Ενώπιον
της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων
(διά του/της Προϊσταμένου/ης της ……… ΔΟΥ ………)
Ενδικοφανήςπροσφυγήτουάρθρου 63 του κώδικα φορολογικής
διαδικασίας(ν. 4174/2013, Α΄ 170)
Του/Της……………………………………………………………………..,
κατοίκου ………………….………………………….., με ΑΦΜ …………………..….,
αρμοδιότητας ΔΟΥ ………..…. , e-mail: …………………………… , τηλέφωνα:
…………………………….….
κατά
της σιωπηρής απορρίψεως της από …………..… αιτήσεωςεπιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου του οικονομικού έτους 2014 που βεβαιώθηκε με
την από ………………… πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου
ή
της …………….. αποφάσεως του/της ΔΟΥ ………………. με την οποία
εκδηλώθηκε απόρριψη της από ………………..… αιτήσεως επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου του οικονομικού έτους 2009 εως 2014 που
βεβαιώθηκε με την από ………………….… πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου
__________
1. Με την από …………..……… αίτηση προς τον/την Προϊστάμενο της …….
ΔΟΥ ζήτησα να μου επιστραφεί ο αχρεωστήτως καταβληθείς φόρος του οικονομικού
έτους 2014 που βεβαιώθηκε με την από ……………..….. πράξη διοικητικού
προσδιορισμού φόρου, στης οποίας το περιεχόμενο αναφέρομαι.
2.Επί της αιτήσεως αυτής η φορολογική διοίκηση δεν απάντησε, ως όφειλε,
εντός τριών (3) μηνών και άρα με την άπρακτη πάροδο του εν λόγω οριζόμενου
χρονικού διαστήματος η αίτησή μου απορρίφθηκε.
ή
Με την …………………….…. απόφαση του/της ΔΟΥ..…... εκδηλώθηκε
απόρριψη της εν λόγω αιτήσεώς μου επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος
φόρου του οικονομικού έτους 2009 εως 2014 που βεβαιώθηκε με την από …
……………….. πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου
Κατόπιν τούτου, εμπροθέσμως και με προφανές έννομο συμφέρον
προσφεύγω κατά τηςαπορρίψεως τηςανωτέρω αιτήσεώς μου.
Με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή ζητώ να γίνει δεκτή η ανωτέρωαίτησή
μου και να μου επιστραφεί ο σχετικός αχρεωστήτως καταβληθείς φόρος, διότι
παρανόμως απορρίφθηκε από την φορολογική διοίκηση, για τους εξής λόγους:
α. Όπως έγινε δεκτόν με τις 616, 617, 618/2021 αποφάσεις της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας, η διάταξη του άρθρου 72 παρ. 11 εδ. γ του κώδικα
φορολογικής διαδικασίας (ν. 4174/2013), η οποία προστέθηκε με το άρθρο πρώτο
υποπαρ. Δ.2 περ. 18β του ν. 4254/2014 και ορίζει ότι η προβλεπόμενη από κείμενες

διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του κώδικα φορολογικής διαδικασίας, προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του
Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα διακόπτεται με την έκδοση των οικείων
καταλογιστικών πράξεων, είναι ανίσχυρη ως αντικείμενη στις αρχές της φανερής
δράσης της Διοίκησης και της ασφάλειας του δικαίου και, ως εκ τούτου, μη
εφαρμοστέα, με αποτέλεσμα να εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες του άρθρου 36 του
κώδικα φορολογικής διαδικασίας διατάξεις περί παραγραφής, οι οποίες παγίως
προέβλεπαν ως προϋπόθεση διακοπής της προθεσμίας παραγραφής της
φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου την εντός της οικείας προθεσμίας κοινοποίηση
της καταλογιστικής πράξεως.
Με τα δεδομένα αυτά, κατά παράβαση των προηγουμένων, βεβαιώθηκε επί
πλέον φόρος και φόρος λόγω εκπροθέσμου με την αναφερθείσα πράξη διοικητικού
προσδιορισμού φόρου για το οικονομικό έτος 2014, διότι μέσα την οριζόμενη
προθεσμία παραγραφής της σχετικής φορολογικής αξιώσεως του Δημοσίου δεν
διενεργήθηκε κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξεως, κατά τις προϊσχύσασες
διατάξεις του κώδικα φορολογικής διαδικασίας.
β. Η φορολογική αρχή με την αναφερθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού
φόρου τροποποίησε τα φορολογητέα εισοδήματα του οικονομικού έτους 2014 (χρήση
2013), χωρίς να μεσολαβήσει φορολογικός έλεγχος.
Νόμιμο έρεισμα της εκδόσεως της εν λόγω πράξεως δεν μπορεί να είναι η
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 32 του κώδικα φορολογικής διαδικασίας (ν.
4174/2013), σύμφωνα με την οποία, η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου
εκδίδεται όχι μόνο με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον
φορολογούμενο αλλά και επί τη βάσει κάθε άλλου στοιχείου που έχει στην διάθεση
της η φορολογική διοίκηση.
Και τούτο διότι η διάταξη αυτή της παρ. 2 του άρθρου 32 του κώδικα αφορά
την περίπτωση εκείνη κατά την οποία ο φορολογούμενος προσέρχεται και υποβάλλει
(είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως) την οικεία δήλωση φόρου εισοδήματος, και
πέραν των στοιχείων που ο ίδιος παραθέτει, η φορολογική διοίκηση (προ της
εκδόσεως του εκκαθαριστικού) ανευρίσκει και άλλα στοιχεία για τα εισοδήματα του
φορολογούμενου.
Η αναφερθείσα διάταξη δεν καταλαμβάνει την περίπτωση κατά την οποία
αυτεπαγγέλτως η φορολογική αρχή εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου,
χωρίς υποβολή φορολογικής δηλώσεως εκ μέρους του φορολογούμενου.
Εάν η φορολογική αρχή ακολουθούσε την νόμιμη διαδικασία, σε περίπτωση
κατά την οποία διαπίστωνε ότι έχει στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι τα
δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογούμενου αφίσταται των πραγματικών, θα
έπρεπε να εκδώσει εντολή ελέγχου και να αποστείλει στον φορολογούμενο σχετικό
αίτημα παροχής πληροφοριών (άρθρο 14 του κώδικα φορολογικής διαδικασίας) ή
έστω σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου (άρθρο 28 του κώδικα φορολογικής
διαδικασίας), ώστε να τηρηθούν οι εκ του νόμου διαδικαστικές προϋποθέσεις
επιβολής φόρου σε βάρος του διοικούμενου.
Εν προκειμένω δεν τηρήθηκαν οι αναφερθείσες διαδικαστικές προϋποθέσεις
στην αναφερθείσα περίπτωση της ανωτέρω πράξεως διοικητικού προσδιορισμού
φόρου.
3.Για τους λόγους αυτούς παρανόμως με την αναφερθείσα πράξη διοικητικού
προσδιορισμού φόρου βεβαιώθηκε επί πλέον φόρος και φόρος λόγω εκπροθέσμου.
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Η υποβληθείσα αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου είναι
βάσιμη και συνεπώς παρανόμως απορρίφθηκε από την φορολογική διοίκηση κι άρα
πρέπει να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή.
Ως εκ τούτου αχρεωστήτως κατέβαλα το ποσό …….………….. ευρώ,
σύμφωνα με την συνημμένη βεβαίωση Πληρωμής Βεβαιωμένων Οφειλών Δ.Ο.Υ.
Επομένως το ποσό αυτό θα πρέπει να μου επιστραφεί εντόκως ως
αχρεωστήτως καταβληθέν
4. Συνυποβάλλω ηλεκτρονικό φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται η
παρούσα ενδικοφανής προσφυγή, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επικαλούμαι
καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί του ακριβούς περιεχομένου των στοιχείων του
ηλεκτρονικού φακέλου.
Κατόπιν των προαναφερομένων και με επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων
μου
Ζητώ
Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή και να ακυρωθείη προσβαλλόμενη
απόρριψη της αιτήσεώς μου ενώπιον της ΔΟΥ.
Να γίνει δεκτή η εν λόγω αίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος
φόρου.
Να μου επιστραφεί εντόκως ο αχρεωστήτως καταβληθείς φόρος εισοδήματος
κατόπιν της από …………..………… πράξεως διοικητικού προσδιορισμού φόρου για
το οικονομικό έτος 2014, ποσού …………..……..… ευρώ
Αθήνα, ……….. 2021

Ο/Η προσφεύγων/ουσα

Συνυποβάλλονται με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή τόσο σε έγγραφη
όσο και σε ηλεκτρονικό φάκελο:
1. Η από …………..…….………… πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
2. Η από ………………..………… βεβαίωση Πληρωμής Βεβαιωμένων
Οφειλών Δ.Ο.Υ.
3. Η από ……………….…. αίτηση προς τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ …….…
περί επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου του οικονομικού έτους
2009 εως 2014.
4. Η ……………………... απόφαση του …..……….. ΔΟΥ με την οποία
εκδηλώθηκε απόρριψη της εν λόγω αιτήσεώς μου επιστροφής αχρεωστήτως
καταβληθέντος φόρου του οικονομικού έτους 2009 εως 2014.
5. Η παρούσα ενδικοφανής προσφυγή.
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία
δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου.
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