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ΘΔΜΑ: «Οπγάνωζη, λειηοςπγία και καθοπιζμόρ ημεπομηνίαρ έναπξηρ ςποβολήρ 

αιηήζεων διοικηηικήρ επίλςζηρ θοπολογικών διαθοπών ενώπιον ηηρ 

Δπιηποπήρ Γιοικηηικήρ Δπίλςζηρ Φοπολογικών Γιαθοπών (Δ.Γ.Δ.Φ.Γ.) ηος 

άπθπος 70Α ηος ν.2238/1994 (Α΄-151)».  

                                                         Α Π Ο Φ Α  Ζ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

 
Έρνληαο ππφςε : 
 
1. Σηο δηαηάμεηο : 
α) Σνπ άξζξνπ 70 ηνπ λ.2238/94 (Α΄-151) «Κχξσζε Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο» 
(Κ.Φ.Δ.) θαη ηνπ άξζξνπ 70 Α΄ ηνπ Κ.Φ.Δ. φπσο ηζρχνπλ. 
 
β) Σσλ παξ. 2 θαη επφκελσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.2523/97 (Α΄-179), «Γηνηθεηηθέο θαη 
πνηληθέο θπξψζεηο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχνπλ. 
 

γ) Σσλ παξ. 1-3, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ.4002/2011 (Α΄-180) «Σξνπνπνίεζε ηεο 
ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε 
δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε-Θέκαηα αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ 
θαη Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο». 

 

  
    

     ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣΤΟ  
     ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ΣΟ Φ.Δ.Κ. 2777/Β’/2.12.2011 
      

     Αθήνα, 22 Νοεμβπίος 2011 



                      ΑΓΑ : 4568Ζ-ΡΚΝ
  

2 

 

δ) Σνπ π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ».  

ε) Σνπ π.δ. 185/2009 (Α΄ 213)  «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο 
Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε «Τπνπξγείν 
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο»…» θαη ηνπ π.δ.189/2009 (Α΄ 221) 
«Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ».  

ζη) Σνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.1599/86 (Α΄ 75), «ρέζεηο Κξάηνπο-Πνιίηε, θαζηέξσζε λένπ 
ηχπνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
θσδηθνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2690/99 (Α΄ 45). 

δ) Σελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ αξηζ. Γ6Α1135950ΔΞ2011/28.9.2011 
(ΤΟΓΓ 342) «Οξηζκφο κειψλ ηεο Πεληακεινχο Δπηηξνπήο Γηνηθεηηθήο Δπίιπζεο 
Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ (E.Γ.Δ.Φ.Γ.) ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (άξζξνπ 70 Α΄ ηνπ λ. 2238/1994 Α΄151, φπσο πξνζηέζεθε κε 
ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 3943/2011- Α΄ 66)». 

2. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 
βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

 
Άπθπο 1 

Υπόνορ έναπξηρ ςποβολήρ αιηήζεων 
 

Οξίδνπκε, ηελ 1/12/2011, σο εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ηε 
δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηνηθεηηθήο Δπίιπζεο 
Φνξνινγηθψλ Γηαθνξψλ (Δ.Γ.Δ.Φ.Γ.) ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ 
Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 
 

Άπθπο 2 
Γιαδικαζία ενώπιον ηηρ Δπιηποπήρ Γιοικηηικήρ Δπίλςζηρ Φοπολογικών 

Γιαθοπών (Δ.Γ.Δ.Φ.Γ.)    
 

1. Η αίηεζε γηα ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο θνξνινγηθήο δηαθνξάο ελψπηνλ ηεο 
Δ.Γ.Δ.Φ.Γ. θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή πνπ εμέδσζε ηελ νηθεία πξάμε, είηε κε 
ην δηθφγξαθν ηεο πξνζθπγήο, είηε κε ηδηαίηεξε αίηεζε πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο 
πξνζθπγήο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ην λφκν γηα ηελ άζθεζή ηεο 
θαη δηαβηβάδεηαη κε έγγξαθν ηεο αξρήο ζηελ Δ.Γ.Δ.Φ.Γ., εληφο δέθα (10) εκεξψλ 
απφ ηελ θαηάζεζή ηεο καδί κε ην ζρεηηθφ θάθειν. Σν έγγξαθν πεξηέρεη πιήξεο 
ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο θαη αηηηνινγεκέλεο απφςεηο ηεο θνξνινγηθήο αξρήο επί 
ησλ ηζρπξηζκψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αίηεζε.   

2. Η Δ.Γ.Δ.Φ.Γ., κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, θαζνξίδεη εκεξνκελία πξνο ζπδήηεζε 
ηεο αίηεζεο, χζηεξα απφ ηελ πεξηέιεπζε ηεο αίηεζεο απηήο ζηελ Δπηηξνπή. 

3. Ο θνξνινγνχκελνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή ππφκλεκα ην 
αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία  πνπ έρεη νξηζζεί γηα 
ζπδήηεζε ηεο αίηεζήο ηνπ. Σν ππφκλεκα θαηαηίζεηαη κε απφδεημε ζην γξακκαηέα 
ηεο Δ.Γ.Δ.Φ.Γ., ν νπνίνο κεξηκλά γηα ηελ άκεζε πεξηέιεπζε απηνχ ζε φια ηα κέιε 
ηεο Δπηηξνπήο.  

4. Αλ δελ εκθαληζηεί ν αηηψλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζήο ηνπ θαη έρεη θαηαζέζεη 
ππφκλεκα ε αίηεζή ηνπ κπνξεί λα ζπδεηεζεί ή λα αλαβιεζεί ε ζπδήηεζή ηεο ζε 
άιιε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο. Αλ ζπληξέρεη 
απνρξψλ ιφγνο, ε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ δχλαηαη λα 
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αλαβιεζεί απηεπαγγέιησο ή χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. ε θάζε 
πεξίπησζε ε εκεξνκελία ηεο λέαο ζπδήηεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο 
ηέζζεξηο (4) κήλεο. 

5. Αλ ν αηηψλ δελ θαηαζέζεη ππφκλεκα θαη δελ εκθαληζζεί θαηά ηε ζπδήηεζε 
καηαηψλεηαη ε εμψδηθε επίιπζε ηεο δηαθνξάο. Η καηαίσζε  βεβαηψλεηαη πάλσ ζην 
έγγξαθν ή ην δηθφγξαθν πνπ πεξηέρεη ην ζρεηηθφ αίηεκα θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο. 
 
 

Άπθπο 3 
Λειηοςπγία ηηρ Δπιηποπήρ Γιοικηηικήρ Δπίλςζηρ Φοπολογικών Γιαθοπών  

 
1. Ωο εηζεγεηέο ησλ ππνζέζεσλ πνπ εηζάγνληαη ελψπηνλ ηεο Δ.Γ.Δ.Φ.Γ. νξίδνληαη 
θάζε θνξά κε πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ 
Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, θαηά πεξίπησζε, νη Πξντζηάκελνη 
Σκεκάησλ ησλ θαζ’ χιελ αξκνδίσλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 
θαζψο θαη νη λφκηκνη αλαπιεξσηέο απηψλ. 
2. Η Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ζπλεδξηάδεη ζην 
θαηάζηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Η δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 
ηεο Δπηηξνπήο γίλεηαη απφ ην Σκήκα Δ΄- Γηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο νξγάλσλ θαη 
επηηξνπψλ ειέγρνπ θαη είζπξαμεο ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ. 
3. Σα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε εηδνπνηνχληαη γηα ηελ εκεξνκελία 
ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο  ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ 
έρεη νξηζηεί γηα ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο. Η παξνπζία ηνπ κέινπο θαηά ηε 
ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο αλαπιεξψλεη ηε κε επίδνζε ηεο παξαπάλσ πξφζθιεζεο. 
4. Οη εθπξφζσπνη ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (.Δ.Β.) ή ηεο 
Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ, Βηνηερλψλ, Δκπφξσλ Διιάδνο 
ζπκκεηέρνπλ εθ πεξηηξνπήο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, φηαλ ε δηνηθεηηθή 
επίιπζε ηεο δηαθνξάο αθνξά ζε θνξνινγνχκελν, ν νπνίνο είλαη κέινο ηνπ .Δ.Β. ή 
κέινο νκνζπνλδίαο επαγγεικαηηψλ, βηνηερλψλ ή εκπφξσλ, αληίζηνηρα.  Η επηηξνπή 
βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη φηαλ ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ κειψλ είλαη 
κεγαιχηεξνο ησλ απφλησλ. πκκεηνρή αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο επηηξέπεηαη κφλν, 
ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο γίλεηαη ξεηή κλεία ζηα πξαθηηθά. Μέιε ηεο επηηξνπήο πνπ 
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζπγγέλεηα κέρξη θαη ηνλ ηέηαξην βαζκφ εμ αίκαηνο ή 
αγρηζηείαο δελ κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε. 
5. Κιήηεπζε ησλ κειψλ (ηαθηηθψλ ή αλαπιεξσκαηηθψλ) ηεο Δπηηξνπήο δελ απαηηείηαη 
φηαλ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί ηαθηέο εκεξνκελίεο ζπλεδξηάζεσλ ή φηαλ ην κέινο έρεη 
δειψζεη απφ πξηλ φηη θσιχεηαη. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο πνπ εθηηκψληαη απφ 
ηνλ Πξφεδξν, ε εηδνπνίεζε ησλ κειψλ κπνξεί λα γίλεηαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 
εκέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο.  
6. Ο γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο εηδνπνηεί ην θνξνινγνχκελν είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ 
εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο, γηα ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα 
ζπλεδξίαζεο θαηά ηελ νπνία ζα ζπδεηεζεί ε αίηεζή  ηνπ.  
7. Οη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία θαη 
δηαηππψλνληαη ζε πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν 
θαη ην γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο θαη ζηα νπνία γξάθνληαη ηα νλφκαηα ησλ κειψλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ θαη θαηαρσξείηαη ζε απηά ε γλψκε ηεο κεηνςεθίαο. 
Σν απνηέιεζκα ηεο δηνηθεηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο αλαγξάθεηαη θαη ζηηο νηθείεο 
θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο ή πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε 
ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνλ ππφρξεν, πξνθεηκέλνπ ε δηαθνξά λα επηιπζεί νιηθά ή κεξηθά 
θαηά πεξίπησζε. 
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Οη θαηά ηα σο άλσ νηθείεο θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο ή νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ, 
θαζψο θαη αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ δηαβηβάδνληαη κε κέξηκλα ηνπ Σκήκαηνο Δ΄ - 
Γηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ ειέγρνπ θαη είζπξαμεο ηεο 
Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ  ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή.  
8. Η Δπηηξνπή θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο αιιεινγξαθεί κέζσ ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο απεπζείαο κε θάζε δεκφζηα αξρή ή ππεξεζία ή λνκηθφ πξφζσπν 
δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ ηνπο δεηνχληαη.  
9. Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο νπνηνδήπνηε 
ηδηψηε ή ππάιιειν γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ή γλσκψλ ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε 
πνπ έρεη παξαπεκθζεί ζηελ Δπηηξνπή. 
10. Απφ ην Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο ηεξνχληαη ηα θαησηέξσ βηβιία: 

      α) Βηβιίν πξσηνθφιινπ εγγξάθσλ. 
 β) Βηβιίν δηεθπεξαίσζεο εγγξάθσλ. 
 γ) Βηβιίν πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ. 
 δ) Βηβιίν θιεηεχζεσλ. 

Σα αλσηέξσ βηβιία αξηζκνχληαη, κνλνγξάθνληαη θαη ζεσξνχληαη θαηά θχιιν, απφ 
ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο. 

     
Άπθπο 4 

Γημοζίεςζη 
 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
 
 

                  Ακπιβέρ Ανηίγπαθο     Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

     Ζ Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ                           ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


