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ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ 2/2021Α 

 

ANTIKEIMENO ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

 

Η παρούσα Ιεραρχική Προσφυγή (στο εξής «η Προσφυγή»), που καταχωρίσθηκε στο 

Εφοριακό Συμβούλιο στις 11 Οκτωβρίου 2021, στρέφεται κατά του κύρους των 

φορολογιών που επιβλήθηκαν από τον Έφορο Φορολογίας (στο εξής «ο Έφορος»), 

στον Αιτητή για τα φορολογικά έτη 2011, 2012, 2016 και 2017.  

 

ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Το άρθρο 20Α(1)(β) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, αναφέρει 

τα εξής:  

«Οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο από τη φορολογία που του 

επιβλήθηκε και απέτυχε να έλθει σε συμφωνία με το Διευθυντή, όπως προβλέπεται 

στο εδάφιο (5) του άρθρου 20, έχει το δικαίωμα 

(α)… 

(β) να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο εναντίον της εν λόγω 

απόφασης, μέσα σε περίοδο σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία της 

κοινοποίησης της απόφασης ...» 

 

Θεωρούμε ότι το μέρος της προσφυγής που αφορά στις προσβαλλόμενες επιβολές 

φορολογίας για τα έτη 2011 και 2012, δεν μπορεί να εξεταστεί από το Εφοριακό 

Συμβούλιο αφού η προσφυγή αποδεικνύεται εκπρόθεσμη. Συγκεκριμένα, η απόφαση 

του Εφόρου φορολογίας να μην κάνει αποδεκτή για εξέταση την ένσταση του Αιτητή 

για τις φορολογίες των συγκεκριμένων ετών κοινοποιήθηκε στον Αιτητή με επιστολή 

ημερομηνίας 27 Απριλίου 2021.  

 

Επιπρόσθετα, για τις φορολογίες που αφορούν στα φορολογικά έτη 2016 και 2017, 

θεωρούμε την επιστολή του Τμήματος Φορολογίας, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 

2021, ενημερωτικής φύσης και καμία σχέση δεν έχει με την πιο πάνω πρόνοια της 

Νομοθεσίας, αφού η διαδικασία εξέτασης της ένστασης του Αιτητή δεν έχει 

ολοκληρωθεί από το Τμήμα φορολογίας.  

 

Χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη επιστολή στις δύο τελευταίες της παραγράφους, 

αναφέρει τα ακόλουθα: 

«Περαιτέρω, εάν έχετε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία/έγγραφα τα οποία κατά την άποψη 

σας υποστηρίζουν τους λόγους των ενστάσεων σας καλείστε να τα προσκομίσετε. 

 

Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε στην ειδοποίηση αυτή ή/και δεν υποβάλετε τα 

στοιχεία που σας ζητούνται, τότε θα προχωρήσω στην τελική βεβαίωση των πιο 

πάνω ενστάσεων σας, με βάση τα προαναφερθέντα στην παρούσα επιστολή.» 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Το Εφοριακό Συμβούλιο, στη βάση όλων των πιο πάνω, ομόφωνα αποφασίζει 

την απόρριψη της παρούσας προσφυγής χωρίς έξοδα, λόγω των ακόλουθων: 

1. Το μέρος που αφορά τις φορολογίες για τα έτη 2011 και 2012 είναι 

εκπρόθεσμο, 

2. Η προσβαλλόμενη επιστολή δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, 

και 

3. Το μέρος που αφορά τις φορολογίες για τα έτη 2016 και 2017 είναι 

πρόωρο και ως εκ τούτου το Εφοριακό Συμβούλιο είναι αναρμόδιο να 

εξετάσει την παρούσα προσφυγή. 

 

 

Σε περίπτωση που η απόφαση του Εφοριακού Συμβουλίου δεν σας ικανοποιεί 

διατηρείτε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο, 

εντός 75 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος.  

 

 

 

 

……………………………………………………… 
 

Ελένη Χ’ Χαρίτου Λεωνίδου 
Πρόεδρος 

 
 

Μέλη 
 

………………………………… ……………………………… 
Μίκης Σιανής Κώστας Προκοπίου 

 
 
 

………………………………… 
Αριστοτέλης Μισός 

                       
 
 
 
 

                 
      
 




