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Συνεχίζεταιη ταλαιπωρία φορολογούμενων που καλούνται, προκειμένου να γλιτώσουν από
παράλογα φορολογικά πρόστιμα, να αποδείξουν ότι δεν είναι... ελέφαντες. Ευτυχώς για αυτούς
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε τα τελευταία χρόνια στη δημιουργία της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών όπου με την κατάθεση μιας ενδικοφανούς προσφυγής
δικαιώνονται και γλιτώνουν από τις αυθαιρεσίες που συνήθως προκαλούνται από υπερβάλλοντα
ζήλο ή ευθυνοφοβία υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης.
Μαιτέτοια περίπτωση είναι και αυτή φορολογούμενου στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο μόνο και
μόνο επειδή τροποποίησε στοιχείο της φορολογικής του δήλωσης άνευ φορολογικού αντικειμένου.
Συγκεκριμένα, ο εν λόγω φορολογούμενος λησμόνησε στην αρχική φορολογική δήλωση να
περιλάβει τα στοιχεία τoυ προστατευόμενου τέκνου του, δηλαδή να συμπληρώσει τους
κωδικούς 003 "αριθμός τέκνων ... ", 831 "ΑΦΜ εξαρτώμενου τέκνου", και 846 "ΑΜΚΑ
εξαρτώμενου τέκνου.
Παράτο γεγονός ότι η εκπρόθεσμη συμπλήρωση των στοιχείων αυτών δεν επηρέασε το
αποτέλεσμα της εκκαθάρισης του φόρου εισοδήματος, η εφορία προχώρησε στην επιβολή
προστίμου ύψους 100 ευρώ στον φορολογούμενο. Ο τελευταίος προσέφυγε στην Διεύθυνση
Επίλυσης Διαφορών υποβάλλοντας ενδικοφανή προσφυγή.
ΗΔΕΔ τελικά τον δικαίωσε, διαγράφοντας το πρόστιμο. Στο σκεπτικό της ΔΕΔ αναφέρεται το
αυτονόητο: "στην προκειμένη περίπτωση, με την εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση με αριθμ.
καταχώρισης........ , δεν προέκυψε αλλαγή στο ποσό της εκκαθάρισης, όπως αυτό αποδεικνύεται
με την υπ' αριθμ. ειδοποίησης πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για το φορολογικό
έτος,..... και δεδομένου ότι η αλλαγή αφορά μόνο την προσθήκη ενός προστατευόμενου μέλους,
την κόρη του. Επειδή, εξαιρετικά στην παρούσα περίπτωση, για λόγους χρηστής διοίκησης πρέπει
να γίνει δεκτή η υπό κρίση προσφυγή”.
Θαπρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν διαγραφεί φορολογικά πρόστιμα τα
οποία επιβλήθηκαν για... ψύλλου πήδημα. Έχουν προηγηθεί αποφάσεις της ΔΕΔ με τις οποίες
διεγράφησαν πρόστιμα για:

-τη διόρθωση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης των προστατευόμενων τέκνων.
Γονείς οι οποίοι έκαναν λάθος στον ΑΜΚΑ των παιδιών τους και υπέβαλαν τροποποιητική δήλωση
για να τον διορθώσουν. Η ορθή δήλωση του ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτική προκειμένου η εκκαθάριση
του φόρου για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες να γίνεται με βάση την ορθή έκπτωση
φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο. Παράλληλα ο ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτικός προκειμένου
να χορηγηθεί το επίδομα τέκνων με βάση το ύψος του εισοδήματος
- τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού που αναγράφεται στη
φορολογική δήλωση προκειμένου να επιστραφεί φόρος εισοδήματος αν προκύπτει επιστροφή
μετά την εκκαθάριση. Αν δεν συμπληρωθεί ή δηλωθεί λανθασμένα τότε δεν μπορεί να επιστραφεί
ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί σε φορολογούμενους που τους παρακρατήθηκε περισσότερος
φόρος από αυτόν που τους αναλογεί
- τη διαγραφή της συζύγου από τη φορολογική δήλωση στην περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης
συζύγων. Με βάση τη φορολογική νομοθεσία τα ζευγάρια που χωρίζουν ή βρίσκονται σε διάσταση
έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις
- την υποβολή εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης όχι με υπαιτιότητα του φορολογούμενου αλλά
επειδή δεν είχε εκδώσει έγκαιρα ο εργοδότης ή ο ασφαλιστικός φορέας τη βεβαίωση αποδοχών.
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