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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1180

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄

ΘΕΜΑ:

Εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά πράξεων Φορολογικής Διοίκησης.

Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία µας και προκειµένου να κριθεί το κρίσιµο ζήτηµα της εµπρόθεσµης άσκησης
προσφυγής (ενδικοφανούς ή δικαστικής, κατά περίπτωση), σε υποθέσεις, για τον χειρισµό των οποίων έχουν δοθεί οδηγίες µε την ΠΟΛ.
1207/2017 εγκύκλιο κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 19 του Ν.4174/2013 , σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά στην κοινοποίηση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης σε φυσικό πρόσωπο, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας). Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι σε
περίπτωση που η πράξη αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή θεωρείται ότι αυτή έχει νοµίµως κοινοποιηθεί µετά την παρέλευση δεκαπέντε
(15) ηµερών από την ηµέρα αποστολής, εάν η ταχυδροµική διεύθυνση του παραλήπτη βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η
ταχυδροµική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νοµίµως µετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από
την ηµέρα αποστολής.

2. Επίσης, µε τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται εντός τριάντα
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πράξης στον φορολογούµενο.

3. Επιπλέον, µε τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 66 του Ν.2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονοµίας) σχετικά µε την
προθεσµία άσκησης της δικαστικής προσφυγής, ορίζεται ότι στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές η προσφυγή ασκείται εντός τριάντα
ηµερών και η προθεσµία για την άσκησή της αρχίζει, σε περίπτωση ρητής πράξης, από την κατά νόµο επίδοση της πράξης σε αυτούς τους
οποίους αφορά ή σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγµένως πλήρη γνώση του περιεχοµένου της.

4. Σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγµατος, το οποίο κατοχυρώνεται και από την ΕΣΔΑ (άρθρα 6 και 13) το δικαίωµα του πολίτη για
παροχή έννοµης προστασίας από τα Δικαστήρια αποτελεί θεµελιώδες συνταγµατικό δικαίωµα υπό τη διατύπωση της «δίκαιης δίκης», αποτελεί
δε θεµελιώδη αρχή του κράτους δικαίου (σχετ. και η Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του άρθρου 5 του Ν.4174/2013 ).
Επισηµαίνεται, εξάλλου, ότι, κατά τη νοµολογία του ΕΔΔΑ (Απόφαση ΕΔΔΑ της 22.4.2010, Καµβύσης κατά Ελλάδας (αρ. προσφυγής
2735/2008), η απλή πιθανολόγηση ως προς την ηµεροµηνία από την οποία άρχισε να τρέχει η προθεσµία για την άσκηση του ένδικου
βοηθήµατος, χωρίς να έχει προσδιορισθεί πέρα από κάθε εύλογη αµφιβολία ο χρόνος κατά τον οποίο ο προσφεύγων λαµβάνει πράγµατι
γνώση της ένδικης πράξης, συνιστά παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, εφόσον φράσσει στην πράξη την πρόσβασή του στην κατ΄ ουσίαν
εξέταση της υπόθεσής του.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται δεκτό ότι, µε τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.5 του Κ.Φ.Δ., εισάγεται µεν τεκµήριο νόµιµης κοινοποίησης σε
περίπτωση κοινοποίησης µε συστηµένη επιστολή, το οποίο όµως, ως µαχητό, ανατρέπεται σε περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των
πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης λαµβάνει χώρα αποδεδειγµένα, µε την προσκόµιση της σχετικής βεβαίωσης παραλαβής από τα ΕΛ.ΤΑ.,
µετά την πάροδο του δεκαπενθηµέρου του άρθρου 5 παρ.5 του Κ.Φ.Δ. Εποµένως, σε αυτή την περίπτωση, δεν θίγεται το δικαίωµα του
φορολογουµένου να ασκήσει εντός της νόµιµης προθεσµίας προσφυγή (ενδικοφανή ή δικαστική), η οποία αφετηριάζεται από την εποµένη της
κοινοποίησης και όχι από την εποµένη της παρόδου του δεκαπενθηµέρου του άρθρου 5 παρ.5 του Κ.Φ.Δ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
 Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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