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Σας γνωρίζουμε ότι με την ιμήφισι του ν. 3900/10 (1Ξξορ0ολογισμός διαδικασιών και

επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάζει;. ΦΕΚ Κ 213). επήλθαν, από 1—1—2011,

τροποποιήσεις σε δικονομικού χαρακτήρα διατά4εις του ν. 2717/99 (Κώδικας Διοικιτικής

:Μκονομίαζ ). Επισημαίνεται ιδιαιτέρως η τροποποίηση που επήλθε αναφορικα με Τ

διαδικασία ιέσκήσειις τοι) ενδίκου βοηθήματος της προσφυγης από τους ε·οιαφερομενους.

όπου πλέον κιιτά τα οριςομενα στο άρθρο 27 του ν. 3900/10. το οποίο αντικατεστησε το άρθρο

126 του ν. 271 799. η προσιυγι ασκείται με οικόγραφο. το οποίο ιιαζί με Τρία αντίγραφα

κατατίθεται στη γραμματεία Τη; κύρια; έδρα; του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται.

ενι) ειοικως για τις φορολογικές διαφορές απαιτείται περαιτερω επί ποινη απαραδεκτου της

άσκησής της. η επίδοση επικυρωμένου αντιγράιρου του θικογράφου τη; προσφυγή;, με

επιμέλεια του διαδίκου. στην αργή που εΞέόωσε την προσβαλλόμενη πρά.Ξη ή που, παρά

το νόμο παρέλειψε την έκδοσή τη;, μέσα ιιι: προθεσμία είκοσι ημερών από τη λήη τη;

Προθεσμία; για την άσκηση τη; προσφυγή;.

Υπενθυμίζεται ότι υπό το προισχύσαν καθεστώς του άρθρου 126 του ν. 2717/1)1). στις

φοροογικε: διαφορές, η κατάθεση των προσφυγών γίνονταν είτε στο δήμο που εΞέδωσε την

προσβιιλλομενη πράξη, είτε στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθυνοντιιν. η

οποία τις διαβίβαζε στον οικείο δήμο προκειμενου ο τελευταίος να συντάέει και αποστείλει

τον κατ άρθρο 149 του ν. 2717/99 διοικητικό φάκελο της διαφοράς στο δικαστήριο.

Υπό το πρίσμα της ανωτέρω τροποποίησης. η επιτροπή συμβιβαστική; επίλυση;

φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσειν, οφείλει πριν τη συζήτηση κάθε υπόθεση; να



διαπιστώνει επί ποινή απαραδέκτοιι τη σωρευτική πιήρωση των κατωτέρω

προϋποθέσεων:

Την ύπαρη δικογράφου, το οποίο απευί)ύνεται σε δικαστική αργή.

· Την κατάθεση του δικογράφου στη γραμματεία της κύριας έδρας του δικαστηρίου στο

οποίο απευθύνεται. πιστοποιούμενη; αυτής μι; τη σ7ετική πράξη κατάθεσης.

Επί του αυτού δικογράφου να εμπεριέγεται ρητά το αίτημα του ενδιαφερόμενου για

διοικητική επίλυση της διαφορά; με τον οικείο δήμο. στο Πλαίσιο της παρ. 3 του άρθρου

32 του ν. 1080/80.

Εφόσον η επιτροπη ιηαπιστώσει το απαράδεκτο Τη: προσφυγή:. συντασσει πρακτικό. στο

οποίο αναφέρει Τί) λόγο περί υπαρ;η: απιιραδέκτου. ο δε φάκελο: διαβιβάζεται αμελλητί στο

αρμόδιο δικαστήριο.

[Ιαρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω και την ενημέρωση:

α) Κάθε ενδιαφερόμενου:

για την κατά το άρθρο 2 του ν. 50576 δυνατότητα ιισκησεω: του εν<ηκου βοι1Οιιατος Τη:

προσιρυγή: κιιτά Τη: εγγραφη: του σε βεβαιωτικό καταλογο. ια Τη: σχετική: γγραφη:

ειδοποιήσεω: ( κοινοποιηση αποσπάσματο: εγγραιρη: Ε

‘ για τη δυνατότητά του να ι>ποβά/.#.ει με το ίδιο δικόγραφο Της προσφυγη: παραλληλι)

αίτημα για Τη συιιβιβαστική επίλυση της διαφοράς. στο πλαίσιο της πρόβλεψη: της παρ. 3

του άρθρο 32. του ν. 1080/80 και

για την υπογρέωσή του. εφόσον ασκήσει προσφυγη ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου. να

προβεί στην επίσοσι] στον οικείο δήυο επικυρωιιένου α\·ΤΡρίΦο1) ιι.υπι μέσα σε

προθεσιιία είκοσι (20) ημερων από τη λή±η της προθεσμία: για την άσκησή τη:.

ανε:αρτητω: εάν στο δικόγραφο εμπεριέχετιιι αίτημα συμβιβιιστικη: επίλυση: Τη:

διαφορά: ιιε το οημο (άρθρο 126 παρ. 1 ν. 271 7.99. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27

του ν. 3900/10).

β) των μελών των επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών και

Αμφισβητήσεων, επί των προεκτεθέντων.

Είμαστε στη διάθεσιι σας γιιι κάθε περαιτέρω ι)ιευκρίνιση.

ΕΣΤΕΡΙΚΙΙ ΔΙΑΝΟΜΗ: Ο Γενικό: Γραμματέα:
Γραφείο Γενικού Ι ραμματέα

2. Δ’νση ΜΗΕΣ (με την παράκληση
να αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο Δ. Στεφάνου
του Υπουργείου στη διαδρομή:
το ΥπουργείοΕγγραφα)

3·.\/νση Οικονοαικών ΟΓΑ.
Γρ ή μα ιΙ)ι γολονι κο
2 ιινΤίγραφι)


