοσ ως θορολογοσμένοσ και δεν ζσνάπηεηαι ζηενώς και αναγκαίως με
ζτεηική αηομική θορολογική ηοσ σποτρέωζη, ήηοι με ηην σποτρέωζη σποβολής
δήλωζης θόροσ ειζοδήμαηος για ηο κηηθέν ενηός ζσγκεκριμένοσ έηοσς παγκόζμιο
ειζόδημά ηοσ».
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2. Η αίηεζε αθπξψζεσο αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ ΣηΔ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.
18/1989. Δηδηθφηεξα, ε αίηεζε αθπξψζεσο αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα (60)
εκεξψλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο.
3. Η θαη' άξζξν 63 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013) ελδηθνθαλήο
πξνζθπγή πξνβιέπεηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαδεθηή άζθεζε πξνζθπγήο
ελψπηνλ ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη φρη γηα ηελ πεξίπησζε άζθεζεο
αηηήζεσο αθπξψζεσο. Καηά ζπλέπεηα, δελ πξνζβάιιεηαη κε ελδηθνθαλή πξνζθπγή,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, ε απφξξηςε, ξεηή ή
ζησπεξή, απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ γηα
κεηαθνξά ηεο θνξνινγηθήο ηνπ θαηνηθίαο, θαζψο επί ηεο απφξξηςεο απηήο δχλαηαη λα
αζθεζεί κφλν αίηεζε αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ ΣηΔ.
Καηφπηλ ηνχηνπ νη αξκφδηεο Γ.Ο.Υ. ζα πξέπεη ζηηο ξεηέο απνξξηπηηθέο ηνπο
απνθάζεηο επί ηνπ αηηήκαηνο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ γηα κεηαθνξά ηεο θνξνινγηθήο ηνπ
θαηνηθίαο λα ελεκεξψλνπλ φηη ε πξάμε ηνπο πξνζβάιιεηαη κφλν κε αίηεζε αθχξσζεο
ελψπηνλ ηνπ ΣηΔ, ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 18/1989.
4. Γηεπθξηλίδεηαη, σζηφζν, φηη ηα σο άλσ αλαθεξζέληα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηελ
απφξξηςε αηηήκαηνο κεηαθνξάο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο θαη φρη ζηηο πεξηπηψζεηο
εθείλεο πνπ πξνζβάιιεηαη πξάμε πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ κε ηελ νπνία ηίζεληαη θαη
δεηήκαηα εμέηαζεο ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο ηνπ πξνζθεχγνληνο. Σηελ ηειεπηαία
πεξίπησζε απαηηείηαη ε άζθεζε ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαηά ην άξζξν 63 ηνπ
Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, γηα ην παξαδεθηφ ηεο αζθήζεσο ηεο πξνζθπγήο,
δεδνκέλνπ φηη ε πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο αλαθχπηεη
θαη δήηεκα ζρεηηδφκελν κε ηε θνξνινγηθή θαηνηθία, πξνζβάιιεηαη κε πξνζθπγή
ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ.
5. Τέινο επηζεκαίλεηαη φηη ηα αηηήκαηα κεηαβνιήο ηεο θνξνινγηθήο θαηνηθίαο
εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο ΠΟΛ.1142/2012, ΠΟΛ.1177/2014 θαη
ΠΟΛ.1169/2015 Δγθπθιίνπο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΠΟΛ 1201/2017 (ΦΔΚ
Β’ 4441/15.12.2017) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ., νη αξκφδηεο Γ.Ο.Υ.
πξνβαίλνπλ ζε έιεγρν πιεξφηεηαο θαη επάξθεηαο ηνπ θαθέινπ πνπ ππνβάιιεη ν
θνξνινγνχκελνο. Σπληζηάηαη δε νη αξκφδηεο ππεξεζίεο λα απνθαίλνληαη ξεηά επί ησλ
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ζπγθεθξηκέλσλ αηηεκάησλ, ψζηε νη θνξνινγνχκελνη λα γλσξίδνπλ έγθαηξα εάλ ζα
πξέπεη λα πξνζθχγνπλ ή φρη ζην αθπξσηηθφ δηθαζηήξην.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ
ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
Ακπιβέρ Ανηίγπαθο
Ο/Η Τπάλληλορ ηος Αςηοηελούρ
Σμήμαηορ Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο Πίλαθα Γ΄ (πιελ πεξ. 1)
2. Γηεχζπλζε Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Υπεξεζηψλ, Τκήκα Α΄
(ζηελ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ siteadmin@aade.gr, κε ηελ
παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Α.Γ.Δ)
3. Γηεχζπλζε Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Υπεξεζηψλ, Τκήκα Δ΄
(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ «Ηιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε»)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γξαθείν Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
2. Γξαθείν Υθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
3. Γξαθείν Ννκηθνχ Σπκβνχινπ ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ
4. Δηδηθφ Ννκηθφ Γξαθείν Γεκνζίσλ Δζφδσλ Α.Α.Γ.Δ.
5. Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο
6. Π.Ο.Δ. - Γ.Ο.Υ. - Λεσράξνπο 2, Τ.Κ.105 62 Αζήλα
7. Πεξηνδηθφ «Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε» - Λεσράξνπο 2, Τ.Κ.105 62 Αζήλα
8. Γηθεγνξηθνί Σχιινγνη
9. Απνδέθηεο Πίλαθα Η’ (πιελ πεξ. 4, 10 θαη 11)
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
2. Πξντζηακέλνπο Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Α.Α.Γ.Δ.
3. Γηεπζχλζεηο, Απηνηειή Τκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Κεληξηθήο
Υπεξεζίαο ηεο Α.Α.Γ.Δ.
4. Απηνηειέο

Τκήκα

Σπληνληζκνχ

Μεηαξξπζκηζηηθψλ

Γξάζεσλ

θαη

Δπηθνηλσλίαο
5. Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ (Γ.Δ.Γ.) - Υπνδηεχζπλζε Δπαλεμέηαζεο
θαη Ννκηθήο Υπνζηήξημεο (Θεζζαινλίθε)
6. Γ/λζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ (Γ.Δ.Γ.)
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