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Εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών με μείωση 

προσαυξήσεων και προστίμων 
 

 

Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 29 Ιουλίου 2020 περιλαμβάνει διάταξη με την 

οποία συστήνεται Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης των φορολογικών διαφορών που 

εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών 

Δικαστηρίων. 

 
 
Προθεσμία υποβολής αίτησης 
 
Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενώπιον της Επιτροπής με αίτημα την εξώδικη 

επίλυση της διαφοράς, ηλεκτρονικά, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Αίτημα μπορεί να υποβληθεί και 

για εκκρεμείς έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών φορολογικές 

διαφορές από πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμων, εφόσον αυτές καταστούν εκκρεμείς, ενώπιον 

των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Θέματα προς επίλυση 

 
Η αίτηση επί ποινή απαραδέκτου αφορά περιοριστικά τους κάτωθι ισχυρισμούς:  

 

α. Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο λόγω παρόδου του 

χρόνου εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα να διενεργήσει τον 

φορολογικό έλεγχο ή να καταλογίσει τη φορολογική οφειλή.  

 

β. Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο λόγω λήψης 

φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.  

 

γ. Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή 

αριθμητικού σφάλματος.  

 

δ. Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει 

δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ. 

 

ε. Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.  

 

Οι ισχυρισμοί των περ. α. έως δ. πρέπει να περιλαμβάνονται στα ήδη κατατεθέντα για τη διαφορά 

δικόγραφα, τα οποία προσκομίζονται με επιμέλεια του φορολογουμένου. 
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Περαίωση της διαδικασίας 

 
Η εξέταση των αιτήσεων ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2021 και τα πρακτικά 

εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Ιουλίου 2021, ημερομηνία, κατά την οποία λήγει η θητεία 

των μελών της Επιτροπής. 

 

 Εάν ο αιτών αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, 

συντάσσεται σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης. Μερική αποδοχή της πρότασης της 

Επιτροπής δεν επιτρέπεται. 

 

 Το πρακτικό επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά και δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο 

βοήθημα ή μέσο, εφόσον επί του συνολικού ποσού που προκύπτει για τον φορολογούμενο, 

καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κύριου φόρου που οφείλεται, 

εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του. 

 

Μείωση προσαυξήσεων και προστίμων 

 
Η καταβολή του ποσού, το οποίο προκύπτει από τον συμβιβασμό μετά από την καταβολή του 

ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) , πραγματοποιείται, με μείωση των αναλογούντων πρόσθετων 

φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων αναλογικά  προς τον αριθμό των επιλεγέντων 

δόσεων. Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων δεν επιβαρύνεται με τόκο, τέλος χαρτοσήμου ή 

οποιοδήποτε άλλο ποσό. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με: 
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Partner  
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Senior Associate 
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Η Ζέπος και Γιαννόπουλος ιδρύθηκε το 1893 και είναι μια από 

τις μεγαλύτερες ελληνικές δικηγορικές εταιρείες που παρέχουν 

ολοκληρωμένες νομικές και φορολογικές υπηρεσίες προς 

εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 
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Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η άνευ πρότερης αδείας αναπαραγωγή και η μετάδοση του 

παρόντος υπό οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η αποθήκευσή του σε οποιοδήποτε 

σύστημα το οποίο επιτρέπει την ανάκτησή του. Αιτήματα για την εξουσιοδότηση άλλης χρήσης υλικού που 

προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της άδειας αναπαραγωγής 

αποσπασμάτων αυτού σε άλλες δημοσιεύσεις, θα απευθύνονται στους εκδότες. Θα γίνεται πλήρης αναφορά στον 

συγγραφέα, στον εκδότη και στην πηγή. 

Κανένα σημείο του παρόντος ενημερωτικού δελτίου δεν θα ερμηνεύεται ως παροχή νομικής συμβουλής. Το 

ενημερωτικό δελτίο είναι αναγκαστικά γενικής φύσης. Ως εκ τούτου πρέπει να ζητούνται επαγγελματικές συμβουλές 

προτού γίνει οποιαδήποτε ενέργεια βάσει του παρόντος. 
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