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                                                                                      Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

 

Θέμα: «Να καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής τροποποιητικών 

δηλώσεων για τα αναδρομικά των συνταξιούχων για τις πράξεις που 

εκδόθηκαν το 2019» 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Με το άρθρο 30 του Ν.4701/2020 ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 

σχετικά με θέματα ακύρωσης ή τροποποίησης άμεσου προσδιορισμού φόρου, 

πράξης προσδιορισμού φόρου και πράξης επιβολής προστίμου και τροποποιείται 

επ’ αυτού ο Ν.4174/2013. 

Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 1 προστίθεται άρθρο 63Β ως εξής: «Άμεσος 

προσδιορισμός φόρου ή πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου και πράξη επιβολής προστίμου δύναται να ακυρωθεί ή να 

τροποποιηθεί κατά περίπτωση, με τη διαδικασία του παρόντος για έναν από τους 

εξής λόγους: α) για πρόδηλη έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης, β) για αριθμητικό 

ή υπολογιστικό λάθος». 

Στο ίδιο άρθρο, στην παράγραφο 5 προστίθεται στο άρθρο 72 παράγραφος 53 ως 

εξής: «53.α) Κατ’ εξαίρεση, άμεσος προσδιορισμός φόρου ή πράξεις προσδιορισμού 

φόρου ή επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν εντός του έτους 2019, για τις οποίες 

συντρέχει οποιοσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις περ. α’ και β’ της 

παρ. 1 του άρθρου 63Β και για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή 

ή προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

άρθρου 63Β, δύναται να ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν κατ’ εφαρμογή των 
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οριζόμενων στην παράγραφο 2 του άρθρου 63Β. Για τον σκοπό αυτόν υποβάλλεται 

αίτηση του φορολογούμενου για ακύρωση ή τροποποίηση έως τις 31.7.2020 …». 

Σε συνέχεια των παραπάνω διατάξεων εκδόθηκε η υπ. αριθμ. Α.1169/17-7-2020 

(ΦΕΚ Β’ 3008/20-7-2020) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών η οποία 

ρυθμίζει ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της παραγράφου 53α του ν.4174/2013. 

Συγκεκριμένα στην περίπτωση β. της παραγράφου 4 του άρθρου 3, ορίζεται πως: 

«Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος ζητά την ακύρωση της πράξης 

προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκε το 2019 για αναδρομικά εισοδήματα για τα 

οποία δεν είχε υποβάλλει σε προγενέστερο χρόνο αρχικές ή τροποποιητικές 

(συμπληρωματικές) δηλώσεις, μαζί με την αίτηση του παρόντος υποβάλει 

(εκπρόθεσμες) τροποποιητικές δηλώσεις των αναδρομικών ποσών στα έτη που 

ανάγονται αυτά». 

Η παραπάνω όμως ρύθμιση έρχεται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του άρθρου 30 

του Ν.4701/2020 γεγονός που προκαλεί προβληματισμό, τριβές με τους 

φορολογούμενους αλλά και σύγχυση στους υπαλλήλους της Φορολογικής 

Διοίκησης. Συνεπώς, η Φορολογική Διοίκηση η οποία εξέδωσε μία λάθος πράξη 

προσδιορισμού φόρου δεν την ακυρώνει ως όφειλε καθώς υπάρχει αλληλοκάλυψη 

διατάξεων μεταξύ του άρθρου 30 του Ν.4701/2020 και της Απόφασης Α. 1169/17-

7-2020.  

Πιο συγκεκριμένα, κατά την εφαρμογή της ανωτέρω Απόφασης κ. Υπουργέ 

δημιουργούνται τριβές με τον φορολογούμενο για το εξής θέμα: Υπάρχει έλλειψη 

φορολογικής υποχρέωσης π.χ. φορολογήθηκε ένα ποσό το Οικονομικό Έτος 2014, 

ενώ έπρεπε να φορολογηθεί το Οικονομικό Έτος 2013 και ο φορολογούμενος 

αρνείται να υποβάλλει δήλωση για το Οικονομικό Έτος 2013. Θεωρείτε κ. Υπουργέ 

ότι η Φορολογική Διοίκηση δεν πρέπει να ακυρώσει την μη νομίμως εκδοθείσα 

πράξη; 

Δηλαδή η Φορολογική Διοίκηση δεσμεύεται να την ακυρώσει μόνο αν υποβληθεί 

τροποποιητική δήλωση στο Οικονομικό Έτος 2013; 

Επειδή η Ελλάδα είναι ένα Ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου. 

Επειδή δεν είναι λογικό και νόμιμο να υποχρεώνεται ο ίδιος ο φορολογούμενος / 

συνταξιούχος να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση προκειμένου να ακυρωθεί η μη 

νομίμως εκδοθείσα πράξη. 
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Επειδή η μόνη επιλογή που απομένει στο τέλος για τον φορολογούμενο είναι η 

ενδικοφανής προσφυγή ή η προσφυγή στα δικαστήρια, διαδικασίες εξαιρετικά 

δαπανηρές και χρονοβόρες τόσο για τον πολίτη όσο και για το Ελληνικό Δημόσιο. 

Επειδή οι Δ.Ο.Υ ολόκληρης της χώρας λειτουργούν με περιορισμένο αριθμό 

υπαλλήλων εξαιτίας των έκτακτων μέτρων για την πανδημία του Covid-19. 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1) Προτίθεστε να τροποποιήσετε την υπ. αριθμ. Α.1169/17-7-2020 (ΦΕΚ Β’ 

3008/20-7-20) Απόφαση ώστε να μην περιέχει διατάξεις που υπερβαίνουν την 

εξουσιοδοτική διάταξη του Νόμου; 

 

2) Με ποιους τρόπους σκέπτεστε να διευκολύνετε πάνω από 70.000 

συνταξιούχους/φορολογούμενους και εργαζόμενους των Δ.Ο.Υ.  για να μη 

δημιουργούνται ατελείωτες ουρές και συνωστισμός στις Εφορίες ολόκληρης 

της χώρας;  

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

Βασίλειος-Πέτρος Ν. Σπανάκης 
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