Ανάρτηση στοιχείων
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Παραρτήματος 2 του Ν.4046/2012
Αναφορικά

με

την

δημοσίευση

στοιχείων

εκκρεμών

φορολογικών

υποθέσεων, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Παραρτήματος 2 του Ν.4046/2012, σας
γνωρίζουμε ότι, τα επικαιροποιημένα δεδομένα (με το δ΄ τρίμηνο του 2012) κατόπιν
των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΧΩΡΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΣΤΙΣ 28/9/2012
V

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

103.049

ΕΦΕΣΕΙΣ
ΣΤΕ (ΜΟΝΟ
ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ)

9.328
1257

113.634

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012 (ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ)
ΑΞΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
238

έως 10.000
200
VII

644

10.001 έως 50.000
79
50.001 έως 100.000
104
100.001 έως 500.000
23
από 500.001
Σύνολο

644

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
VIII

ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ

1.Στην ανωτέρω περίπτωση

13.701.740.160
654.436.384

4,77%

(VΙΙ) περιλαμβάνονται προσφυγές που έχουν δοθεί από το

Υποσύστημα ΤΑΧΙS α) Κ.Β.Σ, β)Φ.Π.Α γ)Λοιπών φόρων και δ) Εσόδων (τα οποία έχουν αντληθεί με αναγωγή
στο 100% από τις καταχωρημένες προβεβαιώσεις επί προσφυγών), οπότε υπάρχει απόκλιση από τα
δεδομένα που προκύπτουν από τα αντίστοιχα πεδία για ασκηθέντα ένδικα μέσα και βοηθήματα κατά το
δ΄τρίμηνο, που είναι τα εξής :
α)Προσφυγές :1237 (περιλαμβάνονται και 593 υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει γίνει
προβεβαίωση, όπως προσφυγές κατά εκκαθαριστικών σημειωμάτων, Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε κ.λ.π)
β)Εφέσεις :151

γ)Αναιρέσεις : 16
2. Στην ανωτέρω περίπτωση (VΙΙΙ) το ποσοστό ανάκτησης :
α) Εμπεριέχει και το καταβληθέν ποσό της προβεβαίωσης κατά την άσκηση των εκκρεμών
προσφυγών για τις οποίες δεν έχει δοθεί αναστολή καταβολής του εν λόγω ποσού με δικαστική απόφαση.
β)Το ποσοστό είναι σημαντικά μειωμένο, λόγω της βεβαίωσης ποσού 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ
στις 27/6/2012, μετά από οριστική δικαστική απόφαση για πρόστιμο ΚΒΣ στην εταιρία «Ακρόπολις
Χρηματιστηριακή» (που δεν έχει εισπραχθεί ούτε και το 10% της προβεβαίωσης κατά την άσκηση της
προσφυγής).
γ)Τα βεβαιωθέντα/επιδικασθέντα και εισπραχθέντα ποσά είναι όλα όσα έχουν καταχωρηθεί στο
ΤΑΧΙS καθ’όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του.
3. Μέχρι σήμερα δεν μας έχουν δοθεί αντίστοιχα σχετικά στοιχεία από την Γενική Επιτροπεία των
Διοικητικών Δικαστηρίων για διασταύρωση‐ επαλήθευση .
4. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι σχετικά ακριβή, με την επιφύλαξη ότι οι Δ.Ο.Υ χρησιμοποιούν
ορθώς τα υποσυστήματα και τα ανάλογα πεδία του ΤΑΧΙS.
5.Η αναζήτηση των προς δημοσίευση στοιχείων έγινε στη βάση δεδομένων την 18η Δεκεμβρίου
2012.

