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Από 9 Μαΐου 2018, οι φορολογούμενοι που στρέφονται κατά 
πράξεων, ρητών ή σιωπηρών, που έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
από πέντε Δ.Ο.Υ. της Αττικής και της Θεσσαλονίκης (Φ.Α.Ε. 
Αθηνών, Χολαργού, Ψυχικού, Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και 
Ιωνίας Θεσσαλονίκης) μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις 
σχετικές ενδικοφανείς προσφυγές κατά αυτών εντός 30 ημερών 
όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας. (Οι φορολογούμενοι μπορούν, επίσης, να 
υποβάλουν χειρόγραφα την ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της 
Δ.Ο.Υ). Αιτήματα αναστολής υποβάλλονται με τον ίδιο τρόπο με 
τον οποίο υποβάλλεται και η ενδικοφανής προσφυγή. 
 
Οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής που 
αφορούν σε πράξεις ή παραλείψεις των υπολοίπων Δ.Ο.Υ. και 
Ελεγκτικών Κέντρων εξακολουθούν να υποβάλονται 
χειρόγραφα και ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις της 
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Α.Α.Δ.Ε. που ρυθμίζουν τη διαδικασία υποβολής ενδικοφανούς 
προσφυγής και αιτήματος αναστολής. 
 
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής 
 
Η ηλεκτρονική υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής και του 
αιτήματος αναστολής γίνεται από τον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. 
(www.aade.gr) με τη χρήση των προσωπικών κωδικών 
πρόσβασης του φορολογούμενου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
TAXISnet.  
 
Κατά την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ο 
φορολογούμενος προβαίνει σε υπεύθυνη δήλωση  με την οποία 
βεβαιώνει ότι τα επισυναπτόμενα σχετικά έγγραφα, που 
συνοδεύουν την ενδικοφανή προσφυγή και το αίτημα 
αναστολής του και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αποτελούν 
αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
αυτών, τα οποία έχει στην κατοχή του και θα προσκομίσει 
ενώπιον της Δ.Ε.Δ., εφόσον του ζητηθούν. 
 
Ο προσφεύγων ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική υποβολή της 
ενδικοφανούς προσφυγής, μεριμνά για την μεταφόρτωση στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε., σε ψηφιακή μορφή, της 
υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής, της αίτησης 
αναστολής σε περίπτωση αυτοτελούς υποβολής της και των 
λοιπών σχετικών εγγράφων. Εάν δεν είναι δυνατή η 
ηλεκτρονική επεξεργασία και μεταφόρτωση στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. των παραπάνω εγγράφων, ο 
προσφεύγων μπορεί να τα προσκομίσει στην αρμόδια 
φορολογική αρχή σε φυσική μορφή, εντός προθεσμίας δύο 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της 
ενδικοφανούς προσφυγής. 
 
Μετά την οριστικοποίηση της ενδικοφανούς προσφυγής από 
τον προσφεύγοντα φορολογούμενο, παράγεται αυτόματα από 
την ηλεκτρονική εφαρμογή το αποδεικτικό υποβολής της σε 
ψηφιακή μορφή. 
 
Οι απόψεις της διοίκησης επί της ενδικοφανούς προσφυγής και 
του αιτήματος αναστολής, μεταφορτώνονται από την αρμόδια 
φορολογική αρχή στην ηλεκτρονική εφαρμογή σε ψηφιακή 
μορφή εντός επτά ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή  
της ενδικοφανούς προσφυγής. Ομοίως εντός επτά ημερών 
αποστέλλεται ταχυδρομικά στη Δ.Ε.Δ. σε φυσική μορφή το 
σύνολο των εγγράφων που αφορούν στην υπόθεση, (όπως των 
συνημμένων της έκθεσης ελέγχου, τυχόν υπομνημάτων του 
φορολογούμενων, του σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου και 
του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου ή 
προστίμου, τυχόν αλληλογραφίας της αρμόδιας φορολογικής 
αρχής με τις κεντρικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά την 
υπόθεση, καθώς και κάθε στοιχείου που οδήγησε στην έκδοση 
της προσβαλλόμενης πράξης προσδιορισμού του φόρου ή του 
προστίμου). 
 
Λοιπές προβλέψεις 
 
• Εάν ο προσφεύγων φορολογούμενος είναι νομικό πρόσωπο 

ή νομική οντότητα και η ενδικοφανής προσφυγή 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, 
τότε η υποβολή γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών 
πρόσβασης του νομίμου εκπροσώπου. 



 
• Σε περίπτωση που το αίτημα αναστολής υποβληθεί 

ηλεκτρονικά αυτοτελώς, εξετάζεται από τη Δ.Ε.Δ. μόνο 
εφόσον έχει υποβληθεί και οριστικοποιηθεί την ίδια ημέρα 
με την ενδικοφανή προσφυγή. 

 
• Προβλέπεται πρώτη φορά ρητά ότι ο υπόχρεος μπορεί να 

υποβάλει ηλεκτρονικά και συμπληρωματικό υπόμνημα μετά 
την ηλεκτρονική υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής και 
πριν από την έκδοση απόφασης από τη Δ.Ε.Δ. ή την 
πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας για την έκδοση 
απόφασης. 

 
• Ομοίως ορίζεται ρητά ότι ο υπόχρεος, μέσω της 

ηλεκτρονικής εφαρμογής, δύναται να προβεί σε παραίτηση 
από την ενδικοφανή προσφυγή και το αίτημα αναστολής, 
οπότε σε αυτήν την περίπτωση παύει η διαδικασία εξέτασής 
τους ενώπιον της Δ.Ε.Δ. 

 
Σχόλιο 
 
Η πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής ενδικοφανών 
προσφυγών και αιτημάτων αναστολής αποτελεί θετική εξέλιξη 
στο πλαίσιο της διαδικασίας των φορολογικών ελέγχων με 
στόχο τη μείωση του διοικητικού κόστους, την απλούστευση 
των διαδικασιών, τη διαφάνεια αλλά και την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του φορολογούμενου. Σύμφωνα με δελτίο τύπου 
της Α.Α.Δ.Ε., η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής θα 
παρασχεθεί σταδιακά και για πράξεις, που έχουν εκδοθεί από 
τις υπόλοιπες ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα έως τέλος του 
έτους.  
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