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      ΠΡΟ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ                     

           

  

 

 

ΘΔΜΑ: «Τποβολή και διαβίβαζη ενδικοθανών πποζθςγών καηά ππάξευν 

διοικηηικού πποζδιοπιζμού ΔΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) έηοςρ 2014 ζηη 

Γιεύθςνζη Δπίλςζηρ Γιαθοπών»  

 

 

Λόγσ ηεο ππνβνιήο κεγάινπ αξηζκνύ ελδηθνθαλώλ πξνζθπγώλ θαηά πξάμεσλ 

δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ΔΝ.Φ.Ι.Α., ζηα πιαίζηα ηεο απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ, 

παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο, γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ησλ 

θνξνινγηθώλ αξρώλ θαηά ηελ παξαιαβή θαη δηαβίβαζε ησλ ελδηθνθαλώλ πξνζθπγώλ ζηε 

Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ:  

 

1. Οη ελδηθνθαλείο πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη θαηά ηα πξνβιεπόκελα κέζσ ησλ 

αξκνδίσλ Γ.Ο.Τ. πξσηνθνιινύληαη απζεκεξόλ θαη ζηε ζπλέρεηα, θαηαρσξνύληαη ζηελ 
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πθηζηάκελε ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ ζε ειδικό 

πίνακα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη κόλν ηα αθόινπζα πεδία:  

 Γ.Ο.Τ. 

 Α.Φ.Μ.  

 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ή ΔΠΩΝΤΜΙΑ 

 ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

 ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΚΑΣΑΘΔΗ 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΔΗ 

 ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΦΤΓΗ (ζύκθσλα κε ηελ θσδηθνπνίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 3 

ηεο παξνύζεο) 

 

 2. Αθνινύζσο, νη ελδηθνθαλείο πξνζθπγέο, καδί κε ηηο πξνζβαιιόκελεο πξάμεηο 

δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ΔΝ.Φ.Ι.Α. (εθθαζαξηζηηθά), θαη ηα έγγξαθα πνπ ηπρόλ 

πξνζθόκηζαλ νη ππόρξενη, δηαβηβάδνληαη ζπγθεληξσηηθά (ζε θπζηθή κνξθή) ζηε Γηεύζπλζε 

Δπίιπζεο Γηαθνξώλ, κία θνξά ηελ εβδνκάδα (γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ ππεξεζηώλ ε 

δηαβίβαζε κπνξεί λα γίλεηαη ζην ηέινο ηεο εβδνκάδαο θαη πάλησο, εληόο ηεο 

πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 63 ηνπ Κ.Φ.Γ. πξνζεζκίαο ησλ 7 εκεξώλ), κε δηαβηβαζηηθό 

έγγξαθν, ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη θαη εθηύπσζε, από ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή, 

θαηάζηαζεο ησλ πξνζθπγώλ πνπ απνζηέιινληαη.  

 

3. Καηά παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ ΠΟΛ 1069/4.3.2014 Δγθύθιην, εηδηθά γηα 

ηηο ελδηθνθαλείο πξνζθπγέο πνπ αζθνύληαη θαηά πξάμεσλ δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ 

ΔΝ.Φ.Ι.Α.:  

α) η απμόδια θοπολογική απσή δεν ζςγκποηεί ηλεκηπονικό θάκελο ηηρ 

ςπόθεζηρ θαη  

β) δεν ζςνηάζζει έγγπαθο αιηιολογημένυν απότευν επί ησλ ηζρπξηζκώλ πνπ 

πξνβάιιεη ν ππόρξενο.  

Ανηί για ηο έγγπαθο απότευν ζςμπληπώνεηαι ο πίνακαρ (ζηην ηλεκηπονική 

εθαπμογή), όπος καηασυπούνηαι κυδικοποιημένοι οι λόγοι ηηρ πποζθςγήρ, Γηα ηε 

δηεπθόιπλζε ησλ ππεξεζηώλ, νη ιόγνη έρνπλ θσδηθνπνηεζεί σο εμήο (ζπκπιεξώλεηαη ην 

αληίζηνηρν πεδίν, ελώ κπνξνύλ λα ζπκπιεξσζνύλ θαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο θσδηθνί, 

ζύκθσλα κε ηνπο ιόγνπο πνπ πξνβάιιεη ν πξνζθεύγσλ) :  
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1 : Αληηζπληαγκαηηθόηεηα    

2 : Ακθηζβήηεζε Αληηθεηκεληθώλ αμηώλ    

3  : Αηηήκαηα απαιιαγώλ άξζ.7 Ν 4223/13    

4  : Οηθνλνκηθή αδπλακία    

5  : Γηόξζσζε ζηνηρείσλ Δ9    

6  : Άιια ζέκαηα  

 

4. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε παξαιαβή, ειεθηξνληθή θαηαρώξηζε θαη δηαβίβαζε ησλ 

ελδηθνθαλώλ πξνζθπγώλ θαηά πξάμεσλ δηνηθεηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ΔΝ.Φ.Ι.Α. γίλεηαη από 

ηελ αξκόδηα γηα ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ ππόρξενπ Γ.Ο.Τ., δεδνκέλνπ όηη ζηηο 

πεξηπηώζεηο απηέο δελ ζπληάζζεηαη έγγξαθν απόςεσλ επί ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο.  

Γηάθνξν είλαη ην δήηεκα ηεο άζθεζεο, ζηε ζπλέρεηα, δηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά 

ηπρόλ ζησπεξήο απόξξηςεο ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο ή απόξξηςήο ηεο σο 

απαξάδεθηεο, θαζώο ζηελ πεξίπησζε απηή, ν θάθεινο ηεο ππόζεζεο ζα δηαβηβάδεηαη 

ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. ππνδνρήο ηνπ Σκήκαηνο Γηθαζηηθνύ, γηα ηε ζύληαμε απόςεσλ επί 

ηεο πξνζθπγήο θαη ηελ απνζηνιή ηνπ δηνηθεηηθνύ θαθέινπ ζην αξκόδην Γηθαζηήξην, 

ζύκθσλα ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1, πεξ. 97 ηεο ππ’ αξηζ. Γ6Α 1036682 ΔΞ 2014/25-2-2014 (Φ.Δ.Κ. Β΄ 478) 

Απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ θαη ηνπ άξζξνπ 80 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 

111/2014 (ΦΔΚ Α΄178). 

 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο  

Η Πποφζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

 ΑΙΚ. ΑΒΒΑΪΓΟΤ 
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Π Ι Ν Α Κ Α    Α Π Ο Γ Δ Κ Σ Ω Ν 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Γ.Ο.Τ.: 

   α. Γ.Ο.Τ. ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνύλ Σκήκαηα Διέγρνπ θαη Γηθαζηηθνύ 

   β. Γ.Ο.Τ. ζηηο νπνίεο δελ ιεηηνπξγνύλ Σκήκαηα Διέγρνπ θαη Γηθαζηηθνύ  

2. Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π – Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ 

3. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e - ππεξεζίεο) 

    (Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο Πίλαθα Α’ (πιελ πεξ. 4)  

2. Απνδέθηεο Πίλαθα Η’ (πιελ πεξ. 4, 10 θαη 11)   

3. Απνδέθηεο Πίλαθα Ι’  

4. Π.Ο.Δ. - Γ.Ο.Τ. - Λεσράξνπο 2, Σ.Κ.105 62 Αζήλα 

5. Πεξηνδηθό «Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε» -  Λεσράξνπο 2, Σ.Κ.105 62 Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ   

2. Πξντζηακέλνπο Γεληθώλ Γηεπζύλζεσλ ΓΓΓΔ 

3. Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ Αξηζηνγείηνλνο 19 – Σ.Κ. 176 71   
Σκήκαηα Α΄1, Α΄2, Α΄3, Α΄4, Β΄1, Β΄2 θαη Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο (15 
αληίγξαθα) 

4.  Γ13ε  Σκήκα ΦΜΑΠ (4) 


