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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΘΕΜΑ: ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ. 

1. Η διαδικασία έως τώρα. 

Μέχρι στιγμής ολοκληρώθηκε η υποβολή επιφύλαξης στην Δ.Ο.Υ. και 

ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 

2. Η διαδικασία ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων. 

Η δικηγορική εταιρεία «Νικόλαος Δήμας & Συνεργάτες» αναλαμβάνει την 

άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

της έδρας της Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεστε.Συνοπτικά, οι διαδικαστικές πράξεις που 

θα διενεργηθούν ενώπιον του Δικαστηρίου είναι οι εξής:  

(i) Κατάθεση του δικογράφου της προσφυγής 

(ii) Συζήτηση προσφυγής. 

(iii) Έκδοση απόφασης. 

2.1. Βήμα 1ο: Προσβαλλόμενη πράξη. 

Διακρίνουμε δύο (2) βασικές περιπτώσεις προσβαλλόμενων πράξεων και μία 

τρίτη ειδικότερη περίπτωση.Εσείς θα πρέπει να μας ενημερώσετε έγκαιρα σε ποιά 

από τις δύο πρώτες περιπτώσεις υπάγεστε.  

Πρώτη περίπτωση: Ρητή (γραπτή)αρνητική απάντηση της Διεύθυνσης 

Επίλυσης Διαφορών επί της ενδικοφανούς προσφυγής. Σε περίπτωση που λάβετε με 

συστημένη επιστολή απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών θα πρέπει 

άμεσα να μας ενημερώσετε σχετικά. Η προθεσμία κατάθεσης προσφυγής στο 

Διοικητικό Πρωτοδικείο είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 

την επόμενη ημέρα παραλαβής της απόφασης. Κρατάτε την ειδοποίηση των ΕΛΤΑ 

και τον φάκελο αλληλογραφίας και μας αποστέλλετε άμεσα τα έγγραφα που 

παραθέτουμε κατωτέρω. 
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Δεύτερη περίπτωση: Εάν η Φορολογική Διοίκηση δεν απαντήσει ρητά όπως 

ανωτέρω, τότε, τεκμαίρεται ότι η ενδικοφανής σας προσφυγή έχει απορριφθεί 

σιωπηρά μετά από άπρακτη παρέλευση εκατόν είκοσι (120) ημερών από την 

ημερομηνία κατάθεσης της ενδικοφανούς προσφυγής στην Δ.Ο.Υ.. Στην περίπτωση 

αυτή εφόσον παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα προσβάλετετην 

τεκμαιρόμενη σιωπηρή απορριπτική απάντηση της φορολογικής αρχής. 

 Η προθεσμία κατάθεσης της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο είναι 

τριάντα (30) ημέρες και άρχεται από την επόμενη ημέρα της εκπνοής των εκατόν 

είκοσι (120) ημερών. Εννοείται ότι μετά την παρέλευση των τριάντα ημερών, ο 

φορολογούμενος χάνει το δικαίωμα να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια.  

Δίδεται το ακόλουθο παράδειγμα (περίπτωση 2): 

3.10.2016 

Κατάθεση Ενδικοφανούς 

31.1.2017  

Άπρακτη Παρέλευση 120 

ημερών  και τεκμαιρόμενη 

απορριπτική απάντηση. 

1.2.2017 

ΕΝΑΡΞΗ της προθεσμίας για  

προσβολή της τεκμαιρόμενης 

απορριπτικής απάντησης. 

3.3.2017 

ΛΗΞΗ της προθεσμίας 

των 30 ημερών. 

Κατάθεση προσφυγής. 

Τρίτη περίπτωση: Υπάρχει σημαντική πιθανότητα η Διεύθυνση Επίλυσης 

Διαφορών να απαντήσει ΜΕΤΑ την παρέλευση των εκατόν είκοσι (120) ημερών 

από την κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής. Στην περίπτωση αυτή η 

προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την κατάθεση προσφυγής στο Διοικητικό 

Πρωτοδικείο άρχεται και πάλι από την επόμενη της ημερομηνίας παραλαβής της 

απόφασης. Ωστόσο είναι πιθανό εσείςνα έχετε ήδη καταθέσει προσφυγή κατά της 

τεκμαιρόμενης σιωπηρής απάντησης (δεύτερη περίπτωση).  Δεν υπάρχει 

πρόβλημα, αρκεί να μαςπροσκομίσετε την μεταγενέστερη απορριπτική απόφαση,η 

οποία συμπροσβάλλεται νόμιμα με κατάθεση υπομνήματος σε μετέπειτα στάδιο 

της δίκης. 

2.2. Βήμα 2ο: Έκδοση σημειώματος παραβόλου, καταβολή και έκδοση του 

παραβόλου. 

2.2.1. Προκειμένου να είναι παραδεκτήη προσφυγή θα πρέπει να 

καταβληθεί παράβολο (διπλότυπο είσπραξης). Το ποσό του παραβόλου 
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υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του αντικειμένου της διαφοράς. 

Από το ποσό που θα προκύψει, το ένα τρίτο (1/3) καταβάλλεται με την κατάθεση 

του δικογράφου και τα υπόλοιπα δύο τρίτα (2/3) έως την πρώτη συζήτηση στο 

δικαστήριο.Επειδή ο όγκος των υποθέσεων είναι μεγάλος, θα πρέπει να κατατεθεί 

κατευθείαν ολόκληρο το ποσό (ποσοστό 1% επί της διαφοράς) προς διευκόλυνσή 

δικής σας και προς αποφυγή λαθών. 

2.2.2. Το ποσό του παραβόλου υπολογίζεται αποκλειστικά από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. στην οποία πρέπει να μεταβείτεγια τον σκοπό αυτό.Εκεί θα καταθέσετε 

αίτηση στην Δ.Ο.Υ. με αίτημα τον προσδιορισμό σημειώματος παραβόλου για 

κατάθεση φορολογικής προσφυγής. Το έντυπο της αίτησης, εφόσον σας ζητηθεί 

γραπτή αίτηση, χορηγείται από την Δ.Ο.Υ. 

2.2.3. Εκτός από την αίτηση για τον προσδιορισμό του παραβόλου θα πρέπει 

να έχετε μαζί σας και να προσκομίσετε στην Δ.Ο.Υ. τα εξής έγγραφα: 

(i) Φωτοτυπία της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, εφόσον 

υπάγεστε στην πρώτη περίπτωση της ρητής απόφασης. 

(ii) Φωτοτυπία τηςενδικοφανούς προσφυγής που έχετε ήδη καταθέσει είτε 

υπάγεστε την πρώτη είτε υπάγεστε στην δεύτερη περίπτωση (σιωπηρή 

απορριπτική).  

(iii) Δεν υφίσταται κάποια συγκεκριμένη εγκύκλιος ή οδηγίες ως προς την 

περίπτωσή μας για τον λόγο αυτό είναι  πιθανόν ο υπάλληλος που θα προσδιορίσει 

το παράβολο να ζητήσει, καίτοι τα έχετε ήδη καταθέσει με την ενδικοφανή 

προσφυγή, κάποιο επιπλέον έγγραφο, όπως λ.χ. την δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος Ε1 του φορολογικού έτους 2015 (τελευταία δήλωση) και το 

εκκαθαριστικό. Προτείνουμε να έχετε μαζί σας τα ανωτέρω έγγραφα.  

Στην ενδικοφανή προσφυγή έχουμε υπολογίσει και αναφέρεται στο τέλος το 

ακριβές ποσό φόρου το οποίο ζητάτε να σας αποδοθεί ως αχρεωστήτως 

καταβληθέν. Κατ΄ επέκταση προκειμένου να εκτιμήσετε περίπου το ποσό που θα 

χρειαστεί να καταβάλλεται μπορείτε να λάβετε ως βάση το ποσό αυτό, επί του 

οποίου το παράβολο ανέρχεται στο 1%.  
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2.2.4. Η Δ.Ο.Υ.  θα εκδώσει«Σημείωμα Προσδιορισμού Παραβόλου» επί 

του οποίου θα εμφαίνονται οι ανωτέρω υπολογισμοί. Με βάση το εν λόγω 

σημείωμα θα καταβάλλετε το συνολικό ποσό στο ταμείο και θα εκδώσετε το 

σχετικό παράβολο.Σημειώνεται ότι το σημείωμα υπολογισμού παραβόλου μπορεί 

να σας χορηγηθεί είτε αυθημερόν, είτε μετά την παρέλευση κάποιων εργάσιμων 

ημερών (συνήθως δύο έως πέντε). 

3. Βήμα 3ο: Αποστολή στοιχείων. 

Κατόπιν τούτου θα αποστείλετε άμεσα στο γραφείο μας τα εξής έγγραφα: 

(i) Φωτοτυπία της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών εφόσον 

υπάγεστε στην πρώτη περίπτωση. 

(ii) Φωτοτυπία της ενδικοφανούς προσφυγής όπως την καταθέσατε στην 

Δ.Ο.Υ. όπου να προκύπτει ευκρινώς οαριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία 

κατάθεσης. 

(iii) Φωτοτυπία τουσημειώματος προσδιορισμού παραβόλου (εφόσον 

υπάγεστε σε Δ.Ο.Υ. στην Αττική, Αθήνα – Πειραιά, θα αποστείλετε το πρωτότυπο). 

(iv) Φωτοτυπία του παραβόλου, δηλαδή του διπλότυπου είσπραξης (εφόσον 

υπάγεστε σε Δ.Ο.Υ. στην Αττική, Αθήνα – Πειραιά, θα αποστείλετε το πρωτότυπο).  

(v) Πρωτότυπη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφή από 

Κ.Ε.Π. ή αστυνομικό τμήμα, το περιεχόμενο της οποίας θα συντάξει το γραφείο μας.  

(vi) Φωτοτυπία του ειδοποιητηρίου ΕΛΤΑ και του φακέλου αλληλογραφίας 

(ισχύει για την πρώτη περίπτωση της ρητής απάντησης και εφόσον το έχετε 

κρατήσει). 

4. Βήμα 4ο:Σύνταξη και κατάθεση προσφυγής. 

Το γραφείο μας θα συντάξει τις προσφυγές και σε περίπτωση που διαμένετε 

εκτός Αττικής θα σας αποσταλεί φάκελος με την προσφυγή υπογεγραμμένη από 

εμάς. Μόλις παραλάβετε την προσφυγή και εφόσον διαμένετε εκτός Αττικής θα την 

καταθέσετε στο οικείο Διοικητικό Πρωτοδικείο της περιοχής σας. Κατά την 
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κατάθεση της προσφυγής στην γραμματεία του Δικαστηρίου θα πρέπει να έχετε 

μαζί σας οπωσδήποτε: 

(i) την προσφυγή σε πέντε (5) αντίτυπα. 

(ii) το πρωτότυπο διπλότυπό είσπραξης (παράβολο),  

(iii) το σημείωμα παραβόλου,  

(iv) την ταυτότητά σας εφόσον σας την ζητήσει η γραμματεία του 

Δικαστηρίου. 

(v) Φωτοτυπία της ρητής απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 

εφόσον υπάγεστε στην πρώτη περίπτωση. 

(vi) Φωτοτυπία της ενδικοφανούς προσφυγής. 

Εφόσον διαμένετε στην Αττική η κατάθεση θα λάβει χώρα από εμάς. Για τον 

λόγο αυτό θα μας αποστείλετε το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης και το 

πρωτότυπο σημείωμα παραβόλου.  

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να λάβουν χώρα εντός μόλις τριάντα (30) ημερών 

από τις περιπτώσεις ένα και δύο, δηλαδή σε τριάντα ημέρες από τότε που λάβατε 

την απόφαση ή από τότε που πέρασαν 120 ημέρες από την κατάθεση της 

ενδικοφανούς προσφυγής. Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη στην πράξη αλλά 

θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα. 

5. Βήμα 5ο. Προσδιορισμός και συζήτηση. 

Το Δικαστήριο θα προσδιορίσει την συζήτηση και θα σας αποσταλεί 

ειδοποίηση που θα σας ενημερώνει για τον ορισμό της δικασίμου. Άρα με την 

κατάθεση της προσφυγής δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη δικάσιμος. Οι χρόνοι 

εκδίκασης διαφέρουν από Δικαστήριο σε Δικαστήριο. Συνήθως Πρωτοδικεία της 

επαρχίας προσδιορίζουν ταχύτερα αν και δεν είναι πάντα ο κανόνας. Σήμερα μέσος 

χρόνος αναμονής στην Αθήνα είναι δύο (2) με τρία (3) χρόνια στις φορολογικές 

υποθέσεις, από την κατάθεση. Ωστόσο όταν κατατεθούν οι προσφυγές είναι 

πιθανόν να επιδιώξουμε πιλοτική δίκη στο ΣΤΕ με τις προϋποθέσεις του νόμου (βλ, 

κατωτέρω) με αποτέλεσμα την ταχύτερη επίλυση της διαφοράς.  
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6. Μετά την έκδοση οριστικής απόφασης: 

Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής υπάρχει  δυνατότητα να ασκήσετε 

το ένδικο μέσο της έφεσης. Η προθεσμία για την άσκηση της τελευταίας είναι 

εξήντα (60) ημερών καιαρχίζει από την επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης. 

Εφόσον την έφεση ασκήσει το Δημόσιο δεν κατατίθεται παράβολο. Αν την έφεση 

ασκήσουμε εμείς το παράβολο σήμερα είναι 150 ευρώ πλέον τον λοιπών εξόδων 

της δίκης (γραμμάτιο προείσπραξης κ.τ.λ.). Επί τούτου θα εκδοθεί ειδική 

ανακοίνωση. 

7. Πρότυπη - πιλοτική δίκη στο ΣΤΕ: 

Όταν με ένα ένδικο βοήθημα τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που 

έχει  συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, όπως στην περίπτωση των 

υποθέσεων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, υπάρχει η δυνατότητανα εισαχθεί στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας, μετά από αίτημα του διαδίκου. Η εν λόγω διαδικασία 

ονομάζεται «πρότυπη – πιλοτική δίκη».Τα εν λόγω αιτήματα των διαδίκων 

υπογράφονται επί ποινή απαραδέκτου από δικηγόρο και συνοδεύονται από 

παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ, το οποίο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου σε 

περίπτωση απόρριψης του αιτήματος.Σε περίπτωση που προτιμηθεί αυτή η 

διαδικασία θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση. Σημειώνουμε ότι δεν είναι βέβαιο ότι 

θα ανοίξει εν τέλει η πιλοτική δίκη ενώ σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για να 

δικαιωθεί κάποιος είναι η κατάθεση της προσφυγής.  

8. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ& ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ  

 Παράβολο/Διπλότυπο είσπραξης:το προσδιορισμένο εκ του σημειώματος 

παραβόλου ποσό το οποίο ανέρχεται σε 1% επί του ποσού της φορολογικής 

διαφοράς. Μπορείτε να υπολογίσετε το ποσό αυτό με βάση το ποσό το οποίο 

ζητάμε στο τέλος της ενδικοφανούς προσφυγής σας. Άρα για ποσό 10.000 ευρώ 

παράβολο 100 ευρώ, για ποσό 5.000 ευρώ παράβολο 50 ευρώ κτλ. Το παράβολο το 

καταβάλετε εσείς στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με την διαδικασία που σας αναφέραμε. 

 κατάθεση, παράσταση, υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών: 234,00 ευρώπλέονΦ.Π.Α. 24%, ήτοι σύνολο290.16 ευρώ. 
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 Φωτοαντίγραφα: 14,00  ευρώ. 

 Μεγαρόσημο (ΤΑΧΔΙΚ): 8€ (4€ για το δικόγραφο και 4€ για το υπόμνημα). 

 Αμοιβή σε περίπτωση ευδοκίμησης της υπόθεσης με αμετάκλητη απόφαση 

10% επί του ποσού της τυχόν μείωσης της φορολογικής υποχρέωσης. 

Συνολικό κόστος της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό έως την έκδοση απόφασης 

(κατάθεση, συζήτηση και υπόμνημα): 315,00 ευρώ ανά προσφεύγοντα. 

Ως προς τα ανωτέρω θα υπογραφεί μαζί με τα υπόλοιπα νομιμοποιητικά 

έγγραφα εργολαβικό δίκης ένα αντίγραφο θα κρατήσει ο προσφεύγων κα ένα το 

γραφείο μας.  

         Με εκτίμηση. 

 


