
13/2/2018 ΠΟΛ. 1021/2018 (1/2/2018)-Κοινοποίηση της γνωμοδότησης υπ΄ αριθ. 291/2017 του Β΄ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την εφαρμογή …

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=1BE306BF76159F80.1D031AEA53&version=2018/02/01 1/1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1.2.2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Θέμα:

Κοινοποίηση της γνωμοδότησης υπ΄ αριθ. 291/2017 του Β΄ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την εφαρμογή των
μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ. επί παραβάσεων έκδοσης

εικονικών στοιχείων που η εικονικότητα του στοιχείου αφορά τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, οι
οποίες διαπράχθηκαν μέχρι τις 26.7.2013 και μέχρι την κατάθεση του Ν. 4337/2015 (12.10.2015) δεν είχαν εκδοθεί οι

οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων.

Σας κοινοποιούµε την υπ΄ αριθ. 291/2017 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β΄ τµήµα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. Διοικητή ΑΑΔΕ, αναφορικά
µε την εφαρµογή των µεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ. επί παραβάσεων έκδοσης εικονικών
στοιχείων όταν η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το χαρακτηρισµό της αναγραφείσας συναλλαγής, οι οποίες διαπράχθηκαν µέχρι τις
26.7.2013 και µέχρι την κατάθεση του Ν. 4337/2015

(12.10.2015) δεν είχαν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίµων και παρακαλούµε για την οµοιόµορφη εφαρµογή της στις σχετικές
περιπτώσεις.

Σύµφωνα µε την πιο πάνω γνωµοδότηση, για τις εν λόγω παραβάσεις δύνανται να τύχουν εφαρµογής και µετά την κατάργηση των διατάξεων
της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ., οι ουδέποτε καταργηθείσες µεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 35 του άρθρου 72 (πρώην
66) του ΚΦΔ, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής, δηλαδή, εφόσον το νέο καθεστώς επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από τον ίδιο
τον φορολογούµενο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή απόφαση επιβολής προστίµου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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