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LEGAL INSIGHT 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

ΣΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  

 

Βασιλική Ζαροκανέλλου 

 

 

 

 

Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος (όπως τροποποιήθηκε με το ν. 

4152/2013) προβλέπεται ειδική ενδικοφανής διαδικασία που θα 

πρέπει να προηγηθεί της δικαστικής επίλυσης της διαφοράς. Με το 

παρόν σημείωμα επιχειρείται σχηματική παρουσίαση της 

διαδικασίας αυτής και συγκριτική θεώρησή της με το προγενέστερο 

καθεστώς, αλλά και με αυτό που θα ισχύσει από 1.1.2014 και εξής.  

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 

Η διαδικασία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς με την έννοια του αυτοτελούς αιτήματος 

(προαιρετικού ή εν είδη ενδικοφανούς προσφυγής) ενώπιον αυτοτελούς οργάνου, εισήχθη με 

τον ν. 3943/2011 και τη σύσταση της Επιτροπής ∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών 

(Ε.∆.Ε.Φ.∆.) ως αρμόδιας να κρίνει επί τέτοιων αιτημάτων1. Ήδη δε, η Επιτροπή αυτή, έχει 

αντικατασταθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Υ.Ε.Ε.) (άρθ. πρώτο 4152/2013 

και άρθ. 63 ν. 4174/2013) με αρμοδιότητες διευρυμένες, αλλά και με μια πιο αυστηρή διαδικασία 

κατά το στάδιο της εξέτασης του αιτήματος της διοικητικής επίλυσης. Κατωτέρω επιχειρείται 

συνοπτική συγκριτική θεώρηση της διαδικασίας ενώπιον των δύο αυτών οργάνων, προκειμένου 

να παρουσιαστεί σχηματικά το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν αλλάζει καταρχήν με τον 

νέο Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας που θα ισχύσει από 1.1.2014 (ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 

Α΄170/26.7.2013).  

 

    

Αρμόδιο όργανο 

Επιτροπή ∆ιοικητικής Επιτροπή ∆ιοικητικής Επιτροπή ∆ιοικητικής Επιτροπή ∆ιοικητικής 

Επίλυσης ΦορολογικώνΕπίλυσης ΦορολογικώνΕπίλυσης ΦορολογικώνΕπίλυσης Φορολογικών    

∆ιαφορών (Ε.∆.Ε.Φ.∆)∆ιαφορών (Ε.∆.Ε.Φ.∆)∆ιαφορών (Ε.∆.Ε.Φ.∆)∆ιαφορών (Ε.∆.Ε.Φ.∆)    

Υπηρεσία Εσωτερικής ΕπανεξέτασηςΥπηρεσία Εσωτερικής ΕπανεξέτασηςΥπηρεσία Εσωτερικής ΕπανεξέτασηςΥπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης    

(Υ.Ε.Ε)(Υ.Ε.Ε)(Υ.Ε.Ε)(Υ.Ε.Ε) 

∆ιάταξη νόμου 70 Α ΚΦΕ (προστέθηκε 

με το άρθρο 36 ν. 

3943/2011- ΦΕΚ Α 

66/31.3.2011)2 

70 Β ΚΦΕ (προστέθηκε με 

το άρθρο πρώτο ν. 

4152/2013-  ΦΕΚ Α 

107/9-5-2013) 

63 ΚΦορ. ∆ιαδ (ν. 

4174/2013- έναρξη 

ισχύος 1.1.2014) 

Προσβαλλόμενες 

πράξεις  

Πράξεις που εκδίδονται 

από 1-12-2011 μέχρι 31-

7-20133.  

Πράξεις που εκδίδονται 

από 1-8-2013 και εξής. 

Πράξεις που 

εκδίδονται από 1-

1-2014 και εξής. 

                                                           
1 Βλ. και ισχύουσα διάταξη άρθ. 70 ΚΦΕ σχετική με το αίτημα διοικητικής επίλυσης διαφοράς ενώπιον του 

Προϊσταμένου της αρμόδιας φορολογικής αρχής.  
2 Έχει δε τροποποιηθεί με το άρθ. 42 ν. 4024/2011, άρθ. 4 ν. 4038/2012, άρθ. 4 ν. 4051/2012, άρθ. 34 ν. 

4072/2012. 
3 Σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ν. 4183/2013 «Αιτήσεις διοικητικής επίλυσης που αφορούν πράξεις 
των φορολογικών αρχών που εκδόθηκαν μέχρι 31.7.2013 για τις οποίες η Επιτροπή ∆ιοικητικής Επίλυσης 
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Φορολογικών ∆ιαφορών (Ε.∆.Ε.Φ.∆.) καθίσταται αρμόδιο ή αποκλειστικά αρμόδιο όργανο σύμφωνα με 
το άρθρο 70Α του Κ.Φ.Ε., εξετάζονται από την Ε.∆.Ε.Φ.∆. μέχρι 31.12.2013. Εάν κατά την τελευταία αυτή 
ημερομηνία δεν έχει εξεταστεί η αίτηση του υπόχρεου, τότε θεωρείται κατά περίπτωση ότι δεν έχει επέλθει 
η διοικητική επίλυση της διαφοράς ή ότι η αίτηση έχει απορριφθεί και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει 
ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, διαφορετικά η 
πράξη οριστικοποιείται». 
4 Όπως σημειώθηκε και από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής τέτοιο όργανο ή υπηρεσία δεν 

υφίσταται στο Υπουργείο Οικονομικών, ούτε προβλέπεται η σύστασή του. Μετά δε την ψήφιση του ν. 

4152/2013 με τον οποίο προστέθηκε το εν λόγω άρθρο στον ΚΦΕ, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β1893/1.8.2013 

η με αριθμό ∆6Α 1118225ΕΞ2013 απόφαση του Γεν. Γραμματέα ∆ημοσίων Εσόδων με την οποία 

καθορίστηκαν οι αρμοδιότητές της.  

Συνιστάται Στη Γενική ∆ιεύθυνση 

Φορολογικών Ελέγχων 

και Είσπραξης ∆ημοσίων 

Εσόδων του Υπ. 

Οικονομικών. 

Στη Γενική Γραμματεία ∆ημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών4. 

Αρμοδιότητα  ∆ιοικητική επίλυση 

φορολογικών διαφορών 

κάθε αντικειμένου 

εφόσον η 

αμφισβητούμενη 

διαφορά του κύριου 

φόρου, τέλους, εισφοράς 

ή προστίμου > 50.000 

Ευρώ (προαιρετική). 

Αν η αμφισβητούμενη 

διαφορά > 300.000 ευρώ 

τότε είναι αποκλειστικά 

αρμόδια και η αίτηση 

συνιστά ενδικοφανή 

προσφυγή.  

    

∆ιοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών 

κάθε αντικειμένου ανεξαρτήτως ποσού. 

Συνιστά ενδικοφανή προσφυγή....  

∆ιαδικασία  Αίτηση επανεξέτασης της προσβαλλόμενης πράξης που απευθύνεται στην 

Ε.∆.Ε.Φ.∆/ Υ.Ε.Ε και υποβάλλεται στην Υπηρεσία/φορολογική αρχή που την 

εξέδωσε, η οποία τη διαβιβάζει μέσα σε προθεσμία 7 ημερών στην 

Ε.∆.Ε.Φ.∆/Υ.Ε.Ε. 

Προθεσμία   

30 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 

 

Περιεχόμενο αίτησης  Λόγοι + έγγραφα  Λόγοι + έγγραφα (και ηλεκτρονικός φάκελος- 

βλ. ΠΟΛ. 1209/6-9-2013 ) 

Βεβαίωση φόρου  Κατά το άρθ. 74 παρ. 6 

ΚΦΕ. 

Άμεση βεβαίωση του 

50% του 

αμφισβητούμενου ποσού 

και καταβολή του. Η 

Άμεση βεβαίωση 

του 100% του 

αμφισβητούμενου 

ποσού και 
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βεβαίωση του υπολοίπου 

50% αναστέλλεται 

αυτοδικαίως.  

καταβολή του 50% 

αυτού. Η καταβολή 

του υπολοίπου 50% 

αναστέλλεται 

αυτοδικαίως.  

Αναστολή  Με την υποβολή του 

αιτήματος.  

Αίτημα αναστολής καταβολής  

του βεβαιωμένου ποσοστού 50% και μόνο λόγω 

ανεπανόρθωτης βλάβης.  

 

Αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να 

συνυποβάλλονται με ποινή απόρριψης βλ. ΠΟΛ 

1209/6-9-2013 και ΠΟΛ    1211/12-9-2013. 

 

Απόφαση εντός 20 ημερών (με τεκμήριο 

σιωπηρής απόρριψης). 

 

Η  αναστολή ισχύει μέχρι την κοινοποίηση της 

απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής 

στον υπόχρεο, άλλως μέχρι τη σιωπηρή 

απόρριψή της.  

Προθεσμία έκδοσης 

απόφασης 

Μέσα σε προθεσμία 4 

μηνών με τεκμήριο 

σιωπηρής απόρριψης.  

 

Ειδικά για τις εκκρεμείς 

υποθέσεις κατά τη 

δημοσίευση του 

4152/2013 (ΦΕΚ Α 

107/9.5.2013), εντός 4 

μηνών από δημοσίευση.  

 

Μέσα σε προθεσμία 60 ημερών με τεκμήριο 

σιωπηρής απόρριψης.   

 

Ειδικά για αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι 

28.2.2014 η προθεσμία είναι 120 ημέρες.  

Περιεχόμενο 

απόφασης 

• Ακύρωση εν όλω ή εν μέρει 

• Τροποποίηση  

• Απόρριψη αίτησης  

• Ελάχιστο περιεχόμενο: Οριστική φορολογική υποχρέωση+ 

καταλογιζόμενο ποσό+ προθεσμία καταβολής. Επιπρόσθετα η 

απόφαση της Υ.Ε.Ε επέχει τίτλο βεβαίωσης.  

Προσφυγή από τη 

φορολογική αρχή  

Όχι 

Προσφυγή από τον 

υπόχρεο 

 

Κατά της απόφασης ή 

σιωπηρής απόρριψης της 

αίτησης εντός 30 ημερών 

από κοινοποίηση. 

Κατά της απόφασης ή σιωπηρής απόρριψης 

της αίτησης εντός 30 ημερών από κοινοποίηση.  

Επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της 

προσφυγής, επίδοση επικυρωμένου 

αντιγράφου του δικογράφου στην Υ.Ε.Ε μέσα 

σε 20 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για 

την άσκηση της προσφυγής. 
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Με το νόμο 4152/2013 - ΦΕΚ Α 107/9-5-2013 θεσπίστηκε ειδική διοικητική διαδικασία 

(ενδικοφανής προσφυγήενδικοφανής προσφυγήενδικοφανής προσφυγήενδικοφανής προσφυγή) η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά υποχρεωτικά υποχρεωτικά υποχρεωτικά να προηγηθεί της προσφυγής στη 

δικαιοσύνη σε ό, τι αφορά στις φορολογικές διαφορέςφορολογικές διαφορέςφορολογικές διαφορέςφορολογικές διαφορές. Θεσπίστηκε επομένως η υποχρέωση 

εξωδικαστικής- διοικητικής επίλυσης της φορολογικής διαφοράς, προκειμένου «κατά τα διεθνή 

πρότυπα, η κατά το δυνατόν αποφόρτιση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που 

μπορεί να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης και, μάλιστα, σε σύντομες προθεσμίες»5. 

Ο νομοθέτης, καθιστώντας υποχρεωτική την κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής (επί ποινή 

απαραδέκτου της προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου) εξυπηρετεί δύο σκοπούς: 

«πρώτον, επιλύει όσες υποθέσεις επιδέχονται άμεσης επιλύσεως και, δεύτερον, λειτουργεί ως 

στάδιο προελέγχου για εκείνες τις υποθέσεις που πρόκειται να εισαχθούν ενώπιον της 

δικαιοσύνης, έτσι ώστε να έχουν ήδη αναδειχθεί τα βασικά νομικά ζητήματα και να έχουν τεθεί 

υπό επεξεργασία τα πραγματικά ζητήματα, που χρήζουν τεχνικών αναλύσεων και 

παρατηρήσεων»6.  

 

Στην πράξη, τουλάχιστον απ’ όσο μπορούμε να σταχυολογήσουμε μέχρι σήμερα, αφενός 

εκκρεμούν αρκετές εκατοντάδες αιτήσεων ενώπιον του ιεραρχικώς αυτού προϊστάμενου 

οργάνου, αφετέρου η πλειονότητα των αιτήσεων απορρίπτεται, συχνά δίχως ιδιαίτερη 

τεκμηρίωση. Επομένως, η διαδικασία αυτή απλώς καθυστερεί για μικρό χρονικό διάστημα την 

προσφυγή στη ∆ικαιοσύνη και δε φαίνεται να εκπληρώνει το σκοπό θεσπίσεώς της.  

 

Περαιτέρω, επιδίωξη της διατάξεως που εισήγαγε ο ν.4152/2013 συνιστά η είσπραξη δημοσίων 

εσόδων, τα οποία μέχρι τούδε έχει καταστεί άκρως δυσχερές να εισπραχθούν ή – πάντως - 

εισπράττονται με μεγάλες καθυστερήσεις. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την άμεση 

βεβαίωση της οφειλής σε ποσοστό 50% επί του αμφισβητούμενου από το φορολογούμενο 

ποσού που αναγράφεται στην πράξη, το οποίο και εισπράττεται σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. Η διάταξη του άρθ. 63 του ΚΦορ∆ιαδ προβλέπει άμεση βεβαίωση του 100% του 

ποσού και καταβολή του 50%. 

 

Με τον τρόπο αυτό, αν και δεν υφίσταται εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη, δοθέντος του 

υποχρεωτικού χαρακτήρα της ενδικοφανούς προσφυγής, βεβαιώνεται σε βάρος του 

φορολογούμενου όχι βέβαιη και εκκαθαρισμένη απαίτηση του ∆ημοσίου, αλλά πιθανόν 

μελλοντική του απαίτηση, η οποία θα καταστεί οριστικός νόμιμος τίτλος, μόνο αν η Υπηρεσία 

Εσωτερικής Επανεξέτασης απορρίψει τη σχετική αίτηση. Με άλλα λόγια, ο φορολογούμενος 

καλείται να καταβάλει το 50% μιας απαίτησης του Ελληνικού ∆ημοσίου, η οποία ακόμη δεν έχει 

γεννηθεί, αφού για αυτή δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί η ατομική εκτελεστή πράξη 

φορολογικού καταλογισμού. Εύλογα επομένως διερωτάται κανείς: προεξοφλεί ο νομοθέτης με 

τον τρόπο αυτό ότι κάθε αίτηση φορολογούμενου στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης θα 

απορρίπτεται? 

                                                           
5 Βλ. αιτιολογική έκθεση του νόμου 4152/2013 (υποπαράγραφος Α5). 
6 Βλ. ομοίως αιτιολογική έκθεση. 
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:  

 

ΓΓΓΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΨΨΨΨΑΡΑΚΗΣΑΡΑΚΗΣΑΡΑΚΗΣΑΡΑΚΗΣ    

∆∆∆∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΕΕΕΤΑΙΡΕΙΑΤΑΙΡΕΙΑΤΑΙΡΕΙΑΤΑΙΡΕΙΑ    

    

WWW.YIANNATSIS.GR 

38, ΚΑΡΝΕΑ∆ΟΥ, ΚΟΛΩΝΑΚΙ 

106 76, ΑΘΗΝΑ 

ΕΛΛΑ∆Α 

Τ: (+30) 210 7231076 

F: (+30) 210 7231075 


