
  

 

 

Ελλάδα  |  Φορολογικά Νέα  |  14 Ιανουαρίου 2019 

 

 

Τροποποίηση του ΚΦΔ ως προς την 
προθεσμία έκδοσης απόφασης από τη 
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 

 

   

Ο Ν.4587/18, που ψηφίστηκε 
πρόσφατα από τη Βουλή, επέφερε, 
με το άρθρο 68 αυτού, 
τροποποιήσεις στον Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, 
Ν.4174/13) αναφορικά με τη 
δυνατότητα αναστολής της 
προθεσμίας των 120 ημέρων ως 
προς την έκδοση απόφασης από τη 
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 
(ΔΕΔ) επί ασκηθείσας ενδικοφανούς 
προσφυγής.  
Ειδικότερα, προβλέπονται οι εξής 
δύο περιπτώσεις: 
 
Τροποποιήσεις του ΚΦΔ 
 
1) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 
63 ΚΦΔ προστέθηκαν νέα εδάφια, 
που προβλέπουν ότι η προθεσμία 
των 120 ημερών για έκδοση 
απόφασης από τη ΔΕΔ μπορεί να 
ανασταλεί, εφόσον για το ζήτημα, το 
οποίο έχει τεθεί με την ενδικοφανή 
προσφυγή, εκκρεμεί κρίση του 
Συμβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ) κατά 
τη διαδικασία της πρότυπης 
(πιλοτικής) δίκης και μέχρι την 
έκδοση της σχετικής απόφασης από 
αυτό. Πρόκειται για υποθέσεις, που 
εισάγονται ενώπιον του ΣτΕ με 
πράξη του εν λόγω Δικαστηρίου, 
εφόσον αφορούν ζήτημα 
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γενικότερου ενδιαφέροντος με 
συνέπειες για ευρύτερο κύκλο 
προσώπων (άρθ. 1  παρ. 1 και 2 
Ν.3900/2010).  
Συγκεκριμένα, η νέα διατύπωση της 
παρ. 5 άρθ. 63 ΚΦΔ ορίζει τα εξής: 
 
  Σε περίπτωση που έχει ασκηθεί 
ενδικοφανής προσφυγή (η εξέταση 
της οποίας εκκρεμεί ενώπιον της 
ΔΕΔ), και για θέμα που έχει τεθεί 
με αυτή την προσφυγή έχει 
δημοσιευθεί πράξη του ΣτΕ περί 
πιλοτικής δίκης, ο υπόχρεος 
δύναται να υποβάλει αίτηση 
ενώπιον του Προϊσταμένου της ΔΕΔ 
για αναστολή της προθεσμίας των 
εκατόν είκοσι (120) ημερών για την 
έκδοση απόφασης, για όσο 
διάστημα εκκρεμεί η κρίση του ΣτΕ. 
  Ο Προϊστάμενος της ΔΕΔ, εφόσον 
διαπιστώσει την ταυτότητα του 
νομικού ζητήματος, εκδίδει 
απόφαση αναστολής της 
προθεσμίας που καταλαμβάνει το 
σύνολο της ενδικοφανούς 
προσφυγής. Η απόφαση εκδίδεται 
πριν από την πάροδο της 
προθεσμίας των εκατόν είκοσι 
(120) ημερών και κοινοποιείται 
στον υπόχρεο. 
  Μετά την κοινοποίηση της 
απόφασης του ΣτΕ στη ΔΕΔ 
συνεχίζει η προθεσμία των 120 
ημερών για έκδοση απόφασης επί 
της ενδικοφανούς προσφυγής. Σε 
κάθε περίπτωση η προθεσμία που 
απομένει για έκδοση απόφασης επί 
της ενδικοφανούς προσφυγής μετά 
την κοινοποίηση της απόφασης του 
ΣτΕ δεν μπορεί να υπολείπεται των 
30 ημερών (δεδομένου ότι η 
προθεσμία των 120 ημερών 
παρατείνεται αυτοδικαίως για 
επιπλέον 30 ημέρες). 
 
2) Επιπλέον, χορηγήθηκε με τον 
νέο νόμο η δυνατότητα να 
παρατείνεται άπαξ, για 30 ημέρες, 
η προθεσμία των 120  ημερών για 
την έκδοση της απόφασης της ΔΕΔ, 
εφόσον προσκομιστούν από τον 
υπόχρεο νέα στοιχεία ή γίνει 
επίκληση νέων πραγματικών 
περιστατικών κατά τις τελευταίες 
30 ημέρες πριν από την έκδοση της 
απόφασης.  
 
Συγκεκριμένα, ως προς το ζήτημα 
αυτό η νέα διατύπωση της παρ. 5 
άρθ. 63 ΚΦΔ προβλέπει τα κάτωθι: 



 Με απόφαση του 
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας 
Εσωτερικής Επανεξέτασης, 
που εκδίδεται πριν από την 
πάροδο της ανωτέρω 
προθεσμίας των εκατόν είκοσι 
(120) ημερών και 
κοινοποιείται στον υπόχρεο, η 
εν λόγω προθεσμία δύναται 
να παρατείνεται άπαξ για 
τριάντα (30) ημέρες, σε 
περίπτωση που 
προσκομισθούν από τον 
υπόχρεο νέα στοιχεία ή γίνει 
επίκληση νέων πραγματικών 
περιστατικών κατά τις 
τελευταίες τριάντα (30) 
ημέρες πριν από την πάροδο 
της προθεσμίας των εκατόν 
είκοσι (120) ημερών για την 
έκδοση απόφασης επί της 
ενδικοφανούς προσφυγής. 

 
Σχόλιο 
 

H πρόβλεψη του ΚΦΔ σχετικά με 
τη δυνατότητα αναστολής της 
προθεσμίας για την έκδοση 
απόφασης από τη ΔΕΔ, εφόσον 
εκκρεμεί κρίση του ΣτΕ για το ίδιο 
ζήτημα, αποσκοπεί στην  
αποσυμφόρηση των δικαστηρίων 
από υποθέσεις, που θα 
μπορούσαν να επιλυθούν σε 
επίπεδο φορολογικής διοίκησης με 
ομοιόμορφο τρόπο. Επιπλέον, 
αποφεύγεται και η άσκοπη 
επιβάρυνση των 
φορολογούμενων, αφού, σε 
ενδεχόμενη προσφυγή τους στα 
διοικητικά δικαστήρια, τα 
τελευταία θα έπρεπε να 
αναστείλουν τη συζήτηση επί της 
υπόθεσης έως την έκδοση 
απόφασης του ΣτΕ. Τέλος, 
χρήσιμη κρίνεται και η πρόβλεψη 
παράτασης της προθεσμίας 
έκδοσης απόφασης της ΔΕΔ σε 
περίπτωση προσκόμισης νέων 
στοιχείων ή επίκλησης νέων 
πραγματικών περιστατικών από 
τον προσφεύγοντα κατά τις 
τελευταίες 30 ημέρες πριν την 
έκδοση απόφασης από αυτή, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ο 
απαραίτητος χρόνος επαρκούς 
αξιολόγησής τους. 
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Amendment of the CTP relating to the 
deadline for the DRD to issue decisions on 
administrative recourses 

 

   

A law (Law 4587/2018) approved by 
the Greek parliament modifies the 
rules in the Code of Tax Procedure 
(CTP) relating to the deadline for 
the Dispute Resolution Directorate 
(DRD) to issue a decision on an 
administrative recourse submitted 
by a taxpayer. Administrative 
recourse is a mandatory procedure 
for a taxpayer to initiate a dispute 
about a tax assessment or other 
action taken (or not taken) by the 
tax authorities.  
 
Specifically, the following language 
is added to paragraph 5 of article 63 
CTP:  
 
  If a taxpayer has filed an 
administrative recourse that is 
pending review by the DRD and 
the issue raised in the 
administrative recourse also is 
pending in a pilot case before the 
Supreme Court (i.e. a case that 
involves an issue that has not 
previously been addressed by the 
court and that is of broad interest), 
the taxpayer may submit an 
application to the head officer of 
the DRD requesting a suspension 
of the 120-day deadline for the 
DRD to rule on the administrative 
recourse until the Supreme Court 
issues its decision in the pilot case. 
 If the head officer determines that 
the issue raised in the 
administrative recourse is the 
same as the issue before the 
Supreme Court, he will approve 
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the suspension, which will cover all 
aspects of the administrative 
recourse. The suspension must be 
issued before the end of the 120-
day deadline and the taxpayer 
must be notified. 
 Following notification of the 
issuance of the Supreme Court’s 
decision in the pilot case to the 
DRD, the 120-day deadline will 
continue to run, but in no event 
may the deadline for the issuance 
of a decision by the DRD 
subsequent to the court decision 
be less than 30 days. 
 

In addition, under the new law, the 
120-day deadline for the issuance of 
a decision by the DRD may be 
extended (one time only) for an 
additional 30 days if new evidence is 
obtained by the taxpayer or new 
facts come to light. Specifically, the 
120-day deadline may be extended 
for an additional 30 days pursuant 
to a decision of the DRD head officer 
issued within the 120-day deadline 
where the new evidence is obtained 
or the new facts are introduced 
during the 30 days immediately 
preceding the expiry of the 120-day 
deadline.  
 
Comments 
 
The new provision in the CTP that 
allows a suspension of a DRD 
decision if the same issue is pending 
in a pilot case before the Supreme 
Court is designed to relieve pressure 
on the courts by allowing cases that 
can be decided in a uniform way to 
be decided directly by the relevant 
authority. The new measure also is 
designed to prevent a taxpayer from 
incurring additional charges that 
would arise where the taxpayer files 
an action with a court (as opposed 
to an administrative) recourse. 
Finally, the possibility of extending 
the deadline for a DRD decision 
where new evidence is obtained or 
new facts are introduced by the 
taxpayer during the 30 days before 
the expiry of the 120-day deadline 
is considered a useful and 
appropriate expedient to ensure 
there is sufficient time for the 
consideration of the new 
evidence/facts. 
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