
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ και ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  

για την ενδικοφανή προσφυγή κατά του ΕΝΦΙΑ 

 

1.- Το κείμενο του υποδείγματος της ενδικοφανούς προσφυγής θα πρέπει να 

προσαρμοστεί στην περίπτωση κάθε ενός φορολογούμενου ξεχωριστά, γιατί η 

περιπτωσιολογία είναι μεγάλη.  

 

Δηλαδή θα πρέπει να αφαιρεθούν ολόκληρες παράγραφοι που αφορούν μόνον 

ορισμένους. 

 

Όποιες παράγραφοι έχουν την επισήμανση «για όλους», θα κατατεθούν από όλους 

τους φορολογούμενους-προσφεύγοντες, μαί με την περίπτωση που ειδικότερα θα τους 

αφορά.  

 

2.- Εννοείται ότι θα πρέπει να σβηστούν οι παρατηρήσεις με κόκκινο χρώμα, οι 

οποίες τέθηκαν στο κείμενο για να τονισθούν περιπτώσεις.  

 

Επίσης, μέσα στο κείμενο, υπάρχουν παρενθέσεις με πλάγια κιτρινισμένα γράμματα.  

 

Εκεί θα πρέπει κάθε φορολογούμενος να επιλέξει την κατάλληλη φράση, ή να 

προσθέσει άλλη παρόμοια, με το περιεχόμενο της επιλογής του, ανάλογα με την 

περίπτωσή του. 

 
3.- Η ενδικοφανής πρέπει να κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ που εξέδωσε την Πράξη ΕΝΦΙΑ, μέχρι 
τις 30.9.2014 (ασφαλέστερη προθεσμία), από κάθε ένα φορολογούμενο  χωριστά, (για 
τους εγγάμους από κάθε ένα σύζυγο,  για τον ανήλικο από τους γονείς του ή από τον γονέα 
που έχει τη μέριμνά του ή τον επίτροπό του, για πρόσωπο που τελεί σε δικαστική 
συμπαράσταση από το δικαστικό του συμπαραστάτη, για θανόντα φορολογούμενο από 
τους κληρονόμους του, οπότε, σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να 
επισυνάπτονται στην ενδικοφανή και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νομιμοποίηση 
του προσώπου που καταθέτει την ενδικοφανή). Συνεπώς,  η προσφυγή συντάσσεται ανά 
ΑΦΜ, κατατίθεται στην ΔΟΥ που ανήκει ο προσφεύγων (και σε ηλεκτρονική μορφή) ο 
οποίος, απαραιτήτως , πρέπει να λαμβάνει αποδεικτικό κατάθεσης. 

 

Όμως, κι αν κατατεθεί η ενδικοφανής μετά τις 30.9.2014, υπάρχει πρόβλεψη στο 

δικόγραφο με την οποία δικαιολογείται η καθυστέρηση κατάθεσης (είναι η πρώτη 

παράγραφος του δικογράφου). 

  

4.- Αν δεν προηγηθεί η κατάθεση της ενδικοφανούς αυτής προσφυγής, δεν μπορούμε 

μετά να προσφύγουμε δικαστικά (υπάρχει αντίθετη νομολογία, αλλά χρειάζεται 

συνεργασία με δικηγόρο) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Για την κατάθεση της ενδικοφανούς στην εφορία δεν απαιτείται χρηματική 

δαπάνη. 

 

6.- Όμως, οι συνέπειες από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής είναι οι εξής :  

1) Άμεση βεβαίωση του 100% του Φόρου η προστίμου, και  

2) Προκαταβολή του 50% του βεβαιωμένου αυτού φόρου, υποχρεωτικά,  για 

την  αναστολή καταβολής του υπολοίπου. Υπό προϋποθέσεις μπορεί  να 

ανασταλεί η υποχρέωση της προκαταβολής του 50% του φόρου η του 

προστίμου,  όταν ο φορολογούμενος είναι σε θέση να αποδείξει πλήρη 

οικονομική αδυναμία, και εφόσον συνυποβάλει την αίτηση αναστολής που 

περιλαμβάνεται στο υπόδειγμα. 

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του 

καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της 

πράξης, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια 

ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο.  

(Δηλαδή ο «σοφός» νομοθέτης, έχει αναθέσει σε υπαλλήλους του Υπ. Οικονομικών, 

που απλά διεκπεραιώνουν η εκτελούν εντολές , να κρίνουν αν θα υποστεί ο πολίτης 

ανεπανόρθωτη βλάβη). 

Η απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής καταβολής εκδίδεται εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής. 

Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αίτησης 

στη φορολογική αρχή, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. 

Η αναστολή, εφόσον γίνει δεκτή, ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της 

ενδικοφανούς προσφυγής (δηλαδή για 60 ημέρες). 

Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση 

καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου, αν και η 

συγκεκριμένη υποχρέωση δεν προβλέπεται από τον νόμο, αλλά από απόφαση του 

Γ.Γ. Εσόδων που έχει εκδοθεί χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση. Μόνη άμυνα του 

πολίτη σε αυτήν την περίπτωση (δηλαδή εάν του καταλογιστούν προσαυξήσεις ή 

τόκοι για ποσό του οποίου η πληρωμή έχει ανασταλεί) είναι η κατάθεση μηνύσεως 

κατά της Γ.Γ. Εσόδων για παράβαση καθήκοντος και απόπειρα καταπίεσης (άρθρο 

244 ΠΚ).  

 

7.- Μαζί με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 

και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του 

αιτούντος σε σχέση με τα οικονομικά προβλήματα ή την εν γένει εισοδηματική 

ανεπάρκεια του ίδιου ή μέλους της οικογένειάς του (πχ κάρτα ανεργίας, ιατρική 

γνωμάτευση νοσοκομείου για ασθένεια ή επιτροπής για αναπηρία).  

Απαραιτήτως, με την αίτηση αναστολής πρέπει να υποβληθεί και Δήλωση 

Περιουσιακής Κατάστασης του προσφεύγοντα, υπάρχει υπόδειγμα με την ένδειξη 

«ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ», στην οποία θα συμπληρώσετε τα 

περιουσιακά σας στοιχεία. Την ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ πρέπει 

να την υποβάλετε υποχρεωτικά ως έχει, υπογεγραμμένη, με τις ανάλογες διαγραφές 

στις σελίδες που δεν έχετε να δηλώσετε τίποτα από τα αναγραφόμενα σε αυτές 

περιουσιακά στοιχεία.  
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Σε περίπτωση που ο προσφεύγων δεν μπορεί να καταθέσει αυτοπροσώπως την 

ενδικοφανή προσφυγή, καλό θα είναι να υπάρχει εξουσιοδότηση με βεβαίωση 

γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή Α.Τ. στο πρόσωπο που θα την καταθέσει.  

 

8.- Απαραιτήτως κατατίθεται και η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 

1599/1986 (υπάρχει υπόδειγμα, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί κατά περίπτωση 

κάθε φορολογούμενου, ιδιαίτερα αν τηρεί βιβλία ΚΦΑΣ). 

  

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αποφασίζει εντός 60 ημερών. Αν υπάρξει 

απόρριψη της ενδικοφανούς, που είναι το πιθανότερο,  ή δεν αποφασίσει εντός της 

προθεσμίας αυτής, οπότε και πάλι αυτή  θεωρείται σιωπηρώς ότι απορρίφθηκε,  τότε 

και μόνον τότε , ο φορολογούμενος αποκτά τη δυνατότητα να καταφύγει στα αρμόδια 

δικαστήρια, δηλαδή στο  Διοικητικό Πρωτοδικείο. 

  

Με την έκδοση της απορριπτικής απόφασης, με την πάροδο των 60 ημερών, 

χωρίς απάντηση (ένα ακόμα φτύσιμο στον φορολογούμενο, αφού  και η 

απόρριψη θα έπρεπε να είναι αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη), θα συμβούν τα 

εξής : 

 

Το ποσό του υπολειπόμενου φόρου καθίσταται απαιτητό. Οι προσαυξήσεις, λόγω 

εκπροθέσμου καθίστανται απαιτητές και ο φορολογούμενος αντιμετωπίζει και μέτρα 

αναγκαστικής είσπραξης, αν δε είχε υποβάλλει και αίτημα αναστολής, είχε 

περιγράψει λεπτομερειακά τα περιουσιακά του στοιχεία, διευκολύνοντας τώρα την 

αναγκαστική είσπραξη (!) 

   

9.- Μετά το πρώτο στάδιο της ενδικοφανούς προσφυγής, ακολουθεί δεύτερο στάδιο, 

η δικαστική προσφυγή. Η προθεσμία για την άσκηση της επόμενης (δικαστικής) 

προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων κατατίθεται από τον υπόχρεο 

στη γραμματεία της έδρας του αρμόδιου δικαστηρίου το αργότερο μέσα σε 90 ημέρες 

από τότε που θα καταθέσει την πρώτη προσφυγή (ενδικοφανή) γιατί το πιθανότερο θα 

είναι να απορριφθεί σιωπηρά η ενδικοφανής ή μέσα σε τριάντα 30 ημέρες από την 

κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.  

 

Για την κατάθεση της (δικαστικής) προσφυγής απαιτείται να κατατεθεί και παράβολο 

αξία 2% επί του αντικειμένου της διαφοράς (δηλαδή του ΕΝΦΙΑ), το οποίο εκδίδεται 

μετά από ειδικό σημείωμα που του χορηγεί η φορολογική αρχή που εξέδωσε την 

αμφισβητούμενη πράξη. 

 

  

 

Όπως θα διαπιστώσατε ήδη, το «κράτος» θέσπισε τα τελευταία 3 χρόνια τέτοιους 

νόμους που παρεμποδίζουν σοβαρά ή και απαγορεύουν την πρόσβαση του πολίτη στη 

δικαιοσύνη, για να μην αναφερθούμε στο γεγονός ότι έτσι καταργείται το δικαίωμα 

ακρόασής του από τη διοίκηση, αφού για να καταθέσει την ενδικοφανή προσφυγή, 

δηλαδή ουσιαστικά μια «ένσταση» στη Δ.Ο.Υ., θα πρέπει να του «βγεί το λάδι» από 

την αδυσώπητη γραφειοκρατία και να τρέχει πανικόβλητος από λογιστή σε δικηγόρο 

και αντιστόφως, ξοδεύοντας στο στάδιο της ένστασης το χρόνο και την υπομονή του, 

και στο δικαστικό στάδιο χρήματα μαζί με τα δύο προηγούμενα. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Η αναμονή για δικαίωση του πολίτη από τα διοικητικά δικαστήρια είναι απελπιστικά 

μακρόχρονη. 

 

Όμως ο «νομοθέτης» πρόβλεψε και γι’ αυτό, και βρήκε τρόπο να συντομευθεί η 

αναμονή έκδοσης απόφασης. 

 

Για να μην περιμένει ο πολίτης την κρίση των διοικητικών πρωτοδικείων (και 

συμβούν και «ατυχήματα» με «απείθαρχους» δικαστές), εισήγε το θεσμό της 

«πιλοτικής» δίκης.  

 

Δηλαδή, το πρωτοδικείο «μαζεύει» όλες τις ομοειδείς δίκες (όπως θα γίνει με τον 

ΕΝΦΙΑ, αν κατατεθούν πάνω από 700 προσφυγές στα πρωτοδικεία) και τα στέλνει 

στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου εκεί «κλείνει» η υπόθεση για την Ελληνική 

Δικαιοσύνη με συνοπτικές διαδικασίες (βλέπε δίκες μισθολογίων δημοσίων 

υπαλλήλων, χαράτσι ΔΕΗ κλπ). 

 

Μήπως να κάτσουμε στα αυγά μας;  Όχι Βέβαια.  

 

Όσο κι αν ταλαιπωρηθούμε, πρέπει να προσφύγουμε ΟΛΟΙ, και να δείξουμε, και 

με αυτόν τον τρόπο, την ΑΝΤΙΘΕΣΗ μας σε όλα αυτά τα ΒΑΡΒΑΡΑ και 

ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ. 

 

Πριν χρειαστεί να κάνουμε μεγαλύτερες θυσίες για να προστατέψουμε τη ζωή 

και την περιουσία μας.  

 

 




