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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆IΚΤΥΟ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. 2777/Β’/2.12.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 22 Νοεµβρίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟ∆ΩΝ
-∆/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ& ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΠΟΛ.1238
- ∆/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.
: 2103375055, 248
FAX
: 2103375041
ΘΕΜΑ: «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)».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 70 του ν.2238/94 (Α΄-151) «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος»
(Κ.Φ.Ε.) και του άρθρου 70 Α΄ του Κ.Φ.Ε. όπως ισχύουν.
β) Των παρ. 2 και επόµενων του άρθρου 24 του ν.2523/97 (Α΄-179), «∆ιοικητικές και
ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νοµοθεσία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
γ) Των παρ. 1-3, 6 και 7 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».
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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 άρθρου 19 του ν.1599/86 (Α΄ 75), «Σχέσεις Κράτους-Πολίτη, καθιέρωση νέου
τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
κωδικοποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν.2690/99 (Α΄ 45).
ζ) Την Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών αριθ. ∆6Α1135950ΕΞ2011/28.9.2011
(ΥΟ∆∆ 342) «Ορισµός µελών της Πενταµελούς Επιτροπής ∆ιοικητικής Επίλυσης
Φορολογικών ∆ιαφορών (E.∆.Ε.Φ.∆.) της Γενικής ∆/νσης Φορολογικών Ελέγχων του
Υπουργείου Οικονοµικών (άρθρου 70 Α΄ του ν. 2238/1994 Α΄151, όπως προστέθηκε µε
το άρθρο 36 του Ν. 3943/2011- Α΄ 66)».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Χρόνος έναρξης υποβολής αιτήσεων
Ορίζουµε, την 1/12/2011, ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων για τη
διοικητική επίλυση της διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής ∆ιοικητικής Επίλυσης
Φορολογικών ∆ιαφορών (Ε.∆.Ε.Φ.∆.) της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικών
Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Άρθρο 2
∆ιαδικασία ενώπιον της Επιτροπής ∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών
∆ιαφορών (Ε.∆.Ε.Φ.∆.)
1. Η αίτηση για τη διοικητική επίλυση της φορολογικής διαφοράς ενώπιον της
Ε.∆.Ε.Φ.∆. κατατίθεται στην αρµόδια αρχή που εξέδωσε την οικεία πράξη, είτε µε
το δικόγραφο της προσφυγής, είτε µε ιδιαίτερη αίτηση πριν από την άσκηση της
προσφυγής µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από το νόµο για την άσκησή της
και διαβιβάζεται µε έγγραφο της αρχής στην Ε.∆.Ε.Φ.∆., εντός δέκα (10) ηµερών
από την κατάθεσή της µαζί µε το σχετικό φάκελο. Το έγγραφο περιέχει πλήρες
ιστορικό της υπόθεσης και αιτιολογηµένες απόψεις της φορολογικής αρχής επί
των ισχυρισµών που περιέχονται στην αίτηση.
2. Η Ε.∆.Ε.Φ.∆., µε πράξη του Προέδρου της, καθορίζει ηµεροµηνία προς συζήτηση
της αίτησης, ύστερα από την περιέλευση της αίτησης αυτής στην Επιτροπή.
3. Ο φορολογούµενος δικαιούται να υποβάλλει στην Επιτροπή υπόµνηµα το
αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για
συζήτηση της αίτησής του. Το υπόµνηµα κατατίθεται µε απόδειξη στο γραµµατέα
της Ε.∆.Ε.Φ.∆., ο οποίος µεριµνά για την άµεση περιέλευση αυτού σε όλα τα µέλη
της Επιτροπής.
4. Αν δεν εµφανιστεί ο αιτών κατά τη συζήτηση της αίτησής του και έχει καταθέσει
υπόµνηµα η αίτησή του µπορεί να συζητηθεί ή να αναβληθεί η συζήτησή της σε
άλλη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, κατά την κρίση της Επιτροπής. Αν συντρέχει
αποχρών λόγος, η συζήτηση της αίτησης του φορολογουµένου δύναται να
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αναβληθεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του φορολογουµένου. Σε κάθε
περίπτωση η ηµεροµηνία της νέας συζήτησης δεν µπορεί να υπερβεί τους
τέσσερις (4) µήνες.
5. Αν ο αιτών δεν καταθέσει υπόµνηµα και δεν εµφανισθεί κατά τη συζήτηση
µαταιώνεται η εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Η µαταίωση βεβαιώνεται πάνω στο
έγγραφο ή το δικόγραφο που περιέχει το σχετικό αίτηµα και υπογράφεται από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής.

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής ∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών
1. Ως εισηγητές των υποθέσεων που εισάγονται ενώπιον της Ε.∆.Ε.Φ.∆. ορίζονται
κάθε φορά µε πράξη του Προϊσταµένου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικών
Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, κατά περίπτωση, οι Προϊστάµενοι
Τµηµάτων των καθ’ ύλην αρµοδίων ∆ιευθύνσεων του Υπουργείου Οικονοµικών,
καθώς και οι νόµιµοι αναπληρωτές αυτών.
2. Η Επιτροπή συνέρχεται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και συνεδριάζει στο
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. Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη ειδοποιούνται για την ηµεροµηνία
συνεδρίασης της Επιτροπής τουλάχιστον τρείς (3) ηµέρες πριν από την ηµέρα που
έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Η παρουσία του µέλους κατά τη
συνεδρίαση της Επιτροπής αναπληρώνει τη µη επίδοση της παραπάνω πρόσκλησης.
4. Οι εκπρόσωποι του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) ή της
Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος
συµµετέχουν εκ περιτροπής στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, όταν η διοικητική
επίλυση της διαφοράς αφορά σε φορολογούµενο, ο οποίος είναι µέλος του Σ.Ε.Β. ή
µέλος οµοσπονδίας επαγγελµατιών, βιοτεχνών ή εµπόρων, αντίστοιχα. 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. Μέλη της επιτροπής που
συνδέονται µεταξύ τους µε συγγένεια µέχρι και τον τέταρτο βαθµό εξ αίµατος ή
αγχιστείας δεν µπορούν να µετέχουν στην ίδια συνεδρίαση.
5. Κλήτευση των µελών (τακτικών ή αναπληρωµατικών) της Επιτροπής δεν απαιτείται
όταν έχουν προκαθοριστεί τακτές ηµεροµηνίες συνεδριάσεων ή όταν το µέλος έχει
δηλώσει από πριν ότι κωλύεται. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις που εκτιµώνται από
τον Πρόεδρο, η ειδοποίηση των µελών µπορεί να γίνεται την προηγούµενη της
ηµέρας της συνεδρίασης.
6. Ο γραµµατέας της Επιτροπής ειδοποιεί το φορολογούµενο είκοσι (20) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, για την ηµεροµηνία και την ώρα
συνεδρίασης κατά την οποία θα συζητηθεί η αίτησή του.
7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία και
διατυπώνονται σε πρακτικά συνεδριάσεων, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο
και το γραµµατέα της Επιτροπής και στα οποία γράφονται τα ονόµατα των µελών που
συµµετέχουν και καταχωρείται σε αυτά η γνώµη της µειοψηφίας.
Το αποτέλεσµα της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς αναγράφεται και στις οικείες
καταλογιστικές πράξεις ή πράξεις επιβολής προστίµου και υπογράφεται από τα µέλη
της Επιτροπής και τον υπόχρεο, προκειµένου η διαφορά να επιλυθεί ολικά ή µερικά
κατά περίπτωση.
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Οι κατά τα ως άνω οικείες καταλογιστικές πράξεις ή οι πράξεις επιβολής προστίµων,
καθώς και αντίγραφα των πρακτικών διαβιβάζονται µε µέριµνα του Τµήµατος Ε΄ ∆ιοικητικής υποστήριξης οργάνων και επιτροπών ελέγχου και είσπραξης της
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων στην αρµόδια φορολογική αρχή.
8. 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, που έχουν υποχρέωση να παρέχουν τις πληροφορίες
που τους ζητούνται.
9. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε
ιδιώτη ή υπάλληλο για την παροχή πληροφοριών ή γνωµών σχετικά µε την υπόθεση
που έχει παραπεµφθεί στην Επιτροπή.
10. Από το Γραµµατέα της Επιτροπής τηρούνται τα κατωτέρω βιβλία:
α) Βιβλίο πρωτοκόλλου εγγράφων.
β) Βιβλίο διεκπεραίωσης εγγράφων.
γ) Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων.
δ) Βιβλίο κλητεύσεων.
Τα ανωτέρω βιβλία αριθµούνται, µονογράφονται και θεωρούνται κατά φύλλο, από
τον Πρόεδρο της Επιτροπής.
Άρθρο 4
∆ηµοσίευση
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1.Εθνικό Τυπογραφείο (µε την παράκληση για τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης)
2. Όλες οι ∆.Ο.Υ.
3. Ελεγκτικά Κέντρα (∆.Ε.Κ. και Π.Ε.Κ.)
4. Οικονοµικές Επιθεωρήσεις
5. Κεντρική Υπηρεσία Σ.∆.Ο.Ε.
-∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Συντονισµού Ελέγχων
Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92 Τ.Κ. 11853 – Αθήνα
6. Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Σ.∆.Ο.Ε.
7. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος
Αριστοτέλους 46, Πεδίο Άρεως Τ.Κ. 10433 Αθήνα
8. Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.)
Ξενοφώντος 5, Τ.Κ.10557 Αθήνα
II. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους , Ακαδηµίας 68 & Χαριλάου Τρικούπη, Τ.Κ 10678
Αθήνα
2. Ειδικό Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Φορολογίας , Ακαδηµίας 68 & Χαριλάου
Τρικούπη, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα
3. Αποδέκτες Πίνακα H΄, εκτός των αριθ. 10 και 11 αυτού
4. Αποδέκτες Πίνακα I΄
5. Αποδέκτες Πίνακα IA΄, -εκτός των περιπτώσεων Ι (υποθηκοφυλακεία) και ΙΙΙ
(συµβολαιογραφικοί σύλλογοι) αυτού.
6. Π.Ο.Ε. – ∆.Ο.Υ. , Οµήρου 18, Τ.Κ. 10672 Αθήνα
7. Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση», Οµήρου 18 , Τ.Κ. 106 72 Αθήνα
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφεία Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφεία Γενικών Γραµµατέων
4. Γραφεία Ειδικού Γραµµατέα Σ.∆.Ο.Ε.
5. Γραφείο Νοµικού Συµβούλου
6. Πρ/νους Γενικών ∆/νσεων
7. Όλες τις ∆ιευθύνσεις της Κ.Υ., Τµήµατα και Ανεξάρτητα Γραφεία
8. Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων (10 αντ.)
9. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (20 αντ.)
10. ∆/νση Παρακολούθησης Νοµικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης
(20 αντ.)
11. ∆ιεύθυνση Ελέγχων (20 αντ.)
12. ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού (10 αντ.)
13. ∆ιεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων (20 αντ.)
14. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης: Πρ/νη και Τµήµα Α΄
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