
ΥΠΟΙΚ: Στο «κενό» οι προσφυγές φοροδιαφοράς 

Παραπέμπονται στα διοικητικά δικαστήρια - Στην τελική ευθεία για 
την εφαρμογή του ποινολογίου 
  

Στα διοικητικά δικαστήρια παραπέμπει το υπουργείο Οικονομικών την 

πλειoνότητα των φορολογουμένων οι οποίοι προσφεύγουν στη Διεύθυνση 

Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), προκειμένου να ακυρωθούν εις βάρος τους 

αποφάσεις των φορολογικών αρχών. 

Ελάχιστοι, όπως προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, είναι οι υπόχρεοι που καταφέρνουν να 

βρουν το δίκιο τους στην εν λόγω Διεύθυνση, καθώς τις περισσότερες φορές 

τα αιτήματα απορρίπτονται λόγω παρέλευσης της προθεσμίας των 60 ημερών 

εντός της οποίας η ανωτέρω Διεύθυνση θα πρέπει να απαντήσει επί των 

αιτήσεων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 έως και τις 30 

Σεπτεμβρίου 2014 είχαν υποβληθεί στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 

συνολικά 7.247 ενδικοφανείς προσφυγές, από τις οποίες δεκτές έγιναν μόλις 

οι 846 ή το 11,67%, ενώ οι υπόλοιπες 6.401 που αντιστοιχούν στο 88,33% 

απορρίφθηκαν ή δεν εξετάστηκαν. 

Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος θεωρεί άδικη 

κάποια απόφαση επιβολής φόρου, ή προστίμου των φορολογικών αρχών, δεν 

έχει το δικαίωμα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία να προσφύγει αμέσως στα 

διοικητικά δικαστήρια, αφού είναι υποχρεωμένος να ασκήσει ενδικοφανή 

προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών. 

Θα πρέπει δε να αναφερθεί ότι στην περίπτωση αυτή καλείται να καταβάλει 

στο Δημόσιο το 50% του αμφισβητούμενου φόρου ή προστίμου, εκτός αν 

υπάρχουν δικαιολογημένοι λόγοι οικονομικής αδυναμίας οπότε μπορεί να 

ζητήσει την αναστολή καταβολής του συγκεκριμένου 50%. 

Από την πλευρά της η Διεύθυνση πρέπει εντός 60 ημερών να προχωρήσει 

στην επανεξέταση των εν λόγω αμφισβητούμενων αποφάσεων και να εκδώσει 

απόφαση, με την οποία φυσικά είτε θα κάνει δεκτή την προσφυγή είτε θα την 

απορρίπτει εν όλω ή εν μέρει. 

Εφόσον φυσικά η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, χωρίς δηλαδή να 

υπάρξει απόφαση, τότε η προσφυγή θεωρείται ότι απορρίφθηκε και επομένως 

ο φορολογούμενος θα πρέπει να ακολουθήσει το δρόμο της Δικαιοσύνης, 

προσφεύγοντας στα διοικητικά δικαστήρια. 

Αναλυτικότερα πάντως από τα στοιχεία της ΓΓΔΕ προκύπτουν τα εξής: 

* από τις 7.247 ενδικοφανείς προσφυγές ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για 

τις 5.991, ενώ οι υπόλοιπες 1.256 βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα. 

* από τις 5.991 ενδικοφανείς προσφυγές, οι 846 έγιναν δεκτές εν μέρει ή εν 

όλω, οι 2.480 απορρίφθηκαν, ενώ και οι υπόλοιπες 2.665 απορρίφθηκαν ή 

πέρασε άπρακτη η προθεσμία των 60 ημερών. 

Επισημαίνεται ότι στη ΔΕΔ, το ίδιο χρονικό διάστημα, είχαν παραπεμφθεί και 

2.016 αιτήσεις για την αναστολή της καταβολής του 50% των φόρων και των 

προστίμων εν όψει εκδίκασης ενδικοφανούς προσφυγής. 



Το ποινολόγιο 

Με ταχύτατες διαδικασίες προχωρά, όπως είχε αποκαλύψει η «Ν» (φ. 

2.10.2014, σελ. 1), η δραστική μείωση των προστίμων, με ταυτόχρονη 

κατάργηση των ποινικών διώξεων για τους οφειλέτες, με εξαίρεση όσους 

βαρύνονται με πράξεις φοροδιαφυγής, στο πλαίσιο των ενεργειών που έχουν 

δρομολογηθεί για να δοθούν «ανάσες» στην αγορά και σε χιλιάδες 

φορολογούμενους, αλλά και ως ανάχωμα στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων 

χρεών. 

Με χθεσινή απόφαση (υπ’ αριθμ. Δ6Α/1137008ΕΞ/10.10. 2014) του υπουργού 

Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη συγκροτήθηκε στο υπουργείο ειδική ομάδα 

για την τροποποίηση και επικαιροποίηση των διατάξεων του Κώδικα 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), η οποία θα πρέπει να παραδώσει το 

πόρισμά της σε έναν ακριβώς μήνα για το πώς θα εισπράττονται καλύτερα οι 

φόροι, αλλά και ποιες θα πρέπει να είναι οι κυρώσεις σε όσους δεν πληρώνουν 

τους φόρους. 

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι η σύνταξη ενός νέου, «φιλικότερου» 

ποινολογίου, αλλά και η προώθηση μιας νέας ρύθμισης με την οποία δεν θα 

διώκονται ποινικά και δεν θα οδηγούνται στη φυλακή οι οφειλέτες του 

Δημοσίου που αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλουν τις οφειλές τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», ριζικές αναμένονται οι 

αλλαγές όσον αφορά τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που ισχύουν σήμερα 

για όσους δεν πληρώνουν, ούτε ρυθμίζουν τις οφειλές τους, όπως είναι οι 

κατασχέσεις στα χέρια τρίτων, οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, η 

επίσπευση πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων κ.λπ. 

Στο «στόχαστρο» εξάλλου θα μπουν και οι κυρώσεις που ισχύουν για τους 

υπόχρεους που δεν πληρώνουν φόρους ή προσαυξήσεις, καθώς και 

δυνατότητες τμηματικής ρύθμισης οφειλών για όσους έχουν χρέη. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα στελέχη της ΓΓΔΕ πιστεύουν ότι ο 

εξορθολογισμός των προστίμων και η κατάργηση των ποινικών διώξεων, σε 

συνδυασμό με το νέο δοσολόγιο που θα ισχύσει για τη ρύθμιση 

ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο, θα δώσουν τη δυνατότητα σε 

περίπου 3.380.358 φορολογούμενους που χρωστούν στην εφορία να 

εξοφλήσουν μέρος των οφειλών τους, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα και 

τη σταθερή ροή εσόδων στα ταμεία του Δημοσίου. 

«Φρένο» σε νέα χρέη 

Θα μπει φραγμός και στην εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων, που έχουν ήδη 

ξεπεράσει τα 69 δισ. ευρώ, αφού κάθε μήνα μένουν απλήρωτοι φόροι και 

πρόστιμα περίπου 1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, καθώς, πέρα από τις 

ανωτέρω κινήσεις που θα διευκολύνουν τους υπόχρεους, θα δοθεί η 

δυνατότητα καταβολής και ενός ελάχιστου ποσού στις περιπτώσεις που 

κάποιος οφειλέτης έχει ενταχθεί στη νέα ρύθμιση και βρίσκεται σε οικονομική 

αδυναμία. 

Βασική επιδίωξη άλλωστε των παραγόντων της ΓΓΔΕ είναι να ελέγξουν την 

«ανεξέλεγκτη» μέχρι σήμερα πορεία των ληξιπρόθεσμων χρεών, λόγος για 

τον οποίο εξάλλου σχεδιάζουν σύντομα να «διαγράψουν» και τα ανεπίδεκτα 

είσπραξης, κίνηση που θα μειώσει αισθητά το οφειλόμενο ποσό και θα 



φανερώσει την πραγματική διάσταση της κατάστασης και των οφειλών προς 

το Δημόσιο. 

 


