
 

 

 Αθήνα, 28 ∆εκεµβρίου 2011 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 
-∆/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Β' 
-∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
 
Ταχ. ∆/νση: Καρ. Σερβίας 10  
Ταχ. Κωδ. : 101 84 - Αθήνα  
Τηλ.: 2103375248, 181, 055 
FAX: 2103375041 
 
ΠΟΛ 1007 
 
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες σχετικά µε την υποβολή αιτήσεων στην Επιτροπή ∆ιοικητικής 
Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών (Ε.∆.Ε.Φ.∆.) του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε.» 
 
Με την ΑΎ.Ο./ΠΟΛ.1238/22.11.2011 (Φ.Ε.Κ. 2777/Β72.12.2011) ορίσθηκε, µεταξύ 
άλλων, η 1.12.2011 ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη διοικητική 
επίλυση των φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής ∆ιοικητικής Επίλυσης 
Φορολογικών ∆ιαφορών (Ε.∆.Ε.Φ.∆.) στη Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων 
και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
Η αίτηση προς την Ε.∆.Ε.Φ.∆. υποβάλλεται, µέσα στη νόµιµη προθεσµία για την 
άσκηση της προσφυγής, στην αρµόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την οικεία 
πράξη καταλογισµού φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίµου, την ορθότητα της οποίας 
αµφισβητεί ο φορολογούµενος, και διαβιβάζεται στην Ε.∆.Ε.Φ.∆. (Καρ. Σερβίας 10 - 
101 84, Αθήνα) εντός δέκα (10) ηµερών από την κατάθεσή της, µε το σχετικό φάκελο 
και έγγραφο της φορολογικής αρχής που περιέχει πλήρες ιστορικό της υπόθεσης και 
αιτιολογηµένες απόψεις της επί των ισχυρισµών του φορολογουµένου που 
περιέχονται στην αίτηση. 
 
Συγκεκριµένα, η Ε.∆.Ε.Φ.∆. είναι αρµόδια για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς 
κατόπιν αίτησης η οποία υποβάλλεται, προαιρετικά, από το φορολογούµενο κατά τα 
ανωτέρω, εφόσον το προσδιοριζόµενο ποσό κύριου φόρου, κ.λπ., ή το ποσό του 
προστίµου, στη σχετική εκδοθείσα από το φορολογικό έλεγχο καταλογιστική πράξη, 
την ορθότητα της οποίας αµφισβητεί ο φορολογούµενος, υπερβαίνει τις πενήντα 
χιλιάδες (50.000) ευρώ 
 
Σε περίπτωση που το παραπάνω ποσό υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) 
ευρώ, η Ε.∆.Ε.Φ.∆. καθίσταται αποκλειστικά αρµόδια για τη διοικητική επίλυση της 
διαφοράς. 
 
Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί προς την Ε.∆.Ε.Φ.∆. διαβιβάζονται σε αυτήν, υπό την 



 

 

 προϋπόθεση ότι η Επιτροπή είναι αρµόδια ή αποκλειστικά αρµόδια κατά τα 
προαναφερόµενα. 
 
Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί από το φορολογούµενο άλλη αίτηση διοικητικής 
επίλυσης της διαφοράς σε άλλο υφιστάµενο όργανο, η αίτηση προς την Ε.∆.Ε.Φ.∆., 
διαβιβάζεται σε αυτή στην περίπτωση που η Επιτροπή είναι αρµόδια και εφόσον ο 
φορολογούµενος παραιτηθεί από την αίτησή του πριν από τη συζήτηση αυτής στο 
υφιστάµενο όργανο. 
 
Ειδικά, υποβληθέντα αιτήµατα διοικητικής επίλυσης διαφοράς σε άλλα υφιστάµενα 
όργανα τα οποία εκκρεµούν κατά την 27.10.2011, διαβιβάζονται στην Επιτροπή 
κατόπιν αίτησης του φορολογούµενου, εφόσον αυτή είναι αποκλειστικά αρµόδια για 
τη διοικητική επίλυση της διαφοράς. 
 
Τέλος, σηµειώνεται ότι υφιστάµενα όργανα για τη διοικητική επίλυση των 
φορολογικών διαφορών δεν θίγονται, µε εξαίρεση την περίπτωση όπου η Επιτροπή 
καθίσταται αποκλειστικά αρµόδια για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς. 
 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο     
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας     
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  


