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Με το Ν.4446/2016 (ΦΕΚ A’ 240/22-
12-2016), επήλθαν, μεταξύ άλλων, 
σημαντικές αλλαγές στις δικονομικές 

διατάξεις των φορολογικών και 
τελωνειακών διαφορών. Οι 

βασικότερες από τις αλλαγές αυτές, 
που ισχύουν από 22 Δεκεμβρίου 
2016, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, 

αφορούν την καθ’ ύλη αρμοδιότητα, 
τον περιορισμό του ποσοστού του 

κυρίου φόρου που πρέπει να 
καταβληθεί για τη συζήτηση της 
έφεσης, τα παράβολα για τα διάφορα 

στάδια της δίκης και λοιπές 
διαδικαστικές αλλαγές για την 

επιτάχυνση της διαδικασίας. 
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Aρμοδιότητα 

 

Η καθ’ ύλη αρμοδιότητα των Διοικητικών Δικαστηρίων στις 
φορολογικές διαφορές καθορίζεται πλέον ως εξής: 

 

Αντικείμενο διαφοράς σε 

€ 

Αρμόδιο Διοικητικό 

Δικαστήριο 

≤ 60.000 Μονομελές Διοικητικό 

Πρωτοδικείο 

Από 60.001 έως 150.000 Τριμελές Διοικητικό 

Πρωτοδικείο 

mailto:epiligou@deloitte.gr
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>150.000 Τριμελές Διοικητικό Εφετείο 

 

 

Σε περίπτωση προσβολής περισσότερων συναφών πράξεων με 

κοινή προσφυγή, αντικείμενο της διαφοράς θεωρείται το 

άθροισμα του αντικειμένου όλων των πράξεων.  

 

Δεν ασκείται ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της ΔΕΔ 

(Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών) αλλά απευθείας προσφυγή 

στο Διοικητικό Πρωτοδικείο σε περιπτώσεις αναστολής 

λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων, λήψης 

διασφαλιστικών μέτρων όπως δέσμευση λογαριασμών και μη 

χορήγηση εγγράφων για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, 

άρνηση χορήγησης ενημερότητας κλπ. Η προσφυγή κρίνεται 

από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών του Διοικητικού Πρωτοδικείου, ο 

οποίος αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. 

 

Άσκηση έφεσης 
 

Μειώνεται από 50% σε 20% το ποσοστό του οφειλόμενου 

κύριου φόρου, δασμού ή τέλους που πρέπει να καταβληθεί 

μέχρι τη συζήτηση της έφεσης προκειμένου να θεωρηθεί 

παραδεκτή η ασκηθείσα έφεση σε χρηματικού περιεχομένου 

φορολογικές και τελωνειακές διαφορές. Το ποσοστό 

υπολογίζεται στο ποσό του κύριου φόρου, δασμού ή τέλους 

που προκύπτει σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση. 

 

Παράβολα 
 

Οι αλλαγές στην πληρωμή παραβόλων έχουν ως εξής: 

 

Ένδικο βοήθημα/ 
μέσο 

Παράβολα για ένδικα 
βοηθήματα/ μέσα 
που κατατίθενται 
μέχρι 22.01.2017 

Παράβολα  για 
ένδικα βοηθήματα/ 

μέσα που 
κατατίθενται από 

23.01.2017 

Προσφυγή  σε 
χρηματικού 

περιεχομένου 
φορολογικές και 

τελωνειακές 
διαφορές 

 

Παράβολο 2%  του 
αντικειμένου της 

διαφοράς  και μέχρι 
του ποσού των 10.000 

€ 

παράβολο 1%  του 
αντικειμένου της 

διαφοράς και μέχρι του 
ποσού των 15.000 €* 

Έφεση  σε 
χρηματικού 

περιεχομένου 

φορολογικές και 
τελωνειακές 

διαφορές 

 

Παράβολο 2%  του 
αντικειμένου της 

διαφοράς  και μέχρι 

του ποσού των 10.000 
€ 

παράβολο 1%  του 
αντικειμένου της 

διαφοράς  και μέχρι 

του ποσού των 15.000 
€* 

Αντέφεση  σε 
χρηματικού 

περιεχομένου 
φορολογικές και 

τελωνειακές 
διαφορές 

 

Παράβολο 2%  του 
αντικειμένου της 

διαφοράς  και μέχρι 
του ποσού των 10.000 

€ 

παράβολο 1%  του 
αντικειμένου της 

διαφοράς  και μέχρι 
του ποσού των 15.000 

€* 

Αίτηση αναίρεσης 

 
250 € 350 € 

 



*Αν το παράβολο υπερβαίνει το ποσό των 3.000 €, 

περιορίζεται στο ποσό αυτό. Το επιπλέον οφειλόμενο 

ποσό και μέχρι του ποσού των 15.000 € καταβάλλεται με 

την οριστική απόφαση επί προσφυγής/ έφεσης.  

 

 Για πρώτη φορά προβλέπεται η κατάθεση παραβόλου (30 

€- 50 € ανάλογα με τον βαθμό δικαιοδοσίας) ως 

προϋπόθεση για τη χορήγηση από το δικαστήριο 

αναβολής κατόπιν αιτήματος των διαδίκων.   

 

Λοιπές τροποποιήσεις για την 

επιτάχυνση της δίκης 

 
 Τα Διοικητικά Δικαστήρια δεσμεύονται πλέον και από 

τις αμετάκλητες αθωωτικές αποφάσεις των 
ποινικών δικαστηρίων, καθώς και από τα 

αμετάκλητα απαλλακτικά βουλεύματα, εκτός εάν η 
απαλλαγή στηρίχθηκε σε έλλειψη στοιχείων που δεν 

είναι προϋπόθεση της διοικητικής παράβασης. 
 

 Εισάγεται ο θεσμός του εισηγητή δικαστή με 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Εισηγητής δικαστής θα 
ορισθεί και για τις εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες δεν 

έχει ορισθεί δικάσιμος μέχρι τη δημοσίευση του νόμου. 
 

 Φορολογικές και τελωνειακές διαφορές για τις οποίες 
χορηγήθηκε αναστολή συζητούνται κατά προτεραιότητα, 
εντός έξι μηνών από την έκδοση της σχετικής απόφασης 

για την αναστολή.   
 

 

 
 

 

 
 

   
 

 

Στην Ελλάδα, η Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η Deloitte Business 

Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων και η Deloitte Accounting Compliance & 

Reporting Services A.E. είναι μέλη της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής 

Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίες-μέλη είναι νομικά 

χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

www.deloitte.com/about για να ενημερωθείτε για το παγκόσμιο δίκτυο των εταιριών μελών μας.  
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Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε 

πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων. H Deloitte προσφέρει υπηρεσίες 

σε 4 στους 5 οργανισμούς του Fortune Global 500 ® μέσω ενός παγκόσμιου διασυνδεδεμένου 

δικτύου εταιρειών-μελών που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 150 χώρες συνεισφέροντας 

παγκοσμίου επιπέδου δυνατότητες , βαθιά γνώση και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες που 

ανταποκρίνονται στις πιο πολύπλοκες επιχειρηματικές προκλήσεις των πελατών μας. Για να μάθετε 

περισσότερα για το πώς τα περίπου 225,000 στελέχη μας δημιουργούν τον αντίκτυπο που μετράει 

παρακαλούμε να συνδεθείτε μαζί μας μέσω Facebook, LinkedIn ή Twitter. 
 

Στην Ελλάδα, η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές 

(audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων» 

χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) 

υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance & Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες 

(accounting outsourcing). Με περισσότερα από 600 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και 

τη Θεσσαλονίκη, η Deloitte στην Ελλάδα εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους κλάδους της 

οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας, της 

ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας, του βιομηχανικού κλάδου, της τεχνολογίας, 

των μέσων και των τηλεπικοινωνιών, της ακίνητης περιουσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και 

ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες 

πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr 

 

Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία από τις εταιρίες μέλη 

του διεθνούς δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu Limited ή άλλες συνεργαζόμενες οντότητες 

(συνολικά, το δίκτυο της Deloitte) δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι’ αυτού παρέχει συμβουλές ή 

υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες 

συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Προτού λάβετε αποφάσεις ή 
προβείτε σε ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να 

συμβουλευτείτε ειδικό επαγγελματία σύμβουλο. Καμία νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte δεν 

αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. 
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