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Tax Flash 
 
 
  
 

 Σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του Ν. 4079/2012 η προθεσμία για την άσκηση 
φορολογικών και τελωνειακών προσφυγών ορίζεται στις 30 ημέρες αντί για 
τις 60 ημέρες που ίσχυε έως σήμερα. 

 

 Η ως άνω 30μερη προθεσμία αφορά σε πράξεις καταλογισμού φόρου που 
εκδίδονται (π.χ. φύλλο ελέγχου φόρου εισοδήματος, εκκαθαριστικό σημείωμα, 
πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ, κ.λπ.) ή σε παραλείψεις που συντελούνται (π.χ. 
σιωπηρή άρνηση σε δήλωση με επιφύλαξη, κ.λπ.) από τις 20.09.2012 και 
μετά.  

 

 Παρά την αμφισβήτηση που προέκυψε λόγω της νομοτεχνικής διατύπωσης 
της εν λόγω διάταξης και η οποία αφορά στο εάν η 30μερη προθεσμία 
καταλαμβάνει το σύνολο των φορολογικών προσφυγών ή μόνο όσες 
ασκούνται από τη φορολογική Διοίκηση (ενδοστρεφείς προσφυγές), το 
ζήτημα φαίνεται  να λύνεται από την αιτιολογική έκθεση, από την οποία 
προκύπτει ότι η 30μερη προθεσμία αφορά το σύνολο των προσφυγών καθώς 
σκοπός του φορολογικού νομοθέτη ήταν η συντόμευση του χρόνου επίλυσης 
των φορολογικών διαφορών και της βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων. 
 

 Μετά τη σύντμηση του χρόνου άσκησης της προσφυγής μειώνεται αντίστοιχα 
και η προθεσμία για υποβολή αίτησης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς σε 
30 ημέρες αντί για 60 ημέρες, που ίσχυε έως σήμερα. 
 

 Η νέα 30μερη προθεσμία ισχύει και στην περίπτωση της άσκησης προσφυγής 
κατά της απόφασης που εκδίδεται μετά από άσκηση ενδικοφανούς 
προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 70Α του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος. 
 

 Ενόψει της σύντομης πλέον προθεσμίας των 30 ημερών για την άσκηση των 
φορολογικών προσφυγών και με δεδομένο ότι αυτή αρχίζει να υπολογίζεται 
από την επομένη της κοινοποίησης των καταλογιστικών πράξεων ή της 
συντέλεσης των παραλείψεων, καθίσταται σαφής η ανάγκη για άμεση 
αντίδραση των ενδιαφερόμενων.   
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Το κείμενο αποσκοπεί μόνο σε 

γενική ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων και δεν 
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