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ΘΕΜΑ: Αμθιζβήηηζη ανηικειμενικών δαπανών ηοσ άρθροσ 16 ηοσ Κ.Φ.Ε. για
δηλώζεις οικονομικού έηοσς 2012 ποσ ήδη έτοσν σποβληθεί.
Με αθνξκή δηάθνξα εξσηήκαηα θνξνινγνπκέλσλ πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο ππεξεζίαο καο,
αλαθνξηθά κε ηελ ακθηζβήηεζε ηεο δαπάλεο ησλ ηεθκεξίσλ, παξέρνληαη νη αθφινπζεο
δηεπθξηλίζεηο:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Φ.Δ., ην εηήζην ζπλνιηθφ πνζφ
ηεο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ηδίνπ
άξζξνπ θαη λφκνπ, κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί απφ ηνλ θνξνινγνχκελν φηαλ απηφ είλαη
κεγαιχηεξν απφ ηελ πξαγκαηηθή δαπάλε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη ησλ κειψλ πνπ ηνλ
βαξχλνπλ, εθφζνλ απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ππφρξεν κε βάζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ή
ζηνηρεία. Σέηνηα πεξηζηαηηθά ζπληξέρνπλ ηδίσο ζην πξφζσπν ησλ ππφρξεσλ, νη νπνίνη:
α)

ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία ηνπο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο,

β) είλαη θπιαθηζκέλνη,
γ) λνζειεχνληαη ζε λνζνθνκείν ή θιηληθή,
δ) είλαη άλεξγνη θαη δηθαηνχληαη βνήζεκα αλεξγία,
ε) ζπγθαηνηθνχλ κε ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ θαη έρνπλ κεησκέλεο δαπάλεο δηαβίσζεο,
ιφγσ απνδεδεηγκέλεο ζπκβνιήο ζηηο δαπάλεο απηέο ησλ ζπγγελψλ ηνπο κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη νη ηειεπηαίνη απηνί έρνπλ εηζφδεκα απφ εκθαλείο πεγέο,
ζη) είλαη νξθαλνί αλήιηθνη νη νπνίνη έρνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπο επηβαηηθά απηνθίλεηα
ηδησηηθήο ρξήζεο απφ θιεξνλνκηά ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο ηνπο θαη
δ) πξνζθνκίδνπλ ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη γηα ιφγνπο αλψηεξεο βίαο
πξαγκαηνπνίεζαλ δαπάλε κηθξφηεξε απφ ηελ αληηθεηκεληθή.

ΑΔΑ: Β4Θ3Η-ΝΑΒ

Όηαλ ζπληξέρεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν θνξνινγνχκελνο
κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε κε ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ησλ ηζρπξηζκψλ
ηνπ. Ο πξντζηάκελνο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ειέγρεη ηελ αιήζεηα ησλ
ηζρπξηζκψλ θαη ηελ αθξίβεηα ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη κεηψλεη
αλάινγα ηελ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ηζρπξηζκνί θαη ηα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
ηηο πην πάλσ α’ θαη ε’ πεξηπηψζεηο, ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο θαη
ηεο πξαγκαηηθήο δαπάλεο ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο
αληηθεηκεληθήο δαπάλεο ηνπ γνλέα ή ηνπ ηέθλνπ πνπ ζπκβάιιεη ζηηο δαπάλεο δηαβίσζεο ηνπ
ππφρξενπ. Αλ πξφθεηηαη γηα ηνπο γνλείο, ε δηαθνξά αληηθεηκεληθήο δαπάλεο θαηαινγίδεηαη ζε
εθείλνλ πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν εηζφδεκα.
2. Aλαθνξηθά κε ηα παξαπάλσ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:
α) ηε πεξίπησζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ ππεξεηνχλ ηελ ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία
δελ

πεξηιακβάλνληαη

νη

κφληκνη

αμησκαηηθνί

(π.ρ.

νπιίηεο,

έθεδξνη

αμησκαηηθνί,

ππαμησκαηηθνί). Ζ δπλαηφηεηα επίθιεζεο κηθξφηεξεο ηεθκαξηήο δαπάλεο δελ επεξεάδεηαη
απφ ηελ χπαξμε εηζνδήκαηνο ή φρη ή απφ ηνλ ηφπν φπνπ ππεξεηεί ηε ζεηεία ηνπ ν
ζηξαηεπκέλνο.
β) Οη ππφρξενη ζε δήισζε νη νπνίνη είλαη άλεξγνη πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
κεηξψν ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ ή λα ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο απφ ην ελ
ιφγσ νξγαληζκφ θαζψο θαη απφ άιια ηακεία (π.ρ. ΝΑΣ). Δπηπιένλ, λα κελ έρνπλ θαηά ηελ
ρξήζε 2011 πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα άιιεο πεγήο.

ηελ έλλνηα ηνπ πξαγκαηηθνχ

εηζνδήκαηνο δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ηεθκαξηά εηζνδήκαηα.
γ) Όζνη θνξνινγνχκελνη εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 46
ηνπ Κ.Φ.Δ. δειαδή φζνη εηζπξάηηνπλ θαζπζηεξεκέλα δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο ιφγσ
έθδειεο νηθνλνκηθήο αδπλακίαο ηνπ εξγνδφηε ηνπ θαη εθφζνλ έγηλε επίζρεζε ηεο εξγαζίαο
απφ ηνπο κηζζσηνχο ή επεηδή ν εξγνδφηεο θεξχρζεθε ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο θαη ηηο
δήισζε ζην ρξφλν είζπξαμήο ηνπο ή εηδηθά γηα κε εηζπξαρζείζεο δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο
ηεο ρξήζεο 2011, κπνξνχλ επίζεο λ’ ακθηζβεηήζνπλ πνζά ηεθκαξηήο δαπάλεο δηαβίσζεο,
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλσηέξσ πεξίπησζε απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ ππφρξεν κε βάζε
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά.
πλεπψο, ζε θάζε πεξίπησζε δελ αξθεί λα ζπληξέρεη κία απφ ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο γηα λα ακθηζβεηεζεί ε αληηθεηκεληθή δαπάλε, αιιά πξέπεη
θαη ν θνξνινγνχκελνο ζε θάζε πεξίπησζε λα απνδείμεη φηη δελ πξαγκαηνπνίεζε ή
πξαγκαηνπνίεζε κεησκέλε δαπάλε, ζέκα πξαγκαηηθφ ην νπνίν αλάγεηαη ζηελ εμειεγθηηθή
αξκνδηφηεηα ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ.
Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ηνπ 2012, ν θνξνινγνχκελνο καδί κε ην εθθαζαξηζηηθφ
ηνπ θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα επηθαιεζζεί κπνξεί λα κεηαβεί ζηελ αξκφδηα
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ΓΟΤ πξνθεηκέλνπ λ’ ακθηζβεηήζεη ηα πνζά ηεο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο δηαβίσζεο. Ο
προϊζηάμενος ηης δημόζιας οικονομικής σπηρεζίας ειέγρεη ηελ αιήζεηα ησλ
ηζρπξηζκψλ θαη ηελ αθξίβεηα ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ θαη κεηψλεη
αλάινγα ηελ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ηζρπξηζκνί θαη ηα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία, θαζψο επίζεο κπνξεί θαη λ’ απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα ην καρεηφ
ηεθκήξην. ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξντζηάκελνο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο αθνχ
ειέγμεη ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά, κεηψζεη αλάινγα ηελ αληηθεηκεληθή δαπάλε, ζα
πξνβεί ζε λέα εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο.
3. Σέινο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κείσζε ή ην κε ππνινγηζκφ θαη ηελ
ακθηζβήηεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ δαπαλψλ δηαβίσζεο ην δήηεκα είλαη πξαγκαηηθφ θαη
αλάγεηαη ζηελ εμειεγθηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ΓΟΤ θαη ζε πεξίπησζε
ακθηζβήηεζεο, ζηελ θξίζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ.

O ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Γ. ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο
2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο - Όινπο ηνπο Δπηζεσξεηέο ζηηο έδξεο ηνπο
3. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ
4. ΓΔΚ
5. Γ.Γ.Π.. – Γελ. Γ/λζε Κ.Δ.Π.Τ.Ο. – Γ/λζε Δθαξκνγψλ Ζ/Τ (Γ30)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Απνδέθηεο Πίλαθα Α’ (πεξηπηψζεηο 3,4)
2. Γ/λζεηο θαη Τπνδ/λζεηο Οηθνλνκηθψλ Δπηζεσξήζεσλ
3. Απνδέθηεο Πίλαθα Ε’ (πεξηπηψζεηο 1,2 & 9)
4. Απνδέθηεο Πίλαθα Ζ’ (πεξηπηψζεηο 1-7)
5. Απνδέθηεο Πίλαθα Θ’ (πεξηπηψζεηο 3,6,7,8,9,11,14)
6. Απνδέθηεο Πίλαθα Η’
7. Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΑ’
8. Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΒ’
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9. Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΔ’
10. Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΣ’
11. Απνδέθηεο Πίλαθα ΚΑ’ (πεξηπηψζεηο 1-3)
12. Πεξηνδηθφ «Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε»
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ

2.

Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ

3.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ

4.

Όιεο ηηο θνξνινγηθέο Γηεπζχλζεηο

5.

Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γηεπζπληή Φνξνινγίαο

6.

Γ/λζε 12ε Σκήκα Α’ (2) – Φαθ. Σεθ.(1)

7.

Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ζρέζεσλ

8.

Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ

