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Λόγω της επιτακτικής ανάγκης να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα, το υπουργείο Οικονομικών έχει εξαπολύσει μια άνευ 
προηγουμένου φορολογική επιδρομή επί δικαίων και αδίκων. Δεδομένου ότι οι στόχοι που τίθενται από την ηγεσία του 
υπουργείου προς τις ΔΟΥ και τις ελεγκτικές αρχές είναι ως επί το πλείστον αριθμητικοί, οι φορολογικές υπηρεσίες, με 
δικαιολογία το στενά ερμηνευόμενο δημόσιο συμφέρον, επιβάλουν πρόσθετους φόρους και πρόστιμα σε 
φορολογούμενους ιδιώτες και επιχειρήσεις, χωρίς να στηρίζονται πάντοτε στο νόμο ή ερμηνεύοντάς τον με κριτήρια
φοροεισπρακτικά, πολλές φορές αντίθετα με το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον.  
 
Μέσα σε αυτό το κλίμα καθίσταται επίκαιρο να παρουσιαστεί με τρόπο συνοπτικό και κατανοητό η δυνατότητα των
φορολογουμένων να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια για την προστασία τους από αυθαιρεσίες της φορολογικής
αρχής. Η δυνατότητα αυτή δίνεται με δύο τρόπους: 1)την προσφυγή και 2) την αίτηση αναστολής.  
 
1. Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 
Οι διαφορές που προκύπτουν: α) κατά τον καταλογισμό των φόρων, δασμών, τελών και συναφών δικαιωμάτων του 
Δημοσίου ως και των προστίμων και λοιπών χρηματικών κυρώσεων, β) κατά την επιβολή με διοικητικές πράξεις κάθε 
είδους κυρώσεων για παράβαση των διατάξεων της φορολογικής γενικά νομοθεσίας υπάγονται στη δικαιοδοσία των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Με απλά λόγια, το αντίστοιχο της αγωγής μεταξύ ιδιωτών είναι για τις διαφορές μεταξύ
ιδιωτών και Δημοσίου η προσφυγή.  
 
α. Διαδικασία 
 
Η προσφυγή ασκείται με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου ή στο
δικαστικό τμήμα της ΔΟΥ που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία 
αρχίζει από την επίδοσή της στο φορολογούμενο και όταν δεν προβλέπεται η επίδοση, από τότε που ο φορολογούμενος 
έλαβε γνώση της πράξης (π.χ. του εκκαθαριστικού σημειώματος) που προσβάλει.  
 
Το δικόγραφο της προσφυγής, εκτός από τα λοιπά τυπικά στοιχεία που προβλέπει για τα δικόγραφα ο Κώδικας
Διοικητικής Δικονομίας, πρέπει: α) να μνημονεύει με ακρίβεια: i. την προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη, ii. την αρχή που 
εξέδωσε την πράξη αυτή ή που παρέλειψε την έκδοσή της, iii. τους λόγους, οι οποίοι θεμελιώνουν το αίτημα και β) να 
περιέχει σαφώς καθορισμένο αίτημα. Αίτημα της προσφυγής μπορεί να είναι: α) η ολική ή μερική ακύρωση της 
προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης (π.χ. με την ακύρωση του πρόσθετου φόρου ή προστίμου) ή β) η τροποποίηση 
της προσβαλλόμενης πράξης (π.χ. με τη μείωση του φόρου ή του προστίμου).  
 
β. Αποτελέσματα 

 

Η δικαστική αμφισβήτηση των πράξεων της 
φορολογικής αρχής πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά 
υπόψη από τους φορολογούμενους, ιδίως όταν έχουν 
το δίκαιο με το μέρος τους, αλλά και όχι μόνο τότε.
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Μετά την άσκηση προσφυγής προβλέπεται από το νόμο η βεβαίωση του 25% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, 
πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιουμένων με αυτόν φόρων και τελών, ενώ αναστέλλεται «αυτόματα» η βεβαίωση 
του υπολοίπου 75%. Ετσι, το 25% του αρχικού ποσού της πράξης βεβαιώνεται σε σύντομο χρόνο από την άσκηση της
προσφυγής και καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου από
τη βεβαίωση μήνα.  
 
Στη συνέχεια (μήνες ή και χρόνια μετά την κατάθεση της προσφυγής) προσδιορίζεται από το Δικαστήριο δικάσιμος για τη 
συζήτησή της, η οποία λόγω του όγκου των υποθέσεων, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, ομοίως απέχει συνήθως χρόνια 
από την ημερομηνία της κατάθεσης.  
 
Κατά την εξέταση της προσφυγής, το δικαστήριο ελέγχει τους νομικούς και ουσιαστικούς λόγους που προβάλλονται από
το φορολογούμενο κατά της προσβαλλόμενης πράξης ή παράλειψης της φορολογικής αρχής. Κατ' εξαίρεση, το 
Δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να ελέγξει την πράξη για νομικές πλημμέλειες ακόμα και αν αυτοί δεν αναφέρονται
στο δικόγραφο. Το δικαστήριο, είτε δέχεται την προσφυγή εν όλω ή εν μέρει και ακυρώνει/τροποποιεί ολικώς ή μερικώς 
την πράξη είτε απορρίπτει την προσφυγή.  
 
Αν η απόφαση ακυρώσει την πράξη στο σύνολό της, η φορολογική υποχρέωση διαγράφεται και ο φορολογούμενος, αν 
δεν του είχε χορηγηθεί αναστολή, παίρνει πίσω το 25% που είχε βεβαιωθεί με την άσκηση της προσφυγής, εφόσον το 
κατέβαλε.  
 
Αν εκδοθεί απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή στο σύνολό της, ο φορολογούμενος καλείται να καταβάλει το ποσό 
που δεν έχει καταβάλει, δηλαδή αυτό που ανεστάλη αυτόματα (75%) πλέον του ποσού για το οποίο τυχόν κέρδισε αίτηση 
αναστολής.  
 
Αν εκδοθεί δικαστική απόφαση η οποία μειώνει τη συνολική φορολογική υποχρέωση, τότε γίνεται νέα εκκαθάριση του 
οφειλόμενου κύριου και πρόσθετου φόρου.  
 
Αναφορικά με το ποσό το οποίο έχει βεβαιωθεί (25%) και έχει καταβληθεί, φυσικά δεν υπολογίζονται προσαυξήσεις σε 
περίπτωση ήττας του φορολογούμενου. Αν έχει χορηγηθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναλύεται κατωτέρω, 
αναστολή από το δικαστήριο μέχρι την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής (για το 25% ή για μικρότερο ποσοστό της 
συνολικής οφειλής) πάλι δεν οφείλονται προσαυξήσεις. Για το ποσό που ανεστάλη «αυτόματα», ήτοι για το 75% της 
αμφισβητούμενης φορολογικής υποχρέωσης, «τρέχουν» προσαυξήσεις με χρονικό σημείο αφετηρίας υπολογισμού την
επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η προθεσμία υποβολής της σχετικής φορολογικής δήλωσης (είδατε ν. 
2523/1997 άρθρο 2 παρ. 2, με απαράδεκτα πολύπλοκη διατύπωση).  
 
Σε περίπτωση που το δικαστήριο ακυρώσει την πράξη για τυπικές παραλείψεις της διοίκησης, αναπέμπει την υπόθεση 
στη φορολογική αρχή, η οποία μπορεί να επανέλθει με νέα πράξη, αλλά επί της ουσίας η φορολογική διαφορά δεν 
επιλύεται.  
 
Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου μπορεί να προσβληθεί με έφεση.  
 
2. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 
Στο διοικητικό δίκαιο, κατά κανόνα, η άσκηση προσφυγής για την ακύρωση ή την τροποποίηση μιας διοικητικής πράξης
δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Ειδικά όμως στις φορολογικές διαφορές, με την άσκηση της προσφυγής, όπως 
προαναφέρθηκε, αναστέλλεται «αυτόματα» η καταβολή του 75% των βεβαιούμενων με την προσβαλλόμενη με προσφυγή 
φόρων προστίμων προσαυξήσεων κ.λπ. Ωστόσο, επειδή συχνά, η καταβολή ακόμα και του 25% των βεβαιωθέντων 
ποσών είναι δυσχερής για το φορολογούμενο, προβλέπεται από το Διοικητικό Δίκαιο προσωρινή δικαστική προστασία 
ήτοι η δυνατότητα για αναστολή καταβολής και του υπολοίπου 25% της συνολικής φορολογικής υποχρέωσης, που 
βεβαιώνεται μετά την άσκηση της προσφυγής. Σημειωτέον ότι το ποσοστό που βεβαιώνεται είχε μειωθεί σε 10% με το 
ν.3296/2004 και επανήλθε πρόσφατα σε 25% με το ν. 3842/2010 και έχει αυξομειωθεί και άλλες φορές στο παρελθόν.  
 
α. Διαδικασία 
 
Η διαδικασία άσκησης αίτησης αναστολής κατά πράξεων της φορολογικής αρχής ρυθμίζεται από τα άρθρα 200 έως 205 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Η αίτηση κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η 
προσφυγή. Μαζί με την αίτηση αναστολής συνυποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο της προσφυγής. Η αίτηση 
αναστολής πρέπει να αναφέρει τους συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούν την αναστολή.  
 
Ο πρόεδρος του συμβουλίου ή ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο ενώπιον του οποίου υποβάλλεται η αίτηση με
πράξη του πάνω σε αυτήν ορίζει το τμήμα το οποίο θα προβεί στην εκδίκασή της. Με την ίδια πράξη διατάζει τον αιτούντα 
να επιδώσει προς τη Διοίκηση αντίγραφα της αίτησης αναστολής και της προσφυγής με την πράξη ορισμού δικασίμου. Η 
φορολογική αρχή υποχρεούται να αποστείλει στο δικαστήριο αντίγραφο της πράξης της οποίας ζητείται η αναστολή
εκτέλεσης, καθώς και το σχετικό φάκελο με τις απόψεις της μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από το Δικαστήριο και η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών. Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία, ο αιτών οφείλει να 
προσκομίσει τα αποδεικτικά του στοιχεία. Το Δικαστήριο μπορεί, αλλά δεν υποχρεούται να καλέσει τους διαδίκους να 
παραστούν κατά την εκδίκαση της αίτησης.  
 
β. Αποτελέσματα 
 
Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον
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αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής. Τέτοια βλάβη 
μπορεί λ.χ. να αποδειχθεί όταν από την εν γένει οικονομική κατάσταση του φορολογούμενου, η καταβολή του ποσού (που 
αντιστοιχεί στο 25% της πράξης της φορολογικής αρχής) θα του προκαλέσει βλάβη που θα είναι δύσκολο να 
επανορθωθεί όταν μετά από χρόνια κερδίσει την υπόθεση στο δικαστήριο. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί, αν κατά 
τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος και του δημοσίου συμφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από τη
χορήγηση αναστολής θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του φορολογούμενου. Αν το δικαστήριο εκτιμά ότι η 
προσφυγή είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί την αίτηση αναστολής, ακόμη και αν η βλάβη του φορολογούμενου 
από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. 
Αντίθετα, η αίτηση αναστολής μπορεί να απορριφθεί, ακόμη και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς 
επανορθώσιμης βλάβης, αν το δικαστήριο εκτιμά ότι η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη.  
 
Αν γίνει εν όλω ή εν μέρει δεκτή η αίτηση, διατάσσεται η ολική ή μερική αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης με την
προσφυγή πράξης. Εκτός από την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει 
και κάθε άλλο, κατά περίπτωση, κατάλληλο μέτρο, χωρίς δέσμευση από τις προτάσεις του φορολογούμενου και της
φορολογικής αρχής. Με την ίδια απόφαση, με την οποία διατάσσεται η αναστολή εκτέλεσης ή άλλο κατάλληλο μέτρο, είναι 
δυνατόν, ακόμη και χωρίς να έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα: α) να οριστεί, ως προϋπόθεση ισχύος της αναστολής, η 
κατάθεση υπέρ του Δημοσίου εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή β) να επιτραπεί στο Δημόσιο η εγγραφή 
προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο του φορολογούμενου ή γ) να εξαρτηθεί η ισχύς της αναστολής από την τήρηση 
οποιουδήποτε όρου που κρίνει αναγκαίο το δικαστήριο. Η αναστολή, αν στη σχετική απόφαση δεν ορίζεται διαφορετικά, 
ισχύει έως τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης επί της προσφυγής.  
 
Προσωρινή διαταγή (διαταγή για προσωρινή αναστολή) 
 
Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος ή ο οριζόμενος από αυτούς δικαστής μπορεί, εφόσον υποβληθεί 
σχετικό αίτημα με την αίτηση αναστολής, να εκδώσει προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης, η οποία καταχωρίζεται 
κάτω από την αίτηση. Ο δικαστής αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν μετά την αποστολή του αποδεικτικού επίδοσης με τη
φροντίδα του φορολογούμενου στη Διοίκηση, της αίτησης αναστολής που περιέχει το σχετικό αίτημα και της προσφυγής, 
η οποία μπορεί να διατυπώσει τις απόψεις της μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την επίδοση. Η προσωρινή διαταγή 
ισχύει έως την έκδοση της απόφασης για την αίτηση αναστολής, μπορεί δε να ανακληθεί, ακόμη και αυτεπαγγέλτως, από 
τον πρόεδρο ή το δικαστή που ορίσθηκε, καθώς και από το αρμόδιο για την αναστολή δικαστήριο.  
 
Η δικαστική αμφισβήτηση των πράξεων της φορολογικής αρχής πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους
φορολογούμενους, ιδίως όταν έχουν το δίκαιο με το μέρος τους, αλλά και όχι μόνο τότε. Διότι τα δικαστήρια είναι 
αντικειμενικά κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων αντίθετα με τη φορολογική αρχή που αντιμετωπίζει τα θέματα
με εισπρακτική διάθεση και με αδικαιολόγητη προκατάληψη σε βάρος των φορολογουμένων.  
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