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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Άσκηση προσφυγής σε φορολογικές
διαφορές μετά τους Ν 4152/2013
και Ν 4174/2013
Θανάσης Κυριακόπουλος, Δικηγόρος, MBA, Εταίρος στη Δικηγορική Εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες
Τα μέσα που διαθέτει ο φορολογούμενος για την ξεων που εκδίδονται από τις φορολογικές αρχές από την
επίλυση των φορολογικών διαφορών του μετά τους 9.5.2013 μέχρι και την 31.7.2013 κι αυτών που εκδίδοπρόσφατους Ν 4152/2013 και Ν 4174/2013.
νται από την 1.8.2013 και μετά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στη συνέχεια, με τον πρόσφατο Ν 4174/2013 (έναρξη
ισχύος 1.1.2014) με τίτλο «Φορολογικές Διαδικασίες και

Α. Εισαγωγή

άλλες διατάξεις» εισήχθη ο Κώδικας Φορολογικής Διαδι-

Β. Διοικητική επίλυση διαφορών ενώπιον της ΕΔΕΦΔ

κασίας (εφεξής «ΚΦΔ»). Συγκεκριμένα, με το άρθρο 63

και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης μετά
τον Ν 4152/2013 και την εισαγωγή του ΚΦΔ
Β.1 Πράξεις της φορολογικής αρχής που έχουν εκδοθεί από 9.5.2013 μέχρι 31.7.2013
Β.2 Πράξεις της φορολογικής αρχής που εκδίδονται

του Ν 4174/2013 ουσιαστικά ενσωματώνονται στον ΚΦΔ

από 1.8.2013 και μετά

οι διατάξεις του άρθρου 70Β του παλαιού ΚΦΕ σχετικά
με το υποχρεωτικό καθεστώς της προηγούμενης άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας
Εσωτερικής Επανεξέτασης για πράξεις της Φορολογικής
Διοίκησης που εκδίδονται από 1.1.2014 και μετά.

Γ. Άσκηση δικαστικής προσφυγής
Γ.1 Περίπτωση που έχει προηγηθεί η άσκηση ειδικής
διοικητικής προσφυγής

Ειδικότερα, προβλέπεται τόσο στο άρθρο 70Β του πα

Γ.2 Περίπτωση που έχει προηγηθεί η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής

άρθρο 63 του ΚΦΔ (για πράξεις που εκδίδονται από τις

Δ. Προβληματισμοί και πρακτικά ζητήματα για τις
εκκρεμείς υποθέσεις

μενη υποχρεωτική (διοικητική) προσφυγή του φορολο-

λαιού ΚΦΕ (για πράξεις που εκδίδονται από τις φορολογικές αρχές από 1.8.2013 έως και την 31.12.2013) και στο
φορολογικές αρχές από 1.1.2014 και μετά) η προηγούγούμενου στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου

Α. Εισαγωγή
Προκειμένου να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων και η ταχύτερη επίλυση των φορολογικών διαφορών, με τον Ν 4152/2013
(έναρξη ισχύος 9.5.2013) επήλθαν βασικές αλλαγές στις
διατάξεις των άρθρων 70Α και 70Β του παλαιού Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 2238/1994, εφεξής «παλαιός
ΚΦΕ»), οι οποίες συνεχίζουν να ρυθμίζουν τη διαδικασία

Οικονομικών («Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης»)
πριν την προσφυγή του στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο προκειμένου να λειτουργήσει ως στάδιο προελέγχου
σε υποθέσεις που πρόκειται να εισαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, ώστε να έχουν τεθεί υπό τεχνική επεξεργασία
τα νομικά και πραγματικά ζητήματα που χρήζουν τεχνικών
αναλύσεων και παρατηρήσεων. Η προσφυγή αυτή έχει τον
χαρακτήρα ενδικοφανούς (διοικητικής) προσφυγής.

της διοικητικής επίλυσης εκείνων των φορολογικών δια- Με βάση τους κανόνες του Διοικητικού Δικαίου, η ενδιφορών που προκύπτουν από πράξεις που εκδίδονται από κοφανής προσφυγή έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
τις φορολογικές αρχές έως και την 31.12.2013. Συγκεκρι- (α) ο έλεγχος είναι πληρέστερος (δηλαδή έλεγχος νομιμένα, μεταξύ των αλλαγών που επέφερε ο Ν 4152/2013 μότητας και σκοπιμότητας της προσβαλλόμενης πράξης),
ήταν η τροποποίηση του άρθρου 70Α και η εισαγωγή επομένως δύναται να καταλήξει είτε στην ακύρωση είτε
νέου άρθρου 70Β, κάνοντας διάκριση μεταξύ των πρά- στην τροποποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
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(β) οι αποφάσεις που εκδίδονται επί της ενδικοφανούς δια για την επίλυση της διαφοράς. Η υποβολή στην
προσφυγής είναι πάντοτε εκτελεστές και προσβάλλονται περίπτωση αυτή αίτησης προς την ΕΔΕΦΔ αποκλείει την
αυτοτελώς ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστη- υποβολή άλλης αίτησης διοικητικής επίλυσης σε άλλο
ρίου βάσει του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας,

υφιστάμενο όργανο. Είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη

(γ) η πάροδος άπρακτης προθεσμίας που τάσσεται για την σημασία όσον αφορά στο θέμα της προγενέστερης αίτηέκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής σης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, η οποία έχει
συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της ενδεχομένως υποβληθεί ενώπιον άλλου διοικητικού
διοίκησης (τεκμαιρόμενη σιωπηρή αρνητική απάντηση οργάνου. Συγκεκριμένα, ενώ στην παράγραφο 3 του άρ-

θρου 70Α αναφέρεται ότι η κατάθεση αίτησης προς την

της διοίκησης) και
(δ) η άσκηση ενδικοφανούς (διοικητικής) προσφυγής
αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης
δικαστικής προσφυγής (ένδικου βοηθήματος).

ΕΔΕΦΔ συνιστά παραίτηση του αιτούντος από τυχόν προγενέστερη αίτηση διοικητικής επίλυσης, στην παράγραφο
5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η κατάθεση αίτησης προς

την ΕΔΕΦΔ διαβιβάζεται σε αυτήν κατόπιν προηγούμενης
Παρακάτω επιχειρείται παρουσίαση της διαδικασίας διοι- παραίτησης του φορολογούμενου από την προγενέστερη
κητικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών κι άσκη- αίτησή του ενώπιον άλλου διοικητικού οργάνου.
σης δικαστικής προσφυγής με σκοπό τη διασφάλιση του
δικαιώματος δικαστικής προστασίας του φορολογούμενου.

(ιι) Σε περιπτώσεις φορολογικών διαφορών οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου άνω των 300.000€ ο
φορολογούμενος είχε την υποχρέωση να καταθέσει ενδι-

Β. Δ
 ιοικητική επίλυση διαφορών
ενώπιον της ΕΔΕΦΔ και της Υπηρεσίας
Εσωτερικής Επανεξέτασης μετά τον
Ν 4152/2013 και την εισαγωγή του ΚΦΔ
Β.1 Π
 ράξεις της φορολογικής αρχής που έχουν
εκδοθεί από 9.5.2013 μέχρι 31.7.2013

κοφανή προσφυγή («ενδικοφανή προσφυγή») προς την
ΕΔΕΦΔ εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης στον φορολογούμενο για την επίλυση της φορολογικής διαφοράς του. Η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την μεταγενέστερη παραδεκτή άσκηση της δικαστικής προσφυγής

ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Στην περίπτωση
Το άρθρο 70Α του παλαιού ΚΦΕ, που συνεχίζει να ισχύει υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής προς την ΕΔΕΦΔ,
για πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις φορολογικές αρχές η τελευταία οφείλει να απαντήσει εντός 4 μηνών από την
μέχρι την 31.7.2013, ορίζει τη διοικητική επίλυση των υποβολή της αίτησης στην αρμόδια φορολογική αρχή.
φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Διοικη- Εάν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 4
τικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών («ΕΔΕΦΔ») του μηνών δεν εκδοθεί και κοινοποιηθεί στον φορολογούΥπουργείου Οικονομικών ως εξής:
μενο απόφαση τότε τεκμαίρεται ότι η ενδικοφανής προ(ι) Σε περιπτώσεις φορολογικών διαφορών οποιουδή- σφυγή έχει απορριφθεί από την ΕΔΕΦΔ κι ο φορολογούποτε φορολογικού αντικειμένου ύψους από 50.000€ μενος έχει λάβει γνώση της απόρριψης αυτής. Συνεπώς,
έως και 300.000€ ο φορολογούμενος είχε το δικαίωμα κατά την εκπνοή της τετράμηνης προθεσμίας αρχίζει η
να καταθέσει αίτηση διοικητικής επίλυσης της διαφο- προθεσμία των 30 ημερών για την άσκηση προσφυγής
ράς προς την ΕΔΕΦΔ εντός 30 ημερών από την κοινο- ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.
ποίηση της πράξης σε αυτόν. Σε αυτήν την περίπτωση, η (ιιι) Περαιτέρω, στο άρθρο 70Α του παλαιού ΚΦΕ ρυθαίτηση έχει τον χαρακτήρα ειδικής διοικητικής προσφυ- μίζεται η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης προς την
γής («ειδική διοικητική προσφυγή»). Σε περίπτωση που ΕΔΕΦΔ και στις δύο ως άνω περιπτώσεις. Ειδικότερα,
έχει κατατεθεί αίτηση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς η φορολογική αρχή, στην οποία κατατίθεται η αίτηση
προς την ΕΔΕΦΔ εφαρμόζονται οι ισχύουσες διαδικα- οφείλει εντός 7 ημερών από την κατάθεση σ’ αυτή της
στικές και ουσιαστικές διατάξεις για τη διοικητική επίλυση εν λόγω αίτησης να τη διαβιβάσει στην ΕΔΕΦΔ μαζί με
των φορολογικών διαφορών, δηλαδή το άρθρο 70 του τον σχετικό φάκελο. Στη συνέχεια, ορίζεται ο εισηγητής
παλαιού ΚΦΕ. Με την κατάθεση της αίτησης αυτής του της υπόθεσης, ο οποίος οφείλει εντός 10 ημερών από
φορολογούμενου, η ΕΔΕΦΔ είναι αποκλειστικά αρμό- τον ορισμό του να υποβάλλει στη γραμματεία της ΕΔΕΦΔ
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γραπτή εισήγηση επαρκώς τεκμηριωμένη με όλους τους (διοικητικής) προσφυγής, είναι απαράδεκτη. Σημειώνεται,
νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς και να περιλαμ- ότι η πρόβλεψη της ενδικοφανούς προσφυγής πρέπει να
βάνει συγκεκριμένη πρόταση για τη δυνατότητα ή μη μνημονεύεται στην ατομική πράξη που κοινοποιείται στον
διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Ακολούθως, ορίζεται διοικούμενο. Από τη νομολογία των διοικητικών δικαη ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης στην ΕΔΕΔΦ. Με στηρίων έχει γίνει δεκτό ότι εάν η μνεία ενδικοφανούς
την απόφασή της, η ΕΔΕΦΔ δύναται να ακυρώσει μερικά προσφυγής στη διοικητική πράξη έχει παραληφθεί, τότε
ή ολικά την πράξη της φορολογικής αρχής ή ακόμη να το ένδικο βοήθημα που ασκείται από τον διοικούμενο
την τροποποιήσει. Οι αποφάσεις της ΕΔΕΦΔ πρέπει να δεν θεωρείται απαράδεκτο.
αιτιολογούνται επαρκώς με νομικούς και πραγματικούς Αναλυτικότερα, η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεισχυρισμούς ενώ σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την
του φορολογούμενου η απόφαση πρέπει να περιέχει πράξη εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από
τουλάχιστον την οριστική φορολογική του υποχρέωση, την ημερομηνία κοινοποίησής της στο φορολογούμενο
το καταλογιζόμενο ποσό και την προθεσμία καταβολής και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα
του.

Β.2 Π
 ράξεις της φορολογικής αρχής που
εκδίδονται από 1.8.2013 και μετά
Β.2.1 Π
 ράξεις που εκδίδονται από 1.8.2013 μέχρι
την 31.12.2013

οποία ο αιτών βασίζει το αίτημά του. Περαιτέρω, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ. 1209/6.9.2013) το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής πρέπει να περιέχει τα ακριβή στοιχεία
του υπόχρεου, την προσβαλλόμενη πράξη και εν γένει τα

στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου, ενώ παράλληλα ο
Το άρθρο 70Β του παλαιού ΚΦΕ ρυθμίζει τη διαδικασία υπόχρεος οφείλει να διορίζει αντίκλητο και να αναφέρει
διοικητικής επίλυσης όλων των φορολογικών διαφο- τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν. Ταυτόχρονα με
ρών ανεξαρτήτως ποσού για πράξεις που εκδίδονται την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής συνυποβάλαπό 1.8.2013 μέχρι και την 31.12.2013. Επί της ουσίας λεται στην φορολογική αρχή και ηλεκτρονικός φάκελος
ρυθμίζεται πλέον με ενιαίο τρόπο η διαδικασία διοικητι- με τα υποβαλλόμενα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή.
κής επίλυσης όλων των φορολογικών διαφορών με την
Στη συνέχεια, η φορολογική αρχή διαβιβάζει την ενδικοκαθιέρωση της υποβολής ενδικοφανούς (διοικητικής) φανή προσφυγή του φορολογούμενου εντός 7 ημερών

προσφυγής στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, ως από την υποβολή της στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανευποχρεωτικής προϋπόθεσης, πριν από την άσκηση δικα- ξέτασης συνοδευόμενη από τα σχετικά έγγραφα και τις
στικής προσφυγής στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.
απόψεις της προκειμένου η ανωτέρω υπηρεσία να αποΉδη, με την υπ’ αριθμόν Δ6Α 1118225 ΕΞ/24.7.2013 από- φανθεί.
φαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζεται Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης οφείλει να εκδώη 1.8.2013, ως ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της σει απόφαση εντός 60 ημερών από την υποβολή της

Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης με αντικείμενο πρά- ενδικοφανούς προσφυγής στην αρμόδια φορολογική
ξεις της φορολογικής αρχής που εκδίδονται από 1.8.2013 αρχή, την οποία κοινοποιεί στον φορολογούμενο. Στα

και μετά, και συγχρόνως καθορίζονται η διάρθρωση και πλαίσια της εξέτασης της υπόθεσης και πριν την έκδοση
οι αρμοδιότητές της.
της απόφασης η υπηρεσία δύναται εντός πέντε (5) εργάΗ κατάθεσή της ενδικοφανούς προσφυγής στην Υπηρε- σιμων ημερών να καλέσει τον φορολογούμενο σε ακρόσία Εσωτερικής Επανεξέτασης είναι απαραίτητη προϋπό- αση εφόσον το κρίνει απαραίτητο, προκειμένου αυτός να
θεση για την εν συνεχεία παραδεκτή άσκηση (εφόσον εκφράσει τις απόψεις του εγγράφως ως προς τα σχετικά
συντρέχουν λόγοι) δικαστικής προσφυγής του φορολο- ζητήματα και τους προβαλλόμενους με την άσκηση της
γούμενου ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστη- ενδικοφανούς προσφυγής λόγους και ισχυρισμούς. Αντίρίου. Αντίθετα, η απευθείας άσκηση δικαστικής προσφυ- θετα, η κλήση του φορολογούμενου σε ακρόαση είναι
γής στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο κατά της πράξης υποχρεωτική όταν στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέταπροσδιορισμού φόρου που εξέδωσε η φορολογική αρχή, σης προσκομίζονται νέα στοιχεία ή γίνεται επίκληση νέων
δηλαδή χωρίς την προηγούμενη άσκηση ενδικοφανούς πραγματικών περιστατικών.
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Με την απόφασή της, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέ- λής συνυποβάλλονται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία Εσωτασης δύναται να ακυρώσει μερικά ή ολικά ή να τροπο- τερικής Επανεξέτασης και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα
ποιήσει την πράξη της φορολογικής αρχής αιτιολογώντας οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος καθώς
την απόφασή της επαρκώς κι αναφέροντας σ’ αυτή όλους και υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτουν τα
τους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς που έλαβε παγκόσμια εισοδήματα του φορολογουμένου κατά το
υπόψη για να καταλήξει στην κρίση της. Επίσης, στην προηγούμενο και το τρέχον οικονομικό έτος αλλά και η
περίπτωση που με την απόφασή της απορρίπτει την ενδι- περιουσιακή του κατάσταση κατά το χρόνο κατάθεσης
κοφανή προσφυγή του φορολογούμενου η αιτιολογία της αίτησης, διαφορετικά αυτή απορρίπτεται. Περαιτέρω,
της απόφασής της δύναται να συνίσταται στην αποδοχή σύμφωνα με την Πολ. 1211/12.9.2013, η αναστολή αυτή,
των διαπιστώσεων της οικείας έκθεσης ελέγχου. Η από- σε περίπτωση που χορηγηθεί, ισχύει μέχρι την κοινοποίφαση στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρει τουλάχι- ηση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής
στον την οριστική φορολογική υποχρέωση του φορολο- στον υπόχρεο, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του
γούμενου, το καταλογιζόμενο ποσό και την προθεσμία προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοση
καταβολής του. Εάν εντός της προθεσμίας των 60 ημε- της απόφασης.
ρών δεν εκδοθεί απόφαση της υπηρεσίας ή δεν κοινο- Ο νόμος προβλέπει επίσης ότι εάν επί του αιτήματος αναποιηθεί απόφαση στον φορολογούμενο, τότε τεκμαίρεται στολής δεν εκδοθεί απόφαση της Υπηρεσία Εσωτερικής
ότι η ενδικοφανής προσφυγή του φορολογούμενου έχει Επανεξέτασης εντός 20 ημερών από την υποβολή της
απορριφθεί κι αυτός έχει λάβει γνώση της απόρριψης αίτησης στην φορολογική αρχή τότε η αίτηση αναστολής
κατά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής. Εξαιρετικά, για τις θεωρείται ότι έχει απορριφθεί κι ο φορολογούμενος θα
περιπτώσεις των ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλ- πρέπει να καταβάλει το 50% της αμφισβητούμενης διαλονται στην αρμόδια φορολογική αρχή μέχρι 28.2.2014 φοράς.
η ανωτέρω προθεσμία των 60 ημερών της Υπηρεσίας Καθότι οι χρόνοι που θέτει το άρθρο αυτό εντός των
Εσωτερικής Επανεξέτασης να απαντήσει επεκτείνεται στις οποίων οφείλει να δράσει η διοίκηση είναι σύντομοι μένει
120 ημέρες.

να δούμε και στην πράξη κατά πόσο οι διατάξεις αυτές
Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου προβλέπεται ότι με θα βοηθήσουν στην αποσυμφόρηση των διοικητικών
την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται δικαστηρίων χωρίς όμως να στερούν από τον φορολοάμεσα από τη φορολογική αρχή και καταβάλλεται ποσο- γούμενο το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά του
στό 50% του αμφισβητούμενου φόρου. Σύμφωνα με την να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Πολ. 1211/12.9.2013 διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση του Περαιτέρω, διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάυπολοίπου 50% αναστέλλεται αυτοδικαίως. Είναι προ- ξεων του άρθρου 70Β του παλαιού ΚΦΕ, παρέχονται με
φανές ότι με τις διατάξεις αυτές επιδιώκεται η είσπραξη την Πολ. 1211/12.9.2013.
των δημοσίων εσόδων ήδη από το στάδιο της διοικητικής

διαδικασίας και πριν ακόμη η Υπηρεσία Εσωτερικής Επα- Β.2.2 Πράξεις που εκδίδονται από 1.1.2014
νεξέτασης επιληφθεί της υπόθεσης. Και ναι μεν με τις δια-

και μετά

τάξεις του ίδιου άρθρου δίδεται η δυνατότητα στον φορο- Για πράξεις της Φορολογικής Διοίκησης που εκδίδονται
λογούμενο να υποβάλει ταυτόχρονα με την ενδικοφανή από 1.1.2014 και μετά, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
προσφυγή και αίτημα αναστολής καταβολής του βεβαιω νέου άρθρου 63 του ΚΦΔ. Οι νέες αυτές διατάξεις στην
μένου 50% του αμφισβητούμενου φόρου, θέτει όμως ουσία επαναλαμβάνουν τις διατάξεις του άρθρου 70Β
ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της αναστολής αυτής του παλαιού ΚΦΕ με μικρές διαφοροποιήσεις κι επομέτην ανεπανόρθωτη βλάβη του φορολογούμενου. Ειδικό- νως δεν αλλάζει ουσιαστικά η διαδικασία διοικητικής
τερα, όπως διευκρινίζεται με την Πολ. 1209/6.9.2013, το επίλυσης των φορολογικών διαφορών σε σχέση με την
αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδι- εώς τώρα προβλεπόμενη από το άρθρο 70Β του παλαιού
κοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο ΚΦΕ, όπως αυτή αναλύεται ανωτέρω στο σημείο Β.2.1.
που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδι- Να επισημάνουμε, ωστόσο, ότι με τις νέες διατάξεις του
κοφανούς προσφυγής, ενώ μαζί με την αίτηση αναστο- άρθρου 63 του ΚΦΔ προβλέπεται πλέον με την άσκηση
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της ενδικοφανούς προσφυγής να βεβαιώνεται άμεσα από εκδόθηκαν ή συντελέστηκαν από 21.9.2012 και μετά,
τη Φορολογική Διοίκηση το 100% του αμφισβητούμε- είναι τριάντα ημέρες (30) κι αρχίζει από την κατά το νόμο
νου ποσού, αντί ποσοστού 50% που βεβαιωνόταν άμεσα επίδοση της πράξης της φορολογικής αρχής στον φοροαπό την φορολογική αρχή σύμφωνα με τις προγενέστε- λογούμενο, άλλως από τη στιγμή που αυτός λαμβάνει
ρες διατάξεις του άρθρου 70Β του παλαιού ΚΦΕ, και να αποδεδειγμένα πλήρη γνώση του περιεχομένου της. Το
καταβάλλεται ποσοστό 50% αυτού, ενώ αναστέλλεται η χρονικό διάστημα από 1η μέχρι 31η Αυγούστου αναστέλκαταβολή του υπολοίπου. Εξακολουθεί βέβαια να παρέ- λεται η προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου βοηθήμαχεται στον φορολογούμενο η δυνατότητα να υποβάλει τος της προσφυγής.
ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα Στην περίπτωση υποβολής ειδικής διοικητικής προσφυαναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμε- γής, ισχύουν οι γενικές διατάξεις σχετικά με την έναρξη
νου ποσού που δεν αναστέλλεται. Σε κάθε περίπτωση, της προθεσμίας για την άσκηση δικαστικής προσφυγής,
αναμένεται η έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων του δηλαδή 30 ημέρες από την κοινοποίηση της καταλογι-

Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την διαδικασία στικής πράξης στον φορολογούμενο και η αναστολή της
διοικητικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών σύμ- προθεσμίας αυτής με την υποβολή αιτήματος διοικητικής
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του νέου ΚΦΔ.

επίλυσης της διαφοράς, μη υπολογιζόμενης της ημέρας
Σε συνέχεια των ανωτέρω ακολουθεί σύντομη περι- υποβολής της αίτησης. Η προθεσμία των 30 ημερών
γραφή της διαδικασίας άσκησης δικαστικής προσφυγής συνεχίζει από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της
και τα θέματα που ανακύπτουν μετά τη δημοσίευση του πράξης ματαίωσης ή μερικής επίλυσης της διαφοράς.
Ν 4152/2013 και του πρόσφατου Ν 4174/2013.
Να σημειωθεί ότι με το άρθρο 4 του πρόσφατου νόμου

Γ. Άσκηση δικαστικής προσφυγής
Γ.1 Π
 ερίπτωση που έχει προηγηθεί η άσκηση
ειδικής διοικητικής προσφυγής

4183/2013 (ημερομηνία δημοσίευσης 11.9.2013), παρατείνεται η διάρκεια λειτουργίας της ΕΔΕΦΔ έως την
31.12.2013. Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι αιτήσεις διοικητι-

κής επίλυσης που κατατέθηκαν στην ΕΔΕΦΔ σύμφωνα
Εφόσον ο φορολογούμενος έχει υποβάλει αίτημα διοι- με το άρθρο 70Α του παλαιού ΚΦΕ, θα εξετάζονται από
κητικής επίλυσης για διαφορά κάτω των 300.000€ σύμ- την ΕΔΕΦΔ μέχρι 31.12.2013. Εάν κατά την 31.12.2013

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70Α του παλαιού ΚΦΕ δεν έχει εξεταστεί η αίτηση του υπόχρεου, τότε θεωρείται
κατά διοικητικής πράξης που έχει εκδοθεί έως και την ότι δεν έχει επέλθει η διοικητική επίλυση της διαφοράς
31.7.2013, σημειώνονται τα κατωτέρω:

(για περιπτώσεις φορολογικών διαφορών οποιουδήποτε

i. Προσβαλλόμενη πράξη

φορολογικού αντικειμένου ύψους από 50.000€ έως και

Αντικείμενο της προσφυγής αποτελεί η ατομική εκτελεστή 300.000€) και ο υπόχρεος μπορεί να προσφύγει ενώπιον
διοικητική πράξη επιβολής φόρου και όχι η απόφαση της του διοικητικού δικαστηρίου, διαφορετικά η πράξη οριΕΔΕΦΔ. Επομένως με τη δικαστική προσφυγή προσβάλ- στικοποιείται.
λεται η εκτελεστή πράξη της φορολογικής αρχής, δηλαδή Το δικόγραφο της προσφυγής κατατίθεται στη γραμμα-

το ίδιο το φύλλο ελέγχου ή πράξη καταλογισμού φόρου. τεία της κύριας έδρας του δικαστηρίου στο οποίο απευθύΑίτημα της δικαστικής προσφυγής είναι η ακύρωση ή η νεται. Περαιτέρω, απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου της
μεταρρύθμιση του φύλλου ελέγχου ή της πράξης κατα- άσκησης της προσφυγής, μέσα σε προθεσμία 20 ημερών
από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της, η επίλογισμού φόρου.
ii. Προθεσμία κατάθεσης της δικαστικής προσφυγής
και επίδοση
Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2(α) του KΔΔ, όπως διευκρινίστηκε και με την απόφαση Υπουργείου Οικονομικών

δοση επικυρωμένου αντιγράφου του δικογράφου αυτής,
με επιμέλεια του διαδίκου, στην αρχή που εξέδωσε την
προσβαλλόμενη πράξη ή που παρά το νόμο παρέλειψε
την έκδοσή της.

ΠΟΛ. 1007/10.1.2013, στις φορολογικές και τελωνειακές iii. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσβαλλόμενης πράξης
διαφορές, η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής κατά Σύμφωνα με το άρθρο 74 του παλαιού ΚΦΕ, ορίζεται ότι
πράξεων και παραλείψεων των φορολογικών αρχών που εφόσον δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση κι ασκηθεί
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από τον φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή, βε- της άσκησης αυτής) η επίδοση από τον φορολογούμενο –
βαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της φορολογικής προσφεύγοντα επικυρωμένου αντιγράφου του δικογράαρχής ποσοστό 50% της αμφισβητούμενης διαφοράς. Για φου στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη
το 50% της διαφοράς που βεβαιώνεται, ο φορολογού- ή που παρά το νόμο παρέλειψε την έκδοσή της.
μενος έχει τη δυνατότητα κατάθεσης αίτησης αναστοiii. Ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσβαλλόμενης πράξης
λής εκτέλεσης ενώπιον του δικαστηρίου που εκκρεμεί η
Όπως έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω κατά την ανάλυση
ασκηθείσα προσφυγή.
του άρθρου 70Β του παλαιού ΚΦΕ με την άσκηση της

Γ.2 Π
 ερίπτωση που έχει προηγηθεί η άσκηση
ενδικοφανούς προσφυγής

ενδικοφανούς προσφυγής βεβαιώνεται άμεσα από τη
φορολογική αρχή και καταβάλλεται ποσοστό 50% του

Εφόσον ο φορολογούμενος έχει υποβάλει ενδικοφανή αμφισβητούμενου φόρου για πράξεις της φορολογικής
προσφυγή για πράξεις της φορολογικής αρχής είτε με τα αρχής που έχουν εκδοθεί από 1.8.2013 μέχρι 31.12.2013,
άρθρα 70Α και 70Β του παλαιού ΚΦΕ είτε με το άρθρο ενώ σύμφωνα με το νέο άρθρο 63 του ΚΦΔ για πράξεις
63 του ΚΦΔ , για το παραδεκτό της άσκησης δικαστικής της φορολογικής αρχής που εκδίδονται από 1.1.2014 και
προσφυγής σημειώνονται τα κατωτέρω:

μετά, βεβαιώνεται άμεσα από τη Φορολογική Διοίκηση

i. Προσβαλλόμενη πράξη

το 100% του αμφισβητούμενου ποσού, και καταβάλλε-

Αντικείμενο της προσφυγής στην περίπτωση αυτή αποτελεί η απόφαση είτε της ΕΔΕΦΔ είτε της Υπηρεσίας Εσω-

ται ποσοστό 50% αυτού, ενώ αναστέλλεται η καταβολή
του υπολοίπου.

τερικής Επανεξέτασης κατά περίπτωση ή της σιωπηρής Να σημειωθεί ότι στην ενδικοφανή προσφυγή της περίπτωσης του άρθρου 70Β του παλαιού ΚΦΕ και του νέου
απόρριψης αυτής.
ii. Προθεσμία κατάθεσης της προσφυγής και επίδοση
Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής είναι 30 ημέρες
κι αρχίζει είτε από την κοινοποίηση στο φορολογούμενο
των ως άνω αποφάσεων της ΕΔΕΦΔ ή της Υπηρεσίας
Εσωτερικής Επανεξέτασης είτε από τη σιωπηρή απόρριψη
της ενδικοφανούς προσφυγής με την άπρακτη πάροδο
της προθεσμίας εντός της οποίας η ΕΔΕΦΔ ή η Υπηρεσία
Εσωτερικής Επανεξέτασης οφείλει να απαντήσει, όπως
αναφέρουμε ανωτέρω. Όσον αφορά τις ενδικαφανείς
προσφυγές που κατατέθηκαν στην ΕΔΕΦΔ σύμφωνα
με το άρθρο 70Α του παλαιού ΚΦΕ, με το άρθρο 4 του

άρθρου 63 του ΚΦΔ ο φορολογούμενος καλείται να προκαταβάλει το 50% της αμφισβητούμενης διαφοράς κατά
το πρώιμο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και πριν
ακόμη η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης επιληφθεί
και εξετάσει την υπόθεση ή διαμορφώσει κρίση επί των
νομικών και πραγματικών ζητημάτων αυτής. Αντιθέτως,
στην περίπτωση του άρθρου 70Α, ο φορολογούμενος
καλείται να καταβάλλει το ποσό αυτό με τη λήξη της
διοικητικής διαδικασίας λόγω μη επίτευξης της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κι ενώ έχει ασκηθεί από τον
φορολογούμενο εμπρόθεσμη δικαστική προσφυγή.

νόμου 4183/2013, παρατείνεται η διάρκεια λειτουργίας Το άρθρο 70Β του παλαιού ΚΦΕ όπως και το άρθρο 63
της ΕΔΕΦΔ έως την 31.12.2013. Ειδικότερα, αυτές οι του ΚΦΔ δίνει τη δυνατότητα στον φορολογούμενο να
ενδικοφανείς προσφυγές θα εξετάζονται από την ΕΔΕΦΔ υποβάλει ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και
μέχρι 31.12.2013 και εάν κατά την 31.12.2013 δεν έχει αίτημα αναστολής καταβολής του αμφισβητούμενου
εξεταστεί η αίτηση του υπόχρεου, τότε θεωρείται ότι η φόρου, μόνο εφόσον η καταβολή του μισού της αμφιενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί και ο υπόχρεος σβητούμενης διαφοράς επιφέρει στον φορολογούμενο
μπορεί να προσφύγει ενώπιον του διοικητικού δικαστη- ανεπανόρθωτη βλάβη κι όχι σε περίπτωση που αν και
ρίου, διαφορετικά η πράξη οριστικοποιείται.

δεν επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη σ’ αυτόν ο τελευ-

Ισχύει ομοίως ως άνω ότι το δικόγραφο της προσφυγής ταίος στηρίζει τη μη καταβολή του φόρου σε νόμιμους
κατατίθεται στη γραμματεία της κύριας έδρας του δικα- και βάσιμους λόγους. Στην τελευταία περίπτωση τίθεται
στηρίου στο οποίο απευθύνεται. Περαιτέρω, εντός 20 ζήτημα σχετικά με το δικαίωμα δικαστικής προστασίας
ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση της του φορολογούμενου καθώς και τη δυνατότητα αυτού να
δικαστικής προσφυγής απαιτείται (επί ποινή απαραδέκτου καταθέσει σχετική αίτηση αναστολής ενώπιον διοικητικού
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δικαστηρίου, αφού μέχρι και το σημείο αυτό δεν θα έχει Ένα ακόμη ζήτημα που γεννάται με τις τροποποιημένες
κατατεθεί δικαστική προσφυγή εκ μέρους του.
διατάξεις του άρθρου 70Α είναι να προσδιοριστούν από

Δ. Π
 ροβληματισμοί και πρακτικά ζητήματα
για τις εκκρεμείς υποθέσεις

τον φορολογικό νομοθέτη ποιες υποθέσεις θεωρούνται
εκκρεμείς και καταλαμβάνονται από τις διατάξεις αυτές. Ο
νόμος αναφέρει ως εκκρεμείς αυτές που ήδη εκκρεμούσαν

Το άρθρο 70Α του παλαιού ΚΦΕ ορίζει ότι όσες υποθέ- στην Επιτροπή κατά την ημέρα δημοσίευσης και ισχύος
σεις εκκρεμούσαν κατά τη δημοσίευση του Ν 4152/2013 του νόμου 4152/2013 δηλαδή την 9.5.2013. Ποια η τύχη
ενώπιον της ΕΔΕΦΔ, δηλαδή όσες εκκρεμούσαν σ’ αυτή όμως των υποθέσεων για τις οποίες αν και είχε κατατεθεί
την 9.5.2013, γι’ αυτές η Επιτροπή θα εκδίδει αποφάσεις από τον φορολογούμενο αίτηση διοικητικής επίλυσης της
εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, διαφοράς ενώπιον της αρμόδιας φορολογικής αρχής αυτή
δηλαδή έως και την 9.9.2013. Δεδομένου όμως ότι η δεν διαβιβάστηκε εγκαίρως στην ΕΔΕΦΔ ώστε να εκκρεμεί
Επιτροπή διακόπτει τις εργασίες της το μήνα Αύγουστο, ενώπιον της τελευταίας η υπόθεση κατά την 9.5.2013.
τίθεται θέμα εάν το διάστημα αυτό θα συνυπολογίζεται Τέλος, να επισημανθεί ότι αναφορικά με ενδικοφανείς
στην ανωτέρω τετράμηνη προθεσμία ή όχι. Η διευθέτηση προσφυγές που έχουν ασκηθεί ενώπιον της Υπηρεσίας
του ζητήματος αυτού είναι σημαντική για τον υπολογισμό Εσωτερικής Επανεξέτασης και είναι εκκρεμείς κατά το
περαιτέρω της προθεσμίας άσκησης της δικαστικής προ- χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδισφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου. κασίας (δηλαδή κατά την 1.1.2014), σύμφωνα με πρόΜέχρι την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης προ- σφατη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.
τείνεται η υιοθέτηση της πιο συντηρητικής λύσης, δηλαδή 1209/6.9.2013), ορίζεται ότι αυτές θα εξετάζονται σύμη έναρξη υπολογισμού της 30ήμερης προθεσμίας για την φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70Β του παλαιού ΚΦΕ.
άσκηση της δικαστικής προσφυγής από 9.9.2013, για την
ασφάλεια και τη δικαστική προστασία του φορολογούμενου.
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