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14. Πνηεο ελέξγεηεο απαηηνύληαη γηα ηελ άξζε ηεο αθηλεζίαο επηβαηηθώλ ηδησηηθήο 
ρξήζεο  απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ;  
- Ο θάηνρνο ηνπ νρήκαηνο ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.  
-  Καηαβάιιεη ηα ηέιε θπθινθνξίαο, θαζφζνλ δελ αίξεηαη ε αθηλεζία εάλ ν θάηνρνο 
ηνπ νρήκαηνο δελ πιεξψζεη πξνεγνπκέλσο ηα ηέιε θπθινθνξίαο ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν 
γίλεηαη ε άξζε. 
        ηελ πεξίπησζε πνπ ε αθηλεζία έρεη ιάβεη ρψξα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο, 
θαηά ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε άξζε, θαη ην φρεκα παξέκεηλε ζε αθηλεζία γηα φιν ην 
έηνο, ηα ηέιε θπθινθνξίαο πιεξψλνληαη ρσξίο πξφζηηκν.  
 
15. Πσο πξαγκαηνπνηείηαη ε νξηζηηθή δηαγξαθή ησλ νρεκάησλ; 
 
Ζ  νξηζηηθή δηαγξαθή ησλ  νρεκάησλ, ζηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο φπνπ έρεη αξρίζεη ε 
εθαξκνγή ηνπ Π.Γ.116/2004, γίλεηαη κε ηελ παξάδνζε απηψλ ζηηο αδεηνδνηεκέλεο απφ ηελ 
Δ.Γ.Ο.Δ.(ΣΖΛ 2106899039 ή www.edoe.gr) εγθαηαζηάζεηο αλαθχθισζεο νρεκάησλ, 
πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά θαηαζηξνθήο θαη λα νινθιεξσζεί ε δηαγξαθή 
ηνπο. 
ηηο ινηπέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, αξκφδηεο γηα ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ησλ νρεκάησλ είλαη 
νη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 
 

 

Β. ΣΔΛΟ ΑΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΛΟ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 
 

        1. Έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο (άξζξν 26 λ. 2873/2000, Τπ. Οηθ. 
1113309/1303/Σ.&Δ.Φ./ΠΟΛ. 1300/13-12-2000). 
        - Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο απηνθηλήηνπ νρήκαηνο θαη κνηνζηθιέηαο, 
επηβάιιεηαη ηέινο άδεηαο νρήκαηνο, σο εμήο: 
 
Α. Ηδησηηθήο ρξήζεο. 
α) Μνηνζηθιέηεο               9     ΔΤΡΩ 
β) Λνηπά νρήκαηα           75        » 
 
  Β. Γεκόζηαο ρξήζεο. 
  α) Μνηνζηθιέηεο              30    ΔΤΡΩ  
  β) Λνηπά νρήκαηα         100       » 
 
  Δπίζεο ην αλσηέξσ ηέινο επηβάιιεηαη θαη γηα ηελ πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ή 
αλαλέσζεο ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο νρήκαηνο.   
 
 
 
        2. Μεηαβίβαζε απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηώλ θαη κνηνπνδειάησλ (άξζξν 27 λ. 
2873/2000, Τπ. Οηθ. 1113309/1303/Σ.&Δ.Φ./ΠΟΛ.1300/13-12-2000 θαη άξζξν 57 (παξ. 
2) λ. 3283/2004). 
              
        2.1.Από επαρζή αηηία. 
  
            Γηα κεηαβίβαζε απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηψλ απφ επαρζή αηηία (πώιεζε) 
επηβάιιεηαη ηέινο κεηαβίβαζεο νρήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο πην θάησ δηαθξίζεηο: 
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            α) Δπηβαηηθά Η.Υ. απηνθίλεηα θαη κνηνζηθιέηεο: 
  
            Καηεγνξία          Κηλεηήξαο ζε θπβ. εθαη.         Σέινο κεηαβίβαζεο 
 
               Α                           έσο  -    400                                   30  ΔΤΡΩ 
               Β                           401  -    800                                   45     » 
               Γ                           801  -  1300                                    60    »     
               Γ                         1301  -  1600                                   90     »  
               Δ                         1601  -  1900                                 120     » 
               Σ                       1901  -  2500                                 145     » 
               Ε                         2501 θαη άλσ                                 205     » 
      
 
 
          β) Φνξηεγά Η.Υ. απηνθίλεηα: 
 
           Καηεγνξία     Μηθηό βάξνο ζε ρηιηόγξακκα      Σέινο κεηαβίβαζεο 
 
     Α                            έσο      3.500                                30 ΔΤΡΩ       
     Β                         3.501 -  10.000                                45    » 
     Γ                       10.001 -  20.000                                75    » 
     Γ                       20.001 -  30.000                              120    » 
     Δ                       30.001 -  40.000                              145    » 
     Σ                     40.001 θαη άλσ                                175    »  
                
γ) Λεσθνξεία Η.Υ. απηνθίλεηα: 
 
Καηεγνξία             Θέζεηο θαζήκελσλ                Σέινο κεηαβίβαζεο 
 
     Α                              έσο   33                                      75 ΔΤΡΩ 
     Β                              34  - 50                                     105     » 
     Γ                              51 θαη άλσ                                135     »              
δ) Δπηβαηηθά Γ.Υ. απηνθίλεηα (κε ή ρσξίο κεηξεηή) καδί κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο 190 
ΔΤΡΩ. 
 
ε) Φνξηεγά Γ.Υ. απηνθίλεηα καδί κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο: 
 
Καηεγνξία       Μηθηό βάξνο ζε ρηιηόγξακκα     Σέινο κεηαβίβαζεο                         
     Α                         κέρξη      3.500                                  75  ΔΤΡΩ 
     Β                        3.501 -  10.000                                 160     »       
      Γ                       10.001 -  20.000                                235     »   
     Γ                       20.001 -  30.000                                350    » 
     Δ                       30.001 -  40.000                                455    »  
     Σ                     40.001 θαη άλσ                                  560    »    
 
 
ζη) Λεσθνξεία Γ.Υ. απηνθίλεηα καδί κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο: 
 
Καηεγνξία      Θέζεηο θαζήκελσλ θαη νξζίσλ     Σέινο κεηαβίβαζεο  
 
     Α                           έσο   50                                       350  ΔΤΡΩ     
     Β                           51 θαη άλσ                                   530     » 
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      - Σν πην πάλσ ηέινο δελ πξνζαπμάλεηαη κε εηζθνξά ΟΓΑ, γηαηί δελ είλαη ηέινο 
ραξηνζήκνπ. 
 
      -  Όηαλ κεηαβηβάδεηαη πνζνζηφ απηνθηλήηνπ ην ηέινο επηκεξίδεηαη αλαιόγσο. 
 
      - ην αλσηέξσ ηέινο δελ ππόθεηληαη νη κεηαβηβάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην θαζεζηψο 
ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο. ηηο κεηαβηβάζεηο απηέο δελ επηβάιιεηαη νχηε ν πφξνο 
ππέξ ηνπ Σακείνπ Ννκηθψλ. 
 
      -  Σν ηέινο απηό θαηαβάιιεηαη πξηλ ηε κεηαβίβαζε. 
 
δ) Γηα ηε κεηαβίβαζε απφ επαρζή αηηία κνηνπνδειάηνπ κε θπιηλδξηζκφ θηλεηήξα κέρξη 50 
θ.ε. επηβάιιεηαη ηέινο 15 ΔΤΡΩ, ρσξίο πξνζαχμεζε κε εηζθνξά ΟΓΑ, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
αμία ηνπ κνηνπνδειάηνπ. Δπίζεο δελ επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
      -  ην πην πάλσ ηέινο δελ ππόθεηληαη νη κεηαβηβάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην θαζεζηψο 
ηνπ Φ.Π.Α. 
  
      - Σν πην πάλσ ηέινο επηκεξίδεηαη αλαιόγσο φηαλ κεηαβηβάδεηαη πνζνζηφ. 
    
 
-  Σν ηέινο θαηαβάιιεηαη πξηλ ηε κεηαβίβαζε.   
 
       2.2. Από ραξηζηηθή αηηία. 
 
Γηα ηε κεηαβίβαζε απφ ραξηζηηθή αηηία (δσξεά - γνληθή παξνρή) δεκφζηαο ρξήζεο 
απηνθηλήηνπ επηβάιιεηαη εηζθνξά ππέξ ΣΑ 3% ζηε ζπλνιηθή αμία.  
Ζ εηζθνξά απηή δελ επηβάιιεηαη ζηε κεηαβίβαζε από ραξηζηηθή αηηία άιισλ απηνθηλήησλ 
νρεκάησλ, κνηνζηθιεηψλ ή κνηνπνδειάησλ. 
 
 
2.3. Αξκόδηα Τπεξεζία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαβίβαζεο. 
 
Απφ 1.4.2004, ην ηέινο αδείαο νρήκαηνο θαη ην ηέινο κεηαβίβαζεο απηνθηλήηνπ νρήκαηνο 
εηζπξάηηνληαη ππέξ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο (λπλ Πεξηθεξεηψλ αξζ. 283 παξ. 2 λ. 
3852/2010), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27  Ν. 3220/2004. Ζ είζπξαμε ησλ 
ρξεκάησλ γίλεηαη ζε ινγαξηαζκνχο ηξαπεδψλ, νη νπνίνη έρνπλ ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ 
απηφ. Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίζηεθε ε 1ε Απξηιίνπ 2004 (αξ. 
απνθ. 1012568/120Β/Σ&ΔΦ (365 Β΄/10.2.2004). 
 
Γ. ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΛΧΝ ΥΑΡΣΟΖΜΟΤ 
 
      1. Βεβαηώζεηο, πηζηνπνηεηηθά, αληίγξαθα θ.η.ι. 
      Οη βεβαηψζεηο, ηα πηζηνπνηεηηθά θαζψο θαη ηα αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα εγγξάθσλ, 
ηφζν απηά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ππεξεζία φζν θαη απηά πνπ πξνζθνκίδνληαη ζ’ απηή 
δελ ππφθεηληαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ. Δπίζεο δελ ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ ε 
θχξσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 
       
      2. Μηζζώκαηα αθηλήησλ. 
      Σα κηζζψκαηα ησλ αθηλήησλ ππφθεηληαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ, πνπ καδί κε ηελ 
εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 3,6%. Σν ηέινο απηφ νθείιεηαη ζε θάζε 
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πεξίπησζε αθφκα θη αλ ν ηδηνθηήηεο είλαη θάηνηθνο εμσηεξηθνχ. Σν ζέκα ηνπ βάξνπο ηνπ 
αλσηέξνπ ηέινπο θαζνξίδεηαη βάζεη ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ (ηδηνθηήηε θαη 
ελνηθηαζηή). Δάλ δελ ππάξρεη ζπκθσλία ην ηέινο βαξχλεη ηνλ ηδηνθηήηε θαη ελνηθηαζηή εμ 
εκηζείαο. Όηαλ ν έλαο απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε ραξηνζήκνπ, απηά βαξχλνπλ εμ 
νινθιήξνπ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν. 
 
      Σα ηέιε ραξηνζήκνπ ζπκβεβαηψλνληαη θαη ζπλεηζπξάηηνληαη κε ην θφξν εηζνδήκαηνο, 
πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα απφ νηθνδνκέο, ζχκθσλα κε ηελ αθνινπζνχκελε γηα ην θφξν 
απηφ δηαδηθαζία. 
 
Δμαηξεηηθά, απφ 1-1-2007 έσο 31-12-2007, ζηα κηζζψκαηα ησλ θαηνηθηψλ γεληθά θαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3522/2006 ην ηέινο ραξηνζήκνπ 
απφ 3,6% (κε ηελ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ) κεηψλεηαη ζην 1,8% (κε ηελ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ) 
θαη απφ 1/1/2008 απηφ θαηαξγείηαη. ηα κηζζψκαηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ, 
γξαθείσλ, γεπέδσλ, απνζεθψλ θ.ι.π. ην ηέινο ραξηνζήκνπ δελ αιιάδεη, παξακέλεη δει 
ζην 3,6% ( κε ηελ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ). 
         
      3. Δξγνιαβηθέο ζπκβάζεηο.  
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3427/2005 πνπ ηζρχεη απφ 1/1/2006 (ΦΔΚ Α 312/27-
12-2005), ηα εξγνιαβηθά πξνζχκθσλα αλέγεξζεο νηθνδνκήο κε ην ζχζηεκα ηεο 
αληηπαξνρήο πνζνζηψλ νηθνπέδνπ πνπ ε άδεηα νηθνδνκήο εθδίδεηαη κεηά ηελ 1/1/2006, 
αλήθνπλ ζην πεδίν ηνπ Φ.Π.Α. 
         Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.3522/2006(ΦΔΚ Α276/22-12-2006) 
δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηα παξαπάλσ εξγνιαβηθά, φηαλ απηά θαηαξηίδνληαη κεηά ηελ 1/1/2006 
αιιά ε άδεηα νηθνδνκήο έρεη εθδνζεί  πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή, δειαδή κέρξη 31-12-2005, 
εμαθνινπζνχλ λα ππάγνληαη ζηα ηέιε ραξηνζήκνπ .                
 
      4. Καηάξγεζε ηειώλ ραξηνζήκνπ.  
      Α. Καηαξγήζεθαλ απφ 1-1-2002 ηα ηέιε ραξηνζήκνπ πνπ επηβάιινληαλ ζηηο θαησηέξσ 
πεξηπηψζεηο: 
      α) ζηηο εμνθιήζεηο θάζε είδνπο απνδνρψλ απφ κίζζσζε εξγαζίαο γηα  απαζρφιεζε κε 
νπνηαδήπνηε κνξθή θαη νπσζδήπνηε ακεηβφκελε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθηφο 
έδξαο απνδεκηψζεσλ ή εμφδσλ θίλεζεο, 
      β) ζηηο εμνθιήζεηο θάζε είδνπο ακνηβψλ γηα απαζρφιεζε κε νπνηαδήπνηε λνκηθή 
ζρέζε πνπ δεκηνπξγεί δεζκνχο εμάξηεζεο σο πξνο ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ή ηελ 
ακνηβή θαη ζπλεπάγεηαη ηελ επζχλε ηνπ εξγνδφηε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθηφο έδξαο 
απνδεκηψζεσλ ή εμφδσλ θίλεζεο,  
      γ) ζηηο εμνθιήζεηο θάζε είδνπο ζπληάμεσλ θαη αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ ή βνεζεκάησλ 
πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο απφ ηνλ νηθείν θνξέα ή αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, 
      δ) ζηηο εμνθιήζεηο απνδεκηψζεσλ απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ή ιφγσ ιχζεο ηεο ζρέζεο 
εξγαζίαο,  
      ε) ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο θαη ζηα γξακκάηηα ζε δηαηαγή θαη ζηνπο ηφθνπο πνπ 
απνξξένπλ απφ απηέο, 
      ζη) ζηηο βεβαηψζεηο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 
(Γ.Ο.Τ.) γηα ηελ ππνβνιή δήισζεο έλαξμεο εξγαζηψλ ή κεηαβνιήο εξγαζηψλ.  
      Β. Καηαξγήζεθε ε αμία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α΄).  Ζ δήισζε απηή 
ζπληάζζεηαη πιένλ ζε απιφ ραξηί ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο 
ΓΗΑΓΠ/Α1/18368/25-9-2002 (ΦΔΚ 1276Β/1-10-2002). Σα έληππα ηεο ππεχζπλεο δήισζεο 
θαη ηεο αίηεζεο - ππεχζπλεο δήισζεο δηαηίζεληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηηο 
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δεκφζηεο αξρέο, γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο (παξ. 1 θαη 2). Δπίζεο ηα αλσηέξσ έληππα 
κπνξεί λα δηαηίζεληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη κέζσ δηαδηθηχνπ (παξ. 9).  
       
 5. Καηάξγεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ αζθαιηζηηθώλ πξάμεσλ. 
 - Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 3091/2002 (ΦΔΚ 330 Α΄) θαηαξγήζεθε απφ 1-1-
2003 ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ επηβαιιφηαλ ζηηο απνδείμεηο πιεξσκήο απνδεκηψζεσλ 
πνπ θαηαβάιινληαη απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα αζθαιίζεηο θάζε θχζεο, θαζψο θαη 
ζηνπο ζπκβηβαζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηηο απνδεκηψζεηο απηέο.    
-  Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ. 3746/2009 (ΦΔΚ 27 Α΄), θαηαξγήζεθε 
απφ 1-1-2009, ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ επηβαιιφηαλ ζηηο απνδείμεηο πιεξσκήο 
αζθαιίζηξσλ γηα θιάδνπο αζθαιίζεσλ δσήο θαη θαηά δεκηψλ, ζηηο απνδείμεηο πιεξσκήο 
εμαγνξψλ αζθαιηζηεξίσλ δσήο θαη ζηνπο ηπρφλ απνξξένληεο απφ αζθαιηζηηθέο 
απνδεκηψζεηο ηφθνπο. 
 
 6. Καηάξγεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ επί νξηζκέλσλ ζπκβάζεσλ δαλείνπ.  
         α) Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3227/2004 (ΦΔΚ Α 31/9-2-
2004) θαηαξγήζεθε απφ 6 Φεβξνπαξίνπ 2004 ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ επηβαιιφηαλ γηα 
ηηο ζπκβάζεηο δαλείσλ πνπ ρνξεγεί ν Ο.Δ.Κ. ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ θαη ζηνπο ηφθνπο πνπ 
απνξξένπλ απφ απηά.  
β) Mε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3470/2006(ΦΔΚ Α132/28-6-2006) 
θαηαξγείηαη ην ηέινο ραξηνζήκνπ ζηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ζηνπο ηφθνπο θαη ζηα παξεπφκελα ζχκθσλα απηψλ. Ζ 
θαηάξγεζε ηζρχεη απφ 28-6-2006 , εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3867/2010 (Α 128/2010) επεθηείλεηαη ε 
εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3470/2006 απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ 
απηνχ θαη ζηα δάλεηα πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 
κέρξη 27-6-2006. 
 
 7. Καηάξγεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ επί ησλ θαζαξώλ θεξδώλ ησλ Ο.Δ., Δ.Δ. θαη 
Δ.Π.Δ.      
          Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3296/2004 (ΦΔΚ Α253/14-12-2004) 
θαηαξγείηαη απφ 1/1/2005 ην ηέινο ραξηνζήκνπ 1% πνπ επηβαιιφηαλ ζηα θαζαξά θέξδε 
ησλ νκφξξπζκσλ, εηεξφξξπζκσλ θαη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εηαηξεηψλ, ησλ 
θεξδνζθνπηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, ησλ θνηλνπξαμηψλ, ησλ αζηηθψλ εηαηξηψλ θαη θνηλσληψλ 
αζηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθνχλ επηρείξεζε θαη αθνξνχλ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν πνπ αξρίδεη 
απφ 1-1-2005 θαη κεηά.  
   
Γ.ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΤ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 
  
Καηάξγεζε ηνπ Φόξνπ πγθέληξσζεο Κεθαιαίσλ θαηά ηελ ζύζηαζε ησλ εηαηξεηώλ. 
 
  Με ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Σ.22 ηεο παξ. Σ. ηνπ Άξζξνπ πξψηνπ ηνπ 

Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λφκνπ 4254/2014(ΦΔΚ 85 Α΄/7-4-2014),δελ επηβάιιεηαη θφξνο 
ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 17-31 ηνπ λ.1676/1986 (ΦΔΚ 204 
Α΄)θαηά ηελ ζχζηαζε ησλ ππνθείκελσλ πξνζψπσλ ζην θφξν απηφ.  

 
 
 

Τελευταία ενημζρωςη:26/6/2014 

Τηλ. επικοινωνίασ για παροχή διευκρινίςεων ςε θζματα Τελών και Ειδικών Φορολογιών: 210-3642922, 

3644781 
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 ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ (αξκνδηόηεηα ηεο Γ/λζεο Διέγρσλ) 

 
1. Πνηα είλαη ε αξκόδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ ειεθηξνδόηεζεο από 

ηνλ ηδηνθηήηε; 

Ζ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηνπ ππφρξενπ ηδηνθηήηε. 
 
2. Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία έγθξηζεο ειεθηξνδόηεζεο νηθνδνκώλ από ηηο Γ.Ο.Τ.; Δίλαη 

λόκηκε ε δηαδηθαζία θαηαινγηζκνύ ΦΠΑ ζε ηδηώηε πνπ θηίδεη νηθνδνκή θαη δελ θαιύπηεηαη 

ην θόζηνο νηθνδνκήο κε παξαζηαηηθά; 

Οη θνξνινγηθέο δηαηάμεηο πεξί ειεθηξνδφηεζεο ζεζπίζηεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
θνξνδηαθπγήο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. 
 
α) Γηα νηθνδνκέο γηα ηηο νπνίεο νη νηθείεο άδεηεο πνιενδνκίαο εθδφζεθαλ κέρξη 31/12/94, θαζψο θαη 
γηα νηθνδνκέο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ εθδνζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν άδεηεο πνιενδνκίαο, 
αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν αλέγεξζήο ηνπο, πξέπεη λα απνδνζεί απφ ηνλ ππφρξεν κε έθηαθηε 
δήισζε ε ηπρφλ δηαθνξά Φ.Π.Α. ιφγσ κε θάιπςεο αλέγεξζεο κε αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά 
δαπαλψλ, εληφο δχν κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο ειεθηξνδφηεζεο. Τπνρξέσζε θάιπςεο κε 
αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά ππάξρεη γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ έγηλαλ απφ 23/3/90 θαη κεηά. 
ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί φηη ην θφζηνο αλέγεξζεο ηεο νηθνδνκήο δελ 
θαιχπηεηαη κε αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη εθφζνλ γηα ηελ αθάιππηε δηαθνξά δελ έρεη απνδνζεί 
ην πνζφ Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηφηε ην πνζφ απηφ θαηαινγίδεηαη κε 
ζρεηηθή πξάμε ζε βάξνο ηνπ ππφρξενπ θαη επηβάιινληαη νη λφκηκεο πξνζαπμήζεηο (νη νπνίεο 
ππνινγίδνληαη απφ ηε ιήμε ησλ δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηεο ειεθηξνδφηεζεο), 
θαζψο θαη νη ινηπέο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
Ο ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο αλέγεξζεο ηεο νηθνδνκήο πνπ πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ 
αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά δαπαλψλ, θαζψο θαη φιεο νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο πξνβιέπνληαη απφ 
ηηο νηθείεο δηαηάμεηο (άξζξν 8 παξ. 2 λ.1882/90 θαη 53  λ.2065/92) θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο. 
Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ απνδεδεηγκέλα έγηλαλ πξηλ απφ 23/3/90 δελ αλαδεηνχληαη δηθαηνινγεηηθά 
δαπαλψλ.    
β) Γηα νηθνδνκέο γηα ηηο νπνίεο νη άδεηεο πνιενδνκίαο εθδφζεθαλ απφ 1/1/95 θαη κέρξη ηηο 

31/12/2013 είραλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35 θαη 36 ηνπ λ.2238/1994 

θαζψο θαη ηελ θνηλή απφθαζε Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. 1137140/2439/Α0012 

ΠΟΛ.1277/05-12-1994.  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4223/2013 (ΦΔΚ Α’ 287) απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 
ηνπ λ. 4172/2013, παχνπλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994 (Α’ 151), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φισλ ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη εγθπθιίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ 
εμνπζηνδφηεζε απηνχ ηνπ λφκνπ. Με ηελ θαηάξγεζε ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ θαηαξγείηαη απφ 
1/1/2014 ε δηαδηθαζία πξνζθφκηζεο ζηηο Γ.Ο.Τ. δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε ρνξήγεζε ησλ 
ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ ειεθηξνδφηεζεο (ζρεηηθή ε αξηζκ. Γ12Α 1015993 ΔΞ 2014 εγθχθιηνο 
δηαηαγή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ) ελψ ρνξεγνχληαη βεβαηψζεηο ειεθηξνδφηεζεο 
αθηλήησλ ζε νηθνδνκέο / θαηαζθεπέο γηα ηηο νπνίεο πξνζθνκίζηεθαλ ζηε Γ.Ο.Τ. νη ηειηθνί πίλαθεο 
νηθνδνκήο κέρξη 31/12/2013 δεδνκέλνπ φηη είραλ εθαξκνγή κέρξη ηφηε νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35 
θαη 36 ηνπ λ.2238/1994.  
 
γ) ηηο πεξηπηψζεηο ξχζκηζεο απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ή ρψξσλ απζαίξεηεο αιιαγήο ρξήζεο πνπ 
ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4014/2011, θαζψο θαη ξχζκηζεο ρψξσλ πνπ 
ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3843/2010, δελ έρνπλ εθαξκνγή νχηε νη δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1882/1990 νχηε νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35 θαη 36 ηνπ Κ.Φ.Δ., φπσο 
ηζρχνπλ. 
 

Σειεπηαία ελεκέξσζε Γ/λζεο Διέγρσλ:19/6/2014  
Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Γ/λζεο Διέγρσλ: 210-3375188  
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 ΘΔΜΑΣΑ ΜΖΣΡΧΟΤ (αξκνδηόηεηα ηεο Γ/λζεο Δπηρεηξεζηαθνύ 

ρεδηαζκνύ) 

1. Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνύληαη γηα ηε ρνξήγεζε ΑΦΜ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

επαγγεικάησλ;    

  -Aπαηηνχκελν δηθαηνινγεηηθφ γηα ηε ρνξήγεζε ΑΦΜ ζηα θπζηθά πξφζσπα απνηειεί ην ζηνηρείν 

ηαπηφηεηαο, πξσηφηππν ηνπ νπνίνπ επηδεηθλχεηαη ζηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο Γ.Ο.Τ. θαη 

θαηαηίζεηαη θσηναληίγξαθν απηνχ.    

  -Ζ ρνξήγεζε ΑΦΜ ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο δηελεξγείηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

έλαξμεο εξγαζηψλ. Σα απαηηνχκελα, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά νξίδνληαη ζηελ ΠΟΛ 

1006/31-12-2013 (ΦΔΚ 19Β/2014) απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

 

   2.   Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνύληαη γηα ηε ρνξήγεζε ΑΦΜ ζε αιινδαπνύο; 

 -Σν δηαβαηήξηφ ηνπο ζε ηζρχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία ηνπο δελ αλαγξάθνληαη ζε απηφ κε 

ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο, θαηαηίζεηαη επθξηλέο θσηναληίγξαθν δηαβαηεξίνπ, κεηαθξαζκέλν απφ 

ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα πξνο ηνχην.  

-Δθφζνλ νη αιινδαπνί, ππήθννη ηξίησλ ρσξψλ, είλαη θάηνηθνη Διιάδαο πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη 

ε άδεηα δηακνλήο ηνπο ζε ηζρχ. ηελ πεξίπησζε πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δελ 

δηαζέηνπλ ΑΦΜ, εθηφο ησλ αλσηέξσ, απαηηείηαη θαη ζρεηηθή άδεηα δηακνλήο γηα εξγαζία, ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία.                                                                            

 

   3. Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνύληαη γηα ηε ιήςε ΑΦΜ από θπζηθά πξόζσπα κε 

επηηεδεπκαηίεο; 

  Γηα ηνπο Έιιελεο ην δειηίν ηαπηφηεηάο ηνπο θαη γηα ηνπο αιινδαπνχο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ ην 

δηαβαηήξηφ ηνπο ζε ηζρχ θαη ε άδεηα δηακνλήο ζε ηζρχ. Αλ ε δήισζε γηα ηελ απφδνζε ΑΦΜ 

θαηαηίζεηαη απφ ηξίην πξφζσπν, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε, κε βεβαησκέλν ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή αξρή ή Κ.Δ.Π. θαη θαηαηίζεηαη θαη επθξηλέο 

θσηναληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ ηαπηφηεηαο ηνπ ππφρξενπ. 

 

  4.  Δάλ όινη πξέπεη λα έρνπλ ΑΦΜ; 

  Κάζε πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ ή λνκηθή νληφηεηα, φπσο απηφ νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ Κψδηθα 

Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (Κ.Φ.Γ.) λ.4174/2013 (ΦΔΚ 170Α), εκεδαπφ ή αιινδαπφ, πνπ πξφθεηηαη 

λα θαηαζηεί ππφρξεν ζε θαηαβνιή ή παξαθξάηεζε θφξνπ ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία ή 

ζε ππνβνιή νπνηαζδήπνηε δήισζεο πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα απηνχ, 

ππνρξενχηαη ζηελ απφδνζε απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε ελφο εληαίνπ θαη κνλαδηθνχ Αξηζκνχ 

Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ), αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ (ππνθαηαζηεκάησλ, 

γξαθείσλ, απνζεθψλ) πνπ δηαζέηεη εληφο θαη εθηφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εγγξαθεί ζην θνξνινγηθφ Μεηξψν.  

 

  5.  Πνηεο νη ζπλέπεηεο ηεο ύπαξμεο δηπινύ ΑΦΜ; 

  Όπνηνο θαηέρεη θαη ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ΑΦΜ ππφθεηηαη ζε πξφζηηκν πνπ 

νξίδεηαη ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2500) επξψ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ 

λ.4174/13, φπσο ηζρχεη. 

 

   6.  Δάλ ν ΑΦΜ  κεηά ηε δηαθνπή εξγαζηώλ κηαο επηρείξεζεο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ή όρη; 

   Μεηά ηε δηαθνπή εξγαζηψλ αηνκηθήο επηρείξεζεο, ην θπζηθφ πξφζσπν εμαθνινπζεί λα 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ ΑΦΜ ηνπ, γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο. 

   ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο εξγαζηψλ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο ν ΑΦΜ 

απελεξγνπνηείηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη κφλν, γηα ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε 

ρξήζε πξηλ ηε δηαθνπή. 



43 
 

 

   7.  Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνύληαη γηα έλαξμε επαγγέικαηνο; 

   Α) Αηνκηθή Δπηρείξεζε 

   - Φσηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο. 

   - Σίηινο θπξηφηεηαο ή κηζζσηήξην ζπκβφιαην ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 πεξί δσξεάλ 

παξαρψξεζεο ρψξνπ γηα θάζε επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε. 

   - Βεβαίσζε εγγξαθήο ή απαιιαγήο απφ αξκφδην Αζθαιηζηηθφ Φνξέα. 

   - Βεβαίσζε ειέγρνπ ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ απφ ην 

νηθείν Δπηκειεηήξην, φπνπ απαηηείηαη απφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

   - Πξνέγθξηζε ίδξπζεο γηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο 

φπνπ απαηηείηαη (άξζξα 80, 81 λ.3463/2006). 

Σα αιινδαπά θπζηθά πξφζσπα, ππήθννη ρσξψλ εθηφο Δ.Δ., εθηφο ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ππνβάιινπλ ζηε Γ.Ο.Τ. θαη άδεηα δηακνλήο γηα εξγαζία ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. 

   Β) Πξνζσπηθέο Δηαηξείεο (Ο.Δ.- Δ.Δ.) –Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (Δ.Π.Δ.) –

Αλώλπκε Δηαηξεία (Α.Δ.) 

   Απφ ηηο 4/4/2011 ε δηαδηθαζία ζχζηαζεο θαη ε έλαξμε εξγαζηψλ ησλ ελ ιφγσ εηαηξεηψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (Τ.Μ..) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.3853/2010 θαη ηεο Κ.Τ.Α. Κ1-802/23-3-2011, φπνπ, κεηαμχ άιισλ αλαθέξνληαη θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ησλ ελ ιφγσ εηαηξεηψλ. 

   Ωο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (Τ.Μ..) γηα ηε ζχζηαζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ νξίδνληαη: 

α) γηα ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ.–Δ.Δ.) ηα επηκειεηήξηα θαη ηα πηζηνπνηεκέλα Κ.Δ.Π. θαη 

β) γηα ηηο θεθαιαηνπρηθέο (Δ.Π.Δ., Α.Δ.) θαη ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, νη ζπκβνιαηνγξάθνη. 

 

   8.  Πόηε είλαη εθπξόζεζκε ε έλαξμε ή ε δηαθνπή δξαζηεξηόηεηαο θαη πνηεο νη ζπλέπεηεο; 

   Κάζε θπζηθφ πξφζσπν, πνπ πξφθεηηαη λα αζθήζεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππνρξενχηαη, 

λα ππνβάιιεη δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ, ζηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο Γ.Ο.Τ., πξηλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο, ζηα πιαίζηα άζθεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο. 

   Σα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο ππνβάιινπλ ηε δήισζε έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο ζην 

Γ.Δ.ΜΖ. ή ζην νηθείν Μεηξψν ή Βηβιίν πνπ πξνβιέπεηαη θαηά πεξίπησζε ή απφ ην έγγξαθν 

ζχζηαζήο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε. 

    Ζ δήισζε δηαθνπήο εξγαζηψλ ππνβάιιεηαη γηα κελ ηα θπζηθά πξφζσπα εληφο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθή παχζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, γηα δε ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο 

νληφηεηεο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηεο εθθαζάξηζεο ή απφ ηελ 

αλαθνίλσζε δηαγξαθήο ηνπο απφ ην Γ.Δ.ΜΖ., φπνπ απαηηείηαη. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα ελ ιφγσ 

πξφζσπα, δελ ηίζεληαη ζε εθθαζάξηζε, ππνβάιινπλ ηε δήισζε δηαθνπήο, εληφο δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηε ιχζε ηνπο ή ηελ παχζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, θαηά πεξίπησζε. 

    Ζ ππνβνιή δήισζεο έλαξμεο ή δηαθνπήο εξγαζηψλ, πέξαλ ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ, 

ζεσξείηαη εθπξφζεζκε θαη επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Γ. (λ.4174/2013) θαηά 

πεξίπησζε. 

    Γηα ηελ ππνβνιή, κεηά ηελ 1/1/2014, εθπξφζεζκσλ δειψζεσλ πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα πνπ 

αθνξνχλ πεξηφδνπο έσο ηελ 31/12/2013, επηβάιινληαη ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.2523/1997 

κε ηνλ πεξηνξηζκφ ην θαηαβιεηέν ζε θαζεκία πεξίπησζε πνζφ, λα κελ μεπεξλά, ην πξνβιεπφκελν 

ζην άξζξν 54 παξ.2 πεξίπησζε α΄ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (δειαδή 100 επξψ). 
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   9.  Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνύληαη γηα ηε δηαθνπή εξγαζηώλ ιόγσ ζαλάηνπ θπζηθνύ 

πξνζώπνπ; 

   - Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ. 

   - Πηζηνπνηεηηθφ εγγπηέξσλ ζπγγελψλ. 

   - Βεβαίσζε πεξί κε δεκνζίεπζεο δηαζήθεο ή απνδεηθηηθφ δεκνζίεπζεο εθφζνλ ππάξρεη δηαζήθε 

θαη αληίγξαθν απηήο. 

  

   10.  Πόηε απνθηά λνκηθή πξνζσπηθόηεηα ε Δ.Π.Δ.; 

    Με ηελ θαηαρψξεζή ηεο ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.). 

 
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σειεπηαία ελεκέξσζε:16/6/2014 

Σει. Δπηθνηλσλίαο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζέκαηα Μεηξψνπ: 210-3375885 
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 ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

Α. Δλδηθνθαλήο πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ (ππώην 

Υπηπεζίαρ Εζωηεπικήρ Επανεξέηαζηρ) ζην πιαίζην ηεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο 

 

1. Πόηε θαη γηαηί ππνβάιινληαη νη ελδηθνθαλείο πξνζθπγέο;   

Οη ελδηθνθαλείο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηελ επαλεμέηαζε ησλ πξάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο 

δηνίθεζεο ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

ηφρνο είλαη ε επίιπζε ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ ζε ζχληνκεο πξνζεζκίεο, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε ζπληνκφηεξε είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ θαη ε απνζπκθφξεζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ απφ ππνζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ ζε επίπεδν θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. 

2. Πνηα ππεξεζία είλαη αξκόδηα γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελδηθνθαλώλ πξνζθπγώλ;  

Ζ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή αζθείηαη ελψπηνλ  ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

 Σεκεηώλεηαη όηη κε ηελ αξηζ. Γ6Α 1198069 ΔΞ 2013/30-12-2013 (Φ.Δ.Κ. 3367 

Β΄/31-12-2013) Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ ε Υπεξεζία 

Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (εηδηθή απνθεληξσκέλε ππεξεζία, επηπέδνπ 

Γηεύζπλζεο, ππαγόκελε απεπζείαο ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ) 

κεηνλνκάζηεθε ζε Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ.  

 

Ζ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ αζθεί, κεηαμχ άιισλ πνπ ηεο αλαηέζεθαλ κεηαβαηηθψο θαη 

πεξηζηαζηαθά, θαη εθηφο ηεο θχξηαο αξκνδηφηεηάο ηεο, πνπ είλαη ε  επαλεμέηαζε ησλ πξάμεσλ ηεο 

θνξνινγηθήο δηνίθεζεο ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, θαηφπηλ ππνβνιήο ελδηθνθαλνχο 

πξνζθπγήο, ππνρξεσηηθά πξν ηεο άζθεζεο δηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ηηο θαησηέξσ αξκνδηφηεηεο: 

α) Σελ εμέηαζε αηηεκάησλ αλαζηνιήο ηεο θαηαβνιήο ηνπ 50% ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ 

ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή πξάμεο. 

β) Σελ επαλεμέηαζε, ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαηφπηλ ππνβνιήο 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ησλ απνθάζεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.2523/1997, γηα ηε 

κεξηθή άξζε ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζπλεπεία ησλ νπνίσλ 

αλαβηψλεη ε επηβνιή απηψλ ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο, εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαηά 

απηψλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αίηεκα επαλεμέηαζεο ππνβάιιεηαη εληφο αλαηξεπηηθήο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ αλαβίσζε ησλ κέηξσλ. 

γ)Σελ επαλεμέηαζε ππνζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ 

άξζξνπ 66 ηνπ Κ.Φ.Γ., πνπ αλαπέκπνληαη ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κε απφθαζε δηνηθεηηθνχ 

δηθαζηεξίνπ γηα λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. Δηδηθφηεξα, ζε 

πεξίπησζε έθδνζεο απφθαζεο δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ κε ηελ νπνία θεξχζζεηαη απαξάδεθηε ε 

ζπδήηεζε ελδίθνπ βνεζήκαηνο ή κέζνπ θαη αλαπέκπεηαη ε ππφζεζε ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γηα 
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λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο (θαη επεηδή ε δηαδηθαζία απηή 

θαηαξγήζεθε γηα πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη απφ 1.8.2013 θαη εθεμήο), ε ππφζεζε εμεηάδεηαη απφ ηε 

Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Κ.Φ.Γ., εθηφο εάλ ν 

θνξνινγνχκελνο απνδερζεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο πέληε 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ή ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη ππνζέζεηο δηαβηβάδνληαη νίθνζελ απφ ηε 

θνξνινγηθή αξρή ζηε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ 

νξίδεηαη ζηηο ΠΟΛ 1002/31.12.2013 θαη 1069/4.3.2014 (δειαδή ρσξίο λα αζθεζεί ελδηθνθαλήο 

πξνζθπγή απφ ηνλ θνξνινγνχκελν) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ πεξ. 95 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ππ’ αξηζ. Γ6Α 1036682 ΔΞ 2014/25.2.2014 Απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΦΔΚ 478Β΄/26-2-2014) «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη 

εμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο “Με Δληνιή Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ” ζε όξγαλα ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Γ6Α 1054391 ΔΞ 2014/1.4.2014 

(ΦΔΚ 796 Β΄/01-04-2014) φκνηα Απφθαζε. 

3. Πνηεο είλαη νη δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ ελδηθνθαλώλ πξνζθπγώλ; 

Γηα πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 εθαξκφδεηαη ην άξζξν 63 ηνπ Κ.Φ.Γ., φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 4223/2013 θαη ηεο ππνπαξ. Γ.2 

πεξ.14 άξζξνπ πξψηνπ λ. 4254/2014, θαζψο θαη νη ΠΟΛ: 1002/31.12.2013 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη 1069/4.3.2014 Δγθχθιηνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ. 

 Σεκεηώλεηαη όηη ελδηθνθαλείο πξνζθπγέο πνπ αζθνύληαη γηα πξάμεηο πνπ εθδόζεθαλ 

κέρξη 31/12/2013, εμεηάδνληαη από ηε Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 70Β΄ ηνπ λ.2238/1994 θαη ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 1 έσο 5 ηεο 

ΠΟΛ. 1209/6.9.2013.  

 Κπξηόηεξεο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 70Β΄ ηνπ λ.2238/1994 είλαη:  

α) ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο θαη ζε πεξίπησζε ζησπεξήο 

άξλεζεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο,  

β) ε πξόβιεςε όηη κε ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο αλαζηέιιεηαη ε 

θαηαβνιή πνζνζηνύ πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπ ακθηζβεηνύκελνπ πνζνύ ηεο πξάμεο 

(πνπ είλαη βεβαησκέλν πιένλ ζην ζύλνιό ηνπ), ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη έρεη θαηαβιεζεί 

ην ππόινηπν πελήληα ηνηο εθαηό (50%), εθηόο αλ ππνβιεζεί γη’ απηό θαη γίλεη απνδεθηό 

αίηεκα αλαζηνιήο. (βι. ζρεηηθό Κεθάιαην Β΄ ζην παξόλ Δγρεηξίδην).  

γ) ππαγσγή ζηελ εηδηθή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ησλ δηαζθαιηζηηθώλ κέηξσλ θαη’ 

άξζξν 46 Κ.Φ.Γ. (λ.4174/2013) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 Δπίζεο, ελδηθνθαλείο πξνζθπγέο πνπ αζθνύληαη θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο 

δηνίθεζεο, κε ηηο νπνίεο εθαξκόδνληαη κέηξα δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ 

Γεκνζίνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 46  ηνπ λ. 4174/2013, 

όπσο ηζρύνπλ, θαζώο θαη αηηήκαηα αλαζηνιήο εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ απηώλ, 

εμεηάδνληαη από ηελ Γ.Δ.Γ. ζύκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΠΟΛ 

1282/31.12.2013 (ΦΔΚ 54Β/16.1.2014) Απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ 

Δζόδσλ. 
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ρεηηθέο ΠΟΛ:  

 ΠΟΛ 1002/31.12.2013: «Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4174/2013 (Δηδηθή 

Γηνηθεηηθή Γηαδηθαζία – Δλδηθνθαλήο πξνζθπγή), όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη από 

1/1/2014 θαη θαζνξηζκόο ιεπηνκεξεηώλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ 

(πξώελ Υπεξεζίαο Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ, ηελ 

εθαξκνζηέα δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξόπν έθδνζεο ησλ απνθάζεσλ απηήο». 

 ΠΟΛ 1069/4.3.2014: «Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 

4174/2013 (ΦΔΚ Α΄ 170/26.07.2013) «Δηδηθή Γηνηθεηηθή Γηαδηθαζία – Δλδηθνθαλήο πξνζθπγή», 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 49 ηνπ λ. 4223/2013 (ΦΔΚ A΄ 287/31.12.2013) γηα ηελ δηαδηθαζία 

ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ελδηθνθαλώλ πξνζθπγώλ από ηε Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ». 

 ΠΟΛ 1282/31.12.2013 «Πξνιεπηηθά ή δηαζθαιηζηηθά ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο κέηξα άκεζνπ θαη 

επείγνληνο ραξαθηήξα ζε πεξίπησζε θνξνδηαθπγήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5, 

6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4174/2013, εμεηδίθεπζε ησλ πξνζώπσλ ζε βάξνο ησλ νπνίσλ απηά 

επηβάιινληαη, θαζνξηζκόο ησλ πεξηπηώζεσλ νιηθήο ή κεξηθήο άξζεο ησλ κέηξσλ θαη κε εθαξκνγήο 

απηώλ, πξνζδηνξηζκόο ρξόλνπ δηαηήξεζήο ηνπο θαη άιισλ εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ». 

 ΠΟΛ 1066/27.2.2014: «Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 4238/2014 αλαθνξηθά κε 

ηελ εμέηαζε από ηελ Υπεξεζία Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο (Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ) 

ππνζέζεσλ πνπ είραλ εηζαρζεί ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηνηθεηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ (Δ.Γ.Δ.Φ.Γ.) 

ηνπ άξζξνπ 70Α ηνπ λ.2238/1994 θαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο». 

 ΠΟΛ 1142/15.5.2014: «Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. γ΄ ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ.4238/2014  

όπσο απηέο πξνζηέζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ λ. 4261/2014 αλαθνξηθά κε 

ηελ εμέηαζε από ηελ Υπεξεζία Δζσηεξηθήο Δπαλεμέηαζεο ππνζέζεσλ πνπ είραλ εηζαρζεί ελώπηνλ 

ηεο Δπηηξνπήο Γηνηθεηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ (Δ.Γ.Δ.Φ.Γ.) ηνπ άξζξνπ 70Α ηνπ λ.2238/1994 κε 

αίηεκα δηνηθεηηθνύ ζπκβηβαζκνύ θαη δελ εμεηάζζεθαλ». 

 ΠΟΛ 1086/26.3.2014: «Κνηλνπνίεζε ηεο κε αξηζκό 32/2014 Γλσκνδόηεζεο ηνπ Ννκηθνύ Σπκβνπιίνπ 

ηνπ Κξάηνπο αλαθνξηθά κε ηελ δπλαηόηεηα άζθεζεο ελδηθνθαλνύο ή δηθαζηηθήο πξνζθπγήο κεηά ηελ 

ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 55 θαη 66 παξ.4 ηνπ Ν. 4174/2013 (ΦΔΚ 170Α /26-7-2013)». 

 

4. ε πνηεο πεξηπηώζεηο θαη πώο κπνξώ λα ππνβάισ ελδηθνθαλή πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο 

Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ; 

Ο ππφρξενο, εθφζνλ ακθηζβεηεί πξάμεηο, ξεηέο ή ζησπεξέο, πνπ εθδίδνληαη ή ζπληεινχληαη απφ 

1/1/2014 θαη εθεμήο ζε βάξνο ηνπ απφ ηε Φνξνινγηθή Αξρή θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (άξζξν 2 ηνπ Ν. 4174/2013) νθείιεη,  πξηλ από ηελ 

πξνζθπγή ηνπ ζηε Γηνηθεηηθή Γηθαηνζύλε, λα αζθήζεη ελδηθνθαλή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο 

Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ κε αίηεκα 

επαλεμέηαζεο ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ζηελ 

αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή πνπ εμέδσζε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε. 

εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο 

Γηαθνξψλ δελ απαηηείηαη παξάβνιν. 

4.1. Μπνξώ λα ππνβάισ άιινπ είδνπο δηνηθεηηθή πξνζθπγή θαηά ησλ πξάμεσλ πνπ 

πξνζβάιινληαη κε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή; 

Όρη. Ζ άζθεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ησλ ππνθεηκέλσλ ζηελ 

ελδηθνθαλή πξνζθπγή πξάμεσλ ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ είλαη απαξάδεθηε. 
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4.2. Μπνξώ λα αζθήζσ πξνζθπγή απεπζείαο ζηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαηά ησλ 

πξάμεσλ πνπ ππόθεηληαη ζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή; 

Όρη. Ζ άζθεζε πξνζθπγήο απεπζείαο ζηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαηά ησλ ππνθεηκέλσλ 

ζηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή πξάμεσλ ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ είλαη απαξάδεθηε. 

4.3. Μέζα ζε πνηα πξνζεζκία κπνξώ λα αζθήζσ ελδηθνθαλή πξνζθπγή;  

Ζ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή αζθείηαη θαηά πξάμεσλ ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ, εληφο αλαηξεπηηθήο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεσο ή ηε ζπληέιεζε 

ηεο παξάιεηςεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ Κ.Φ.Γ. ή αληίζηνηρα ηνπ άξζξνπ 63 

ηνπ Κ.Γ.Γ/κηαο. 

4.4. ε πνηα ππεξεζία ζα θαηαζέζσ ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή;  

Ζ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή πνπ εμέδσζε ηελ 

πξνζβαιιφκελε πξάμε. 

 ε πεξηπηψζεηο θαηάξγεζεο ή αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο, θαηά πεξίπησζε, ηεο θνξνινγηθήο 

αξρήο ή ηκήκαηνο ή γξαθείνπ απηήο, πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε, ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή 

ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. ππνδνρήο, ε νπνία ηελ δηαβηβάδεη ζηε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο 

Γηαθνξψλ (δειαδή ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ή αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο Σκήκαηνο Διέγρνπ 

ή Γηθαζηηθνχ, ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. ππνδνρήο, κφλν εθφζνλ ε 

πξάμε εθδφζεθε κεηά απφ έιεγρν).  

 

4.5. Πνηνο κπνξεί λα αζθήζεη ελδηθνθαλή πξνζθπγή; 

Ζ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ππφρξεν θαη ελ γέλεη απφ θάζε πξφζσπν ηνπ 

άξζξνπ 64 παξ. 1 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, θαζψο θαη απφ φια ηα επζπλφκελα θπζηθά 

πξφζσπα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ εθ κέξνπο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο 

νληφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο (λ.4174/2013).  

Δηδηθφηεξα, ε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή αζθείηαη:  

 γηα ζρνιάδνπζα θιεξνλνκηά απφ ηνλ θεδεκφλα,  

 γηα επηδηθία απφ ηνλ πξνζσξηλφ δηαρεηξηζηή,  

 γηα κεζεγγχεζε απφ ην κεζεγγπνχρν,  

 γηα πησρεχζαληα απφ ην ζχλδηθν,  

 γηα αλήιηθν απφ ηνλ αζθνχληα ηε γνληθή κέξηκλα ή ηνλ επίηξνπν θαη επί πιεηφλσλ απφ ηνλ 

έλαλ απφ απηνχο,  

 γηα πξφζσπν πνπ ηειεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε απφ ην δηθαζηηθφ ζπκπαξαζηάηε,  

 γηα ζαλφληα θνξνινγνχκελν απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ,  

 νη εθθαζαξηζηέο γηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο ζε εθθαζάξηζε, 

 ηα πξφζσπα πνπ είλαη πξφεδξνη, δηεπζπληέο, δηαρεηξηζηέο, δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη, 

εληεηαικέλνη ζηε δηνίθεζε θαη εθθαζαξηζηέο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ 

νληνηήησλ θαηά ην ρξφλν ηεο δηάιπζεο ή ζπγρψλεπζήο ηνπο, θαζψο θαη νη θαηά ηνλ ρξφλν 

δηάιπζεο απηψλ κέηνρνη ή εηαίξνη θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ηνπιάρηζηνλ δέθα ηνηο εθαηφ.  
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Γηα ηηο φιεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο, ππνρξεσηηθψο κε ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο 

ζπλππνβάιινληαη θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ νη παξαπάλσ 

ηδηφηεηεο. 

4.6. Πνηόο κπνξεί λα αζθήζεη ελδηθνθαλή πξνζθπγή θαηά ηεο πξάμεο δηαζθάιηζεο ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ Γεκνζίνπ; 

Ζ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή θαηά ηεο πξάμεο δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ δχλαηαη 

λα ππνβιεζεί απφ ηνλ παξαβάηε ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ επηβάιινληαη ηα κέηξα δηαζθάιηζεο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4174/2013, φπσο ηζρχεη, 

θαζψο θαη απφ ηα πξφζσπα ζε βάξνο ησλ νπνίσλ επηβιήζεθαλ ζσξεπηηθά ηα αλσηέξσ κέηξα 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4174/2013, φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο ΠΟΛ.1282/31.12.2013. 

 

Β. Αίηεκα αλαζηνιήο ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνζηνύ πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπ 

ακθηζβεηνύκελνπ  πνζνύ ηεο πξάμεο 

1. Με ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ηνπ 

ακθηζβεηνύκελνπ πνζνύ ηεο πξάμεο; 

Με ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή πνζνζηνχ πελήληα ηνηο 

εθαηφ (50%) ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ ηεο πξάμεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ήδε 

θαηαβιεζεί ην ππφινηπν πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), εθηφο αλ ππνβιεζεί γη’ απηφ θαη γίλεη 

απνδεθηφ αίηεκα αλαζηνιήο. 

Ζ αλαζηνιή δελ ηζρύεη επί ηνπ άκεζνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, θαζψο θαη επί πξάμεο 

δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, πνπ εθδίδεηαη κε βάζε ζηνηρεία πνπ έρνπλ παξαζρεζεί απφ 

ηνλ θνξνινγνχκελν ζε θνξνινγηθή ηνπ δήισζε.  

2. Με πνην ηξόπν κπνξώ λα ππνβάισ αίηεκα αλαζηνιήο ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνζηνύ 

πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπ ακθηζβεηνύκελνπ πνζνύ ηεο πξάμεο;  

Ο ππφρξενο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη, ηαπηφρξνλα κε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή θαη αίηεκα 

αλαζηνιήο ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ ηεο 

πξάμεο.  

Σν αίηεκα αλαζηνιήο είηε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην έγγξαθν ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο είηε 

ππνβάιιεηαη απηνηειψο κε ηδηαίηεξν έγγξαθν πνπ θαηαηίζεηαη ηελ ίδηα εκέξα κε ηελ άζθεζε 

ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο. 

Βι. Υπόδεηγκα Αίηεζεο Αλαζηνιήο 

3. Πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα ζπλππνβάισ κε ηελ αίηεζε αλαζηνιήο;  

Με ηελ αίηεζε αλαζηνιήο ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ θαη ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία κε ηα νπνία ηεθκεξηψλνληαη νη ηζρπξηζκνί ηνπ αηηνχληνο θαη απαξαηηήησο ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 λ. 1599/1986 ζηελ νπνία ν αηηψλ δειψλεη: α) ηα παγθφζκηα έζνδα ή 

εηζνδήκαηά ηνπ απφ θάζε πεγή θαηά ην πξνεγνχκελν θαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη β) ηελ 

πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη νπνπδήπνηε ζηελ αιινδαπή θαηά ην ρξφλν 

θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο. 
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Αλ ν αηηψλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, δειψλνληαη επηπιένλ θαη ηα παγθφζκηα έζνδα ή εηζνδήκαηα 

απφ θάζε πεγή θαηά ην πξνεγνχκελν θαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο, θαζψο θαη ε πεξηνπζηαθή 

θαηάζηαζε νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ αιινδαπή ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ αλειίθσλ 

ηέθλσλ απηνχ θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο. 

Αλ ν αηηψλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο λνκηθή νληφηεηα, δειψλνληαη επηπιένλ 

θαη ηα παγθφζκηα έζνδα ή εηζνδήκαηα απφ θάζε πεγή θαηά ην πξνεγνχκελν θαη θαηά ην ηξέρνλ 

έηνο, θαζψο θαη ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ αιινδαπή, θαηά ην 

ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ζην 

θεθάιαην ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ν αηηψλ, θαζψο θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζχκθσλα κε 

ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο επζχλνληαη αηνκηθά γηα ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

αηηνχληνο.  

Ζ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα εκπξάγκαηα θαη ελνρηθά δηθαηψκαηα ζε αθίλεηα, 

ηηο θαηαζέζεηο νπνηνπδήπνηε είδνπο θαη ηα ζπλαθή ηξαπεδηθά πξντφληα, ηηο επελδχζεηο ζε θηλεηέο 

αμίεο, ηα κεραλνθίλεηα ηδησηηθά κέζα κεηαθνξάο, ηα δάλεηα θαη ηηο δσξεέο, ηηο κεηνρέο, ηα κεξίδηα, 

ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ή ζπκκεηνρήο ζε θεθάιαην ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο λνκηθή νληφηεηα, φπσο 

νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Κ.Φ.Γ. (Ν. 4174/2013) θαη ηα εκπξάγκαηα θαη ελνρηθά δηθαηψκαηα 

ζε θηλεηά αμίαο άλσ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ. (Τα ανωηέπω ππέπει να δηλώνονηαι 

έζηω και απνηηικά, δηλαδή όηι δεν ςπάπσοςν). 

Μαδί κε ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε δειώλεηαη από ηνλ αηηνύληα θαη ε εθηηκώκελε αγνξαία 

αμία ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ. Γηα ηα αθίλεηα 

δειώλεηαη θαη ε αληηθεηκεληθή αμία απηώλ.  

Αλ ν αηηώλ ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Κ.Φ.Α.. θαηά ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν, κε ηελ αίηεζε 

αλαζηνιήο ζπλππνβάιινληαη ν ηειεπηαίνο ηζνινγηζκόο θαη ην ηειεπηαίν αλαιπηηθό 

ηζνδύγην γεληθήο ινγηζηηθήο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

 Αίηεζε αλαζηνιήο γηα ηελ νπνία δελ πξνζθνκίδνληαη ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία 

απνξξίπηεηαη. 

Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη ν αηηψλ λα επηδεηθλχεη ηδηαίηεξε επηκέιεηα θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

λα ππνβάιεη: α) ηελ ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 λ. 1599/1986 γηα ηα εηζνδήκαηα θαη 

ηελ πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε κε ην πεξηερφκελν πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ, β) εθφζνλ 

ηεξεί ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Κ.Φ.Α.. θαηά ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν, λα ππνβάιεη θαη ηνλ 

ηειεπηαίν ηζνινγηζκό θαη ην ηειεπηαίν αλαιπηηθφ ηζνδύγην γεληθήο ινγηζηηθήο ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο, θαζψο θαη γ) λα πξνζθνκίδεη θάζε άιιν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ θξίλεη 

αλαγθαίν γηα ηελ απφδεημε ηεο αλεπαλφξζσηεο βιάβεο πνπ δηθαηνινγεί ηε ρνξήγεζε 

αλαζηνιήο. 

4. Με ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο αλαζηνιήο αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ 

ακθηζβεηνύκελνπ πνζνύ;  

Με ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαη κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο επ’ απηήο άιισο κέρξη 

ηελ άπξαθηε πάξνδν ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ έθδνζή ηεο, δελ 

ιακβάλνληαη κέηξα αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο απφ ηε θνξνινγηθή αξρή.  

5. Άζθεζε ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο θαη αλαζηνιή θαηαβνιήο ηνπ ακθηζβεηνύκελνπ 

πνζνύ ηεο πξάμεο- Παξάδεηγκα:  
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5.1. Πεπίπηωζη 1 (Ενδικοθανήρ πποζθςγή σωπίρ αίηημα αναζηολήρ):  

Καηά ηεο …/…-…-2014 Απφθαζεο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ Κ.Β.., πνζνχ 100.000 επξψ 

ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ρσξίο αίηεκα αλαζηνιήο. ηελ πεξίπησζε 

απηή, είλαη θαηαβιεηέν άκεζα ην πνζνζηφ 50% ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ, δει. 50.000 επξψ 

θαη, εθφζνλ απηφ θαηαβιεζεί, αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ππνινίπνπ 50 % (αλ 

φκσο δελ γίλεη ε απαηηνχκελε θαηαβνιή, είλαη απαηηεηφ ην 100% ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

θαη δελ απνθιείεηαη ε ιήςε κέηξσλ αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο απφ ηε θνξνινγηθή αξρή).  

5.2. Πεπίπηωζη 2 (Ενδικοθανήρ πποζθςγή με αίηημα αναζηολήρ):  

Καηά ηεο …/…-…-2014 Απφθαζεο Δπηβνιήο Πξνζηίκνπ Κ.Β.., πνζνχ 100.000 επξψ 

ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα ελδηθνθαλήο πξνζθπγή θαη ηαπηφρξνλα ππνβάιιεηαη αίηεκα αλαζηνιήο 

ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνζηνχ 50% ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, κε ηελ 

ππνβνιή ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαη κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο επ’ απηήο ή ηελ άπξαθηε 

πάξνδν ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ έθδνζή ηεο, δελ ιακβάλνληαη κέηξα 

αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο γηα ην ζχλνιν ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ (100.000 επξψ).  

Αλ ην αίηεκα αλαζηνιήο γίλεη δεθηφ, αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ 

πνζνχ (100.000 επξψ) κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ έθδνζή ηεο.  

6. ε πνηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα γίλεη δεθηό ην αίηεκα αλαζηνιήο;  

Ζ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ δχλαηαη λα αλαζηείιεη ηελ πιεξσκή ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνζηνχ 

πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ ηεο πξάμεο, κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία θξίλεηαη φηη απηφ ζα είρε σο ζπλέπεηα αλεπαλφξζσηε βιάβε γηα ηνλ ππφρξεν. 

7. ε πόζεο εκέξεο εθδίδεηαη απόθαζε επί ηνπ αηηήκαηνο αλαζηνιήο; 

Ζ απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαβνιήο εθδίδεηαη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο.  

Δάλ δελ εθδνζεί απφθαζε εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηε θνξνινγηθή 

αξρή, ε αίηεζε αλαζηνιήο ζεσξείηαη φηη έρεη απνξξηθζεί.  

8. Μέρξη πόηε ηζρύεη ε αλαζηνιή ηεο πιεξσκήο ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνζηνύ πελήληα ηνηο 

εθαηό (50%) ηνπ ακθηζβεηνύκελνπ πνζνύ ηεο πξάμεο πνπ ρνξεγείηαη από ηε Γηεύζπλζε 

Δπίιπζεο Γηαθνξώλ;  

Ζ αλαζηνιή ηζρχεη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζήο επί ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, άιισο 

κέρξη ηελ άπξαθηε πάξνδν ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ έθδνζή ηεο. 

9. ε πεξίπησζε άζθεζεο δηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απόθαζεο ηεο Γηεύζπλζεο 

Δπίιπζεο Γηαθνξώλ ή ηεο ζησπεξήο απόξξηςεο ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο 

αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ ακθηζβεηνύκελνπ πνζνύ;  

Γηα ηελ αλαζηνιή ιφγσ άζθεζεο πξνζθπγήο ελψπηνλ ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ ηζρχνπλ 

αλάινγα νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 63 Κ.Φ.Γ., δειαδή κε ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο 

αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή πνζνζηνχ 50% ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

έρεη θαηαβιεζεί ην ππφινηπν 50%. 
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Ζ αλαζηνιή δελ ηζρχεη επί ηνπ άκεζνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, θαζψο θαη επί πξάμεο 

δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, πνπ εθδίδεηαη κε βάζε ζηνηρεία πνπ έρνπλ παξαζρεζεί απφ 

ηνλ θνξνινγνχκελν ζε θνξνινγηθή ηνπ δήισζε.  

10. Ζ αλαζηνιή ηεο πιεξσκήο απαιιάζζεη από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ησλ ηόθσλ 

ιόγσ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ;  

Σπρφλ αλαζηνιή ηεο πιεξσκήο δελ απαιιάζζεη ηνλ ππφρξεν απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

ησλ ηφθσλ ιφγσ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ. 

11. Μπνξεί λα ππνβιεζεί ελώπηνλ ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ αίηεκα αλαζηνιήο 

εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ δηαζθάιηζεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ Γεκνζίνπ; 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηεο αξηζ. ΠΟΛ 1282/2013 Απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή κπνξεί λα ππνβιεζεί 

θαη  αίηεκα αλαζηνιήο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ. 

Ζ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ δχλαηαη λα αλαζηείιεη ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

κέηξσλ, κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζήο ηεο, κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε 

εθαξκνγή ηνπο ζα είρε σο ζπλέπεηα αλεπαλφξζσηε βιάβε γηα ηνλ αηηνχληα.  

εκεηψλεηαη φηη ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο δελ 

αλαζηέιινπλ ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ. 

 

Γ. Πεξηερόκελν Δλδηθνθαλνύο Πξνζθπγήο - πλππνβαιιόκελα ζηνηρεία 

1. Πνην είλαη ην πεξηερόκελν ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο; 

Ζ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή πξέπεη λα αλαθέξεη: 

 ηα αθξηβή ζηνηρεία ηνπ ππφρξενπ,  

 ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε,  

 ηνπο ιφγνπο, ηνπο ηζρπξηζκνχο θαη ηα έγγξαθα ζηα νπνία ν ππφρξενο βαζίδεη ην αίηεκά 

ηνπ,  

 ηε δηεχζπλζε ζηελ νπνία ζα ζπληεινχληαη νη θνηλνπνηήζεηο ησλ απνθάζεσλ, ησλ πξάμεσλ 

θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ηελ δηεχζπλζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηα ελ γέλεη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππφρξενπ.  

ε θάζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο πνπ επήιζε κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ 

αηηήκαηνο ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ν ππφρξενο νθείιεη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο απηά 

ζηε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, δηαθνξεηηθά νη θνηλνπνηήζεηο γίλνληαη λνκίκσο βάζεη 

ησλ αξρηθά δεισζέλησλ ζηνηρείσλ. 

Τπόρξεν θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, πνπ δελ έρεη ηελ θαηνηθία ή ηελ έδξα ηνπ ζηελ 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, δύλαηαη, εθόζνλ επηζπκεί, κε ην έγγξαθν ηεο ελδηθνθαλνύο 

πξνζθπγήο, λα δηνξίδεη σο αληίθιεην, πξόζσπν πνπ έρεη ηελ θαηνηθία ή ηνλ ρώξν ηεο 

εξγαζίαο ηνπ εληόο απηήο θαη λα αλαθέξεη ηα πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε απηόλ 

(όλνκα, επώλπκν, παηξώλπκν, επάγγεικα, δηεύζπλζε επηθνηλσλίαο, ηειέθσλν, 

ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν). 
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Βι. Υπόδεηγκα Δλδηθνθαλνύο Πξνζθπγήο  

2. Πνηα ζηνηρεία πξέπεη λα ζπλππνβάισ κε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή; 

Ο ππφρξενο ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, ζπλππνβάιιεη ζηελ 

αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή: 

α. Σα έγγξαθα ζηα νπνία βαζίδεη ην αίηεκά ηνπ.  

β. Ζιεθηξνληθφ θάθειν (ζε νπηηθφ δίζθν – CD ή USB θιπ.), ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ζε 

καγλεηηθή κνξθή θαη ζε νπνηαδήπνηε αλαγλψζηκε κνξθή αξρείνπ:  

αα) ε ππνβιεζείζα  ελδηθνθαλήο  πξνζθπγή,  

ββ) ε αίηεζε αλαζηνιήο ζε πεξίπησζε απηνηεινχο ππνβνιήο, 

γγ) ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ επηθαιείηαη (ζε ειεθηξνληθά αξρεία).  

- Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ απαηηείηαη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε έθζεζε ειέγρνπ θαη ε 

πξνζβαιιφκελε πξάμε, ηηο νπνίεο ζα απνζηείιεη ε αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή.  

γ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία δειψλεηαη ην αθξηβέο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ. 

3. ε πνηεο πεξηπηώζεηο ζα θιεζώ λα εθθξάζσ ηηο απόςεηο κνπ εγγξάθσο ή πξνθνξηθώο 

ελώπηνλ ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξνβάιινληαη κε ηελ 

ελδηθνθαλή πξνζθπγή;  

Ζ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην, δχλαηαη εληφο ηεο νξηδφκελεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, λα θαιεί ηνλ 

ππφρξεν εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ, πξνθεηκέλνπ απηφο λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ 

εγγξάθσο σο πξνο ηα ζρεηηθά δεηήκαηα θαη ηνπο πξνβαιιφκελνπο κε ηελ άζθεζε ηεο 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ιφγνπο θαη ηζρπξηζκνχο.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο πξνζθνκηζζνχλ ζηελ 

Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ λέα ζηνηρεία ή γίλεη επίθιεζε λέσλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ν 

ππφρξενο θαιείηαη ζε αθξφαζε, πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπ, 

αλαπηχζζνληαο ηνπο πξνβαιιφκελνπο κε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή ιφγνπο θαη ηα ηπρφλ 

ζπλππνβαιιφκελα ζε απηήλ λέα ζηνηρεία ή ηα επηθαινχκελα κε ην αίηεκά ηνπ λέα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. Ωο λέα ζηνηρεία νξίδνληαη απηά ηα νπνία δελ 

είρε ζηε δηάζεζή ηεο ε θνξνινγηθή αξρή θαη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ηα ιάβεη ππ’ φςηλ ηεο θαηά ην 

ρξφλν έθδνζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο. Πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ εθαξκνγήο ηα αλσηέξσ 

αλαθεξφκελα, ε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ θξίλεη εάλ πξφθεηηαη γηα λέα ζηνηρεία ή φρη ή γηα 

λέα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ζπλεθηηκψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο πνπ έρεη 

δηαβηβαζζεί απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή θαη θάζε άιιν πξφζθνξν ζηνηρείν. 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαη εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ 

ζπληξέρεη ιφγνο, ε δηελεξγνχκελε αθξφαζε δηεμάγεηαη θαη πξνθνξηθώο ζε θαζνξηζκέλε ψξα θαη 

εκεξνκελία εληφο ηεο Τπεξεζίαο, ψζηε ν ππφρξενο λα αλαπηχμεη ιεπηνκεξέζηεξα ηνπο 

δηαιακβαλφκελνπο ζην έγγξαθν ηεο αθξφαζήο ηνπ ηζρπξηζκνχο θαη ηα ηπρφλ ζπλππνβαιιφκελα κε 

ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή λέα ζηνηρεία ή ηα επηθαινχκελα κε ην αίηεκά ηνπ λέα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά. Ο ππφρξενο παξίζηαηαη απηνπξνζψπσο ή κε εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν κε 

βάζε εηδηθφ πιεξεμνχζην έγγξαθν κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ ηελ θαηά λφκν 

αξκφδηα αξρή.  
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ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ν αηηψλ αλακέλεη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο επί ηεο ελδηθνθαλνχο 

πξνζθπγήο ή ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο πξνο έθδνζε ηεο απφθαζεο θαη δελ είλαη 

αλαγθαίν λα επηθνηλσλεί κε ηελ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ ή 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ ππφ εμέηαζε ππφζεζε. 

4. ε πνηα πξνζεζκία εθδίδεηαη απόθαζε επί ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο; 

Ζ απφθαζε επί ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο εθδίδεηαη εληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή.   

Αλ εληφο ηεο θαηά ηα αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, δελ εθδνζεί απφθαζε θαη δελ 

ελεκεξσζεί ζρεηηθά ν ππφρξενο ή δελ επηδνζεί ε απφθαζε, ηφηε ζεσξείηαη φηη ε ελδηθνθαλήο 

πξνζθπγή έρεη απνξξηθζεί απφ ηε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ θαη ν ππφρξενο έρεη ιάβεη 

γλψζε απηήο ηεο απφξξηςεο θαηά ηελ εθπλνή ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο. 

 

Γ. Άζθεζε πξνζθπγήο ελώπηνλ ησλ Γηνηθεηηθώλ Γηθαζηεξίσλ 

1. Μπνξώ λα πξνζθύγσ ζηα Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα θαηά ηεο απόθαζεο ηεο Γηεύζπλζεο 

Δπίιπζεο Γηαθνξώλ; 

Καηά ηεο απφθαζεο ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ή ηεο ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ιφγσ παξφδνπ ηεο πξνζεζκίαο πξνο έθδνζε ηεο απφθαζεο, ν 

ππφρξενο δχλαηαη λα αζθήζεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο.  

Πξνζθπγή ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα απεπζείαο θαηά νπνηαζδήπνηε πξάμεο πνπ εμέδσζε ε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε είλαη απαξάδεθηε. 

2. Πνηα είλαη ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ελώπηνλ ησλ Γηνηθεηηθώλ 

Γηθαζηεξίσλ θαηά ηεο απόθαζεο ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ; Έρσ ππνρξέσζε 

λα ελεκεξώζσ ηελ Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ζηα 

Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα;   

 Ζ πξνζθπγή θαηαηίζεηαη απφ ηνλ ππφρξεν ζηε γξακκαηεία ηεο έδξαο ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην 

νπνίν απεπζχλεηαη, εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο 

απφθαζεο ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ ή ηεο ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ιφγσ παξφδνπ ηεο πξνζεζκίαο πξνο έθδνζε ηεο απφθαζεο 

(εθφζνλ ε απφθαζε απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζεσξείηαη φηη έρεη λνκίκσο 

θνηλνπνηεζεί κεηά ηελ παξέιεπζε δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ εκέξα απνζηνιήο, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο). 

 

 Με επηκέιεηα ηνπ ππφρξενπ θαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο, 

απαηηείηαη ε επίδνζε επηθπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο πξνζθπγήο ζηε 

Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ, κε δηθαζηηθφ επηκειεηή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην 

άξζξν 48 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο. 
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3. Έρεη ππνρξέσζε ε Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ γηα ππνινγηζκό ηνπ παξαβόινπ γηα 

ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο θαηά απόθαζήο ηεο ελώπηνλ ηνπ αξκόδηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Γηθαζηεξίνπ;  

Όρη. χκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1192/8-9-2011, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί θαη λα θαηαβιεζεί ην 

πξνβιεπφκελν θαηά πεξίπησζε πνζφ παξαβφινπ κε βάζε ην πνζφ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

δηαθνξάο (2% φπσο νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο) 

πνπ πξνζδηνξίζζεθε κε ηελ απφθαζε ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ, ν ππφρξενο, θαηά 

ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο, απεπζχλεηαη κε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ, ζηε θνξνινγηθή αξρή πνπ 

εμέδσζε ηελ ακθηζβεηνχκελε πξάμε, ε νπνία ηνπ ρνξεγεί εηδηθφ ζεκείσκα. 
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