
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ 

ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 
 

Σε συνέχεια της γνωστοποίησης των συνεργαζόμενων Δικηγορικών 
Γραφείων, για την Προσφυγή αυτή, σας ενημερώνουμε για τα στοιχεία που 

πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να τη συνοδεύουν : 
 

1) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου από την αρμόδια 

ΔΟΥ – το Εκκαθαριστικό του Φόρου Εισοδήματος. 
2) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού έτους 2016. 

3) Βεβαίωση ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ, για το άπαξ καταβληθέν ποσό και 
τον παρακρατηθέντα φόρο. 

4) Εκκαθαριστικό από το Φοροτέχνη – Λογιστή, για τον 

οφειλόμενο φόρο ΧΩΡΙΣ το Βοήθημα του ΕΛΕΜ και το φόρο 
του.  

5) Αντίγραφο Ενδικοφανούς Προσφυγής και τυχόν Πρόσθετων 
Λόγων, που έχουν τυχόν υποβληθεί.  

6) Αντίγραφο αρνητικής απάντησης ΑΑΔΕ, όπου έχει σταλεί. 

7) Αντίγραφα των σχετικών με το θέμα Υπομνημάτων του 
Συλλόγου, που είναι αναρτημένα  από 11.1.2018 στο site του. 
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

8) Εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 
9) Αποδεικτικό κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς του ποσού της 

προκαταβολής των 250,00 ευρώ. 
 

Οι Λογαριασμοί των τριών Δικηγορικών Γραφείων, με τα οποία 

συνεργάζεται ο Σύλλογος είναι οι εξής στην Τράπεζα Πειραιώς : 
Αποστολίδης Λουκάς (2103619650)  5032060279834 
Μακρυγιάννης Λάμπρος (2106911736) 5015015865771 

Φρώυντε και Συνεργάτες  (2103637733) 5050065183663 
Ό,τι άλλο στοιχείο κρίνει χρήσιμο το Δικηγορικό Γραφείο, με το 

οποίο θα ασκηθεί η Προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, εντός 
της αποσβεστικής προθεσμίας των 30 ημερών από τη λήψη της αρνητικής 
απάντησης ή από την παρέλευση των 120 ημερών από την κατάθεση της 

Ενδικοφανούς Προσφυγής.  
Σημειώνεται, τέλος, ότι το παράβολο του 1% ορίζεται επί του 

αντικειμένου της διαφοράς. Το 1/3 του παραβόλου αυτού κατατίθεται 
υποχρεωτικά με την κατάθεση της Προσφυγής και τα υπόλοιπα 2/3 κατά 
την συζήτησή της. Το καταβλητέο ποσό υπολογίζεται από τη ΔΟΥ, η οποία 

χορηγεί ειδικό σημείωμα για την πληρωμή του. 
Για όλα τα θέματα της Προσφυγής, αυτής, επικοινωνήστε με το 

δικηγορικό γραφείο της επιλογής σας 
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