Αθήνα, 5 Ιουνίου 2012
(ΦΕΚ Β' 1780/05-06-2012)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ
- ∆/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
- ∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
- ∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών
ΤΜΗΜΑ Ε΄
2. ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- ∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. ∆/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 - Αθήνα
Τηλ. : 2103375248 - 181
FAX : 2103375041
ΠΟΛ 1140
ΘΕΜΑ: «Καθορισµός λεπτοµερειών για τη λειτουργία της Επιτροπής
∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών (Ε.∆.Ε.Φ.∆.) και τον τρόπο
έκδοσης των αποφάσεων αυτής, ως προς την εξέταση της ενδικοφανούς
προσφυγής της παραγράφου 4 του άρθρου 70 Α του ν.2238/1994 (Α΄ 151)».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α΄ 151) «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος», όπως ισχύουν.
β) Της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.2523/1997 (Α΄ 179) «∆ιοικητικές και ποινικές
κυρώσεις στη φορολογική νοµοθεσία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
γ) Των παρ. 1-3 και 5 του άρθρου 55 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) «Τροποποίηση της
συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου - Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη
δηµοσιονοµική εξυγίανση - Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών,
Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

δ) Του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών».
ε) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών,
συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία
Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας …»
και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων».
στ) Του ν.2717/1999 (Α΄ 97) «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας», του άρθρου 19 του
ν.1599/1986 (Α΄ 75) «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου
ταυτότητας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν και του ν.2690/1999 (Α΄ 45)
«Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις».
2. Το π.δ. 71/2012 (Α΄ 124) για το διορισµό του Γεωργίου Ζανιά στη θέση του
Υπουργού Οικονοµικών.
3. Την Α.Υ.Ο./ΠΟΛ.1238/22.11.2011 (Β΄ 2777) «Οργάνωση, λειτουργία και
καθορισµός ηµεροµηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων διοικητικής επίλυσης
φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής ∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών
∆ιαφορών (Ε.∆.Ε.Φ.∆.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α΄ 151)».
4. Την ανάγκη καθορισµού λεπτοµερειών για τη λειτουργία της Επιτροπής και τον
τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής ως προς την εξέταση της ενδικοφανούς
προσφυγής της παραγράφου 4 του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α΄ 151).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Αιτήσεις διοικητικής επίλυσης της διαφοράς που έχουν το χαρακτήρα
ενδικοφανούς προσφυγής
1. Στην απόφαση αυτή υπάγονται οι αιτήσεις διοικητικής επίλυσης της µετά από
έλεγχο φορολογικής διαφοράς σε κάθε φορολογικό αντικείµενο, που κατατίθενται
στην αρµόδια φορολογική αρχή από την 29.2.2012 και µετά, εφόσον η
αµφισβητούµενη διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίµου
υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. Σε περίπτωση
καταλογιστικής πράξης µε την οποία καταλογίζονται διακεκριµένως περισσότερα
ποσά, η αίτηση διοικητικής επίλυσης έχει το χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής
αποκλειστικά και µόνο για τα αµφισβητούµενα ποσά που υπερβαίνουν το παραπάνω
όριο.
2. Οι ως άνω αιτήσεις διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, οι οποίες έχουν το
χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, εξετάζονται από την Επιτροπή του άρθρου 70Α
του ν.2238/1994.
Άρθρο 2

∆ιαδικασία για την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής από την Επιτροπή
1. Η αίτηση για τη διοικητική επίλυση κατατίθεται στην αρµόδια φορολογική αρχή
µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κοινοποίηση της οικείας καταλογιστικής πράξης
και διαβιβάζεται στην Επιτροπή µε έγγραφο της αρµόδιας φορολογικής αρχής εντός
δέκα (10) ηµερών από την κατάθεσή της, µαζί µε το σχετικό φάκελο της υπόθεσης.
Το έγγραφο περιέχει πλήρες ιστορικό της υπόθεσης και αιτιολογηµένες απόψεις της
φορολογικής αρχής επί των ισχυρισµών του υπόχρεου. Το έγγραφο αυτό σε
περίπτωση ελλείψεων ως προς το εν λόγω περιεχόµενο επιστρέφεται άµεσα στη
φορολογική αρχή για συµπλήρωση κατά προτεραιότητα.
2. Με πράξη του Προέδρου της Επιτροπής καθορίζεται, κατά προτεραιότητα, η
ηµεροµηνία προς συζήτηση της αίτησης, ύστερα από την περιέλευσή της σε αυτήν.
Με την πράξη αυτή µπορεί να ορίζεται η ίδια ηµεροµηνία συζήτησης και για τυχόν
άλλες αιτήσεις του υπόχρεου για διοικητική επίλυση διαφορών επί των
καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τον ίδιο φορολογικό έλεγχο.
3. Αν συντρέχει αποχρών λόγος, η συζήτηση της αίτησης δύναται να αναβληθεί
αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του υπόχρεου.
4. Αν ο υπόχρεος δεν παραστεί κατά τη συζήτηση, µαταιώνεται η εξώδικη επίλυση
της διαφοράς και η αίτησή του απορρίπτεται µε σχετική απόφαση της Επιτροπής που
επιδίδεται σε αυτόν µέσω της αρµόδιας φορολογικής αρχής.
Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής κατά την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής
1. Με πράξη του Προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και
Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων ως εισηγητές ενώπιον της Επιτροπής µπορεί να
ορίζονται προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου τµήµατος της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών. Επίσης, ως εισηγητές µπορεί να ορίζονται
κατά τα ανωτέρω και επόπτες ελέγχου ή προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου
τµήµατος ή προϊστάµενοι Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου του άρθρου 39 του
ν.1914/1990 (Α΄ 178), όπως ισχύει, για τις υποθέσεις της ∆.Ο.Υ. Μεγάλων
Επιχειρήσεων, των Ελεγκτικών Κέντρων και των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου του
άρθρου 39 του ν.1914/1990, για τις λοιπές δε υποθέσεις και επόπτες ελέγχου ή
προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου τµήµατος των ∆.Ο.Υ. του Νοµού Αττικής.
2. Η Επιτροπή συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και συνεδριάζει σε
κατάστηµα του Υπουργείου Οικονοµικών. Η διοικητική και γραµµατειακή
υποστήριξη της Επιτροπής γίνεται από το Τµήµα Ε΄ - ∆ιοικητικής υποστήριξης
οργάνων και επιτροπών ελέγχου και είσπραξης της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής
Εισπράξεων.
3. Ο γραµµατέας της Επιτροπής ειδοποιεί τον υπόχρεο, τα τακτικά και
αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής µε έγγραφη πρόσκληση, στην οποία
αναγράφεται ο τόπος, η ηµεροµηνία και η ώρα συνεδρίασης της Επιτροπής, σύµφωνα

µε την πράξη της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας. Η παρουσία του µέλους κατά τη
συνεδρίαση της Επιτροπής αναπληρώνει τη µη πρόσκλησή του.
Κλήτευση των µελών (τακτικών ή αναπληρωµατικών) της Επιτροπής δεν απαιτείται,
όταν έχουν προκαθοριστεί τακτές ηµεροµηνίες συνεδριάσεων ή το µέλος έχει
δηλώσει από πριν ότι κωλύεται ή όταν το κώλυµα αυτό είναι γνωστό στον Πρόεδρο
του συλλογικού οργάνου.
4. Ως µέλος στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συµµετέχει ο εκπρόσωπος του
Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), στις περιπτώσεις δε που η
διοικητική επίλυση της διαφοράς αφορά σε φορολογούµενο ο οποίος είναι µέλος
οµοσπονδίας επαγγελµατιών, βιοτεχνών ή εµπόρων, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής
συµµετέχει ο εκπρόσωπος της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών,
Εµπόρων Ελλάδος.
5. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει, όταν ο αριθµός των παρόντων
µελών είναι µεγαλύτερος των απόντων. Συµµετοχή αναπληρωµατικού µέλους
επιτρέπεται µόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του τακτικού µέλους. Για τη
συµµετοχή του αναπληρωµατικού µέλους γίνεται ρητή µνεία στα πρακτικά
συνεδριάσεων. Μέλη της Επιτροπής που συνδέονται µεταξύ τους ή µε τον υπόχρεο
µε συγγένεια µέχρι και τον τέταρτο βαθµό εξ αίµατος ή αγχιστείας δεν µπορούν να
µετέχουν στην ίδια συνεδρίαση.
6. Η Επιτροπή κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της αλληλογραφεί, µέσω του
Προέδρου της, απευθείας µε κάθε δηµόσια αρχή ή υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία έχουν υποχρέωση να παρέχουν τις
πληροφορίες που τους ζητούνται.
7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε
ιδιώτη ή υπάλληλο ή µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για την παροχή
πληροφοριών ή γνωµών σχετικά µε την υπόθεση που έχει εισαχθεί στην Επιτροπή.
8. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά συνεδριάσεων, τα οποία
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραµµατέα της Επιτροπής και στα οποία,
µεταξύ άλλων, γράφονται τα ονόµατα των µελών που συµµετέχουν και
καταχωρίζεται σε αυτά η γνώµη της µειοψηφίας.
9. Ως προς τα βιβλία που τηρούνται από τον γραµµατέα της Επιτροπής έχει εφαρµογή
η Α.Υ.Ο./ΠΟΛ.1238/22.11.2011 (Β΄ 2777) «Οργάνωση, λειτουργία και καθορισµός
ηµεροµηνίας έναρξης υποβολής αιτήσεων διοικητικής επίλυσης φορολογικών
διαφορών ενώπιον της Επιτροπής ∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών
(Ε.∆.Ε.Φ.∆.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 (Α΄-151)».
Άρθρο 4
Τρόπος έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής κατά την εξέταση της
ενδικοφανούς προσφυγής
1. Η Επιτροπή ελέγχει την πράξη κατά το νόµο και την ουσία, εφαρµόζοντας
αναλογικά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 79 του ν.2717/1999 (Α΄ 97)
«Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας».

2. Η Επιτροπή, αφού λάβει υπ’ όψη της τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, την
εισήγηση του ορισθέντος ως εισηγητή της υπόθεσης, τις απόψεις της φορολογικής
αρχής επί των ισχυρισµών του υπόχρεου, τα στοιχεία που προσκοµίζονται και όσα
αναπτύσσονται από αυτόν εγγράφως ή προφορικώς, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο,
εκδίδει απόφαση, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον γραµµατέα αυτής, η
οποία λαµβάνεται µε φανερή ψηφοφορία και µε την οποία η Επιτροπή αποφαίνεται
αιτιολογηµένα επί της αιτήσεως. Στην απόφαση αναγράφονται και οι γνώµες των
τυχόν µειοψηφούντων µελών.
3. Η Επιτροπή µε την απόφασή της µπορεί, κατά περίπτωση, να ακυρώσει εν όλω ή
εν µέρει ή να τροποποιήσει την οικεία καταλογιστική πράξη ή να απορρίψει την
αίτηση.
4. Ο εισηγητής της υπόθεσης, σε συνεργασία όπου συντρέχει λόγος µε τον
διενεργήσαντα τον έλεγχο υπάλληλο, επιµελείται άµεσα για τον προσδιορισµό της
φορολογικής υποχρέωσης σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής.
5. Στην περίπτωση που ο φορολογούµενος αποδέχεται την απόφαση της Επιτροπής,
συντάσσεται πρακτικό διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, το οποίο υπογράφεται από
τα µέλη της Επιτροπής και τον υπόχρεο, µε την αναγραφή σε αυτό της γνώµης τυχόν
µειοψηφήσαντος µέλους, προκειµένου η διαφορά να επιλυθεί ολικά ή µερικά κατά
περίπτωση. Αντίγραφο του πρακτικού διοικητικής επίλυσης της διαφοράς
παραδίδεται στον υπόχρεο. Το πρακτικό αυτό επέχει και θέση ατοµικής ειδοποίησης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.δ. 356/1974 (K.E.∆.E.).
6. Η απόφαση της Επιτροπής, µε τα αντίγραφα των οικείων πρακτικών συνεδρίασης,
το φάκελο της υπόθεσης και τυχόν πρακτικά διοικητικής επίλυσης, διαβιβάζονται από
το Τµήµα Ε΄ - ∆ιοικητικής υποστήριξης οργάνων και επιτροπών ελέγχου και
είσπραξης της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων στην αρµόδια φορολογική αρχή, η
οποία µεριµνά για την άµεση επίδοση της απόφασης της Επιτροπής στον υπόχρεο.
7. Ο υπόχρεος µπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης της Επιτροπής, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας.
Άρθρο 5
∆ηµοσίευση
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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