
Οδηγίες υποβολής ένστασης και αιτήματος αναστολής ισχύος πράξης

προσδιορισμού οφειλής 7% έτους 1999

Όπως αναφέρεται στη συνοδευτική επιστολή και αναλυτικά στη σχετική

Υ.Α./εγκύκλιο που είχε σταλεί με την πράξη προσδιορισμού οφειλής, ο υπόχρεος

δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της πράξης προσδιορισμού οφειλής εντός

αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία

κοινοποίησης της πράξης ενώπιον της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του

Ε.Λ.Κ.Ε.

Ο υπόχρεος δύναται να αιτηθεί αιτιολογημένα είτε την ακύρωση της πράξης

προσδιορισμού οφειλής, εάν δεν είναι υπόχρεος καταβολής του οφειλόμενου ποσού

κατά το/ τα έτος/η αναφοράς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είτε την

τροποποίηση της πράξης προσδιορισμού οφειλής ως προς το ύψος του οφειλόμενου

ποσού, που αναγράφεται σε αυτήν.

Προς διευκόλυνσή των υπόχρεων στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ έχει αναρτηθεί

ενδεικτικό σχέδιο ένστασης στο οποίο ενσωματώνεται και αίτημα αναστολής

ισχύος της πράξης προσδιορισμού οφειλής έτους 1999, το οποίο πρέπει επίσης να

υποβληθεί προκειμένου να μην εκτελεστεί η διαδικασία είσπραξης της εν λόγω

οφειλής μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενστάσεως που θα υποβληθεί.

Τα δυο παραπάνω έγγραφα μπορούν να υποβληθούν με «σκαναρισμένη» ή ψηφιακή

υπογραφή μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά στη διεύθυνση elke@rc.aueb.gr.

Ο υπόχρεος προσκομίζει οιανδήποτε έγγραφα, δικαιολογητικά ή λοιπά στοιχεία,

είναι ικανά να αποδείξουν με βέβαιο τρόπο τους ισχυρισμούς που προβάλει στην

ένστασή του. Ειδικά, ως έγγραφα, δικαιολογητικά ή λοιπά στοιχεία, για την

υποστήριξη της ένστασης προσκομίζονται (εφόσον είναι διαθέσιμα για το έτος

αναφοράς):

α) αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1),



β) αντίγραφα καταστάσεων οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική

δραστηριότητα (Έντυπο Ε3), όπως αυτά υποβλήθηκαν προς την αρμόδια

φορολογική αρχή,

γ) βεβαιώσεις αποδοχών από δημόσιους φορείς (π.χ. Α.Ε.Ι., Δημόσια Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ.,

Ι.Ε.Π., νοσοκομεία), από τους οποίους έχουν ληφθεί αποδοχές που

υπολογίστηκαν ως εισοδήματα από την άσκηση επιχειρηματικής

δραστηριότητας ή για την άσκηση έργου που έχει ρητώς εξαιρεθεί από την

υποχρέωση απόδοσης του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%) και το εν λόγω

εισόδημα λογίστηκε από φορολογικής απόψεως ως εισόδημα από την άσκηση

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά, ως τέτοιες περιπτώσεις

λογίζονται τα εισοδήματα που προέρχονται από διδακτικό έργο στο Ελληνικό

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, διοικητικό έργο στο Ι.Ε.Π., το επίδομα για την άσκηση

κλινικού έργου, την ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων κ.λπ.,

δ) έγγραφα ή δικαιολογητικά, δυνάμει των οποίων αποδεικνύεται το ύψος των

εισοδημάτων που αποκτήθηκαν κατά το/α έτος/η αναφοράς και τα οποία

εξαιρούνται της υποχρέωσης απόδοσης του ποσοστού επτά τοις εκατό (7%)

σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπό στοιχεία 165788/Ζ2/4.12.2020 κοινής

υπουργικής απόφασης (π.χ. εισόδημα από κεφάλαιο που σχετίζεται με την

επενδυτική δραστηριότητα του υπόχρεου ή την εκμετάλλευση δικαιωμάτων

διανοητικής ιδιοκτησίας),

ε) στοιχεία του υπόχρεου από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

σύμφωνα με τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τον ν. 4308/2014

(Α΄ 251),

στ) αποφάσεις του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου σχετικά με την υπηρεσιακή

κατάσταση του Καθηγητή ή υπηρετούντος λέκτορα του Α.Ε.Ι. προς απόδειξη της

χρονικής διάρκειας που βρισκόταν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά το

έτος αναφοράς, εφόσον δεν είχε την ιδιότητα του υπόχρεου καθ΄ όλη τη

διάρκεια του έτους (π.χ. απόφαση διορισμού),

ζ) κάθε άλλο έγγραφο, δικαιολογητικό ή στοιχείο ο υπόχρεος κρίνει χρήσιμο για

τον επαναπροσδιορισμό του οφειλόμενου ποσού. Ενδεικτικά, τέτοιο στοιχείο



είναι οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης (όπου ισχύει) επιχειρηματικής

δραστηριότητας οι οποίες αναφέρονται στη σελίδα με τα στοιχεία μητρώου

του υπόχρεου στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) η οποία μπορεί να

εκτυπωθεί και συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν.

1599/1986 στην οποία δηλώνονται οι παραπάνω ημερομηνίες έναρξης/λήξης

επιχειρηματικής δραστηριότητες, να υποβληθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Ειδικά για τα παρελθόντα έτη προ του 2003, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία

τήρησης βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (και δεν

είναι διαθέσιμη ηλεκτρονική πληροφόρηση μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ) και

εφόσον υφίσταται αιτιολογημένη αδυναμία αναζήτησης από άλλους φορείς ή

προσκόμισης εγγράφων, δικαιολογητικών ή λοιπών στοιχείων προς απόδειξη των

ισχυρισμών του για τα αντίστοιχα έτη, με την επιφύλαξη της παρ. 2, ο υπόχρεος

καλείται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986, στην οποία

δηλώνει αναλυτικά το ύψος του καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματική

δραστηριότητα που προέρχεται από ατομική επιχείρηση υπόχρεη στην τήρηση

βιβλίων και στοιχείων, επί του οποίου υπολογίζεται το ποσοστό του επτά τοις εκατό

(7%), καθώς και το ποσό που εξαιρείται από την υποχρέωση απόδοσης του εν λόγω

ποσοστού και την αιτιολογία εξαίρεσης.

Εκ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ


