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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή διενεργεί 

επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων οργανισμών 

ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού. Η Ελεγκτική Υπηρεσία 

επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές να αποφέρουν τον 

μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου 

των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων έχουν 

τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν στο 

αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 

αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής δεν 

αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων και 

ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές επηρεάζουν την 

ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη 

οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει 

αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των 

ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 
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1. Σύνοψη 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο συμμόρφωσης, καθώς και διαχειριστικό έλεγχο στο 

Εφοριακό Συμβούλιο.  

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου είναι τα ακόλουθα:  

 Το Εφοριακό Συμβούλιο ασκεί έλεγχο σκοπιμότητας στις αποφάσεις του Εφόρου Φορολογίας, 

αφού έχει εξουσία, όχι μόνο να επικυρώσει ή να ακυρώσει την απόφαση του Εφόρου 

Φορολογίας, αλλά επιπλέον έχει εξουσία να τροποποιήσει την απόφασή του ή να εκδώσει νέα 

απόφαση σε αντικατάσταση της απόφασης του Εφόρου Φορολογίας. 

 Εισηγηθήκαμε τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε το Εφοριακό Συμβούλιο να ασκεί μόνο 

έλεγχο νομιμότητας (και όχι και έλεγχο σκοπιμότητας) επί των αποφάσεων του Εφόρου. 

 Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Εφοριακού Συμβουλίου είναι ψηλό και ανέρχεται σε 

τουλάχιστον €450.000. 

 Εισηγηθήκαμε μείωση των μελών του Συμβουλίου με τροποποίηση της νομοθεσίας, για 

περιορισμό της δαπάνης λειτουργίας του. 

 Υπάρχει καθυστέρηση στην εξέταση των ιεραρχικών προσφυγών, η οποία οφείλεται κυρίως 

στην άσκηση ελέγχου σκοπιμότητας από το Εφοριακό Συμβούλιο και στη μη ύπαρξη 

χρονοδιαγραμμάτων για κατάθεση των αναγκαίων στοιχείων στο Συμβούλιο από το Τμήμα 

Φορολογίας ή/και τους φορολογούμενους για την εξέταση μιας υπόθεσης.  

Εισηγηθήκαμε, μεταξύ άλλων, όπως το Εφοριακό Συμβούλιο ασκεί μόνο έλεγχο 

νομιμότητας, καθώς και τον καθορισμό χρονικών ορίων στην έκδοση της απόφασης του 

Εφοριακού Συμβουλίου και ενδεχομένως και σε κάποια ενδιάμεσα στάδια της διαδικασίας, 

με τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης εισηγηθήκαμε την εξέταση των 

προσφυγών, που εκκρεμούν πέραν του ενός έτους, το συντομότερο δυνατόν. 

 Κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού, λήφθηκαν υπηρεσίες από συγκεκριμένο άτομο για 

φορολογικά θέματα για περίοδο ενός χρόνου και έγινε ανανέωση του σχετικού συμβολαίου 

αγοράς υπηρεσιών για ακόμη ένα χρόνο με δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσής του.  

 Επιστήσαμε την προσοχή ότι ουδεμία ανανέωση θα πρέπει να γίνει, ώστε, να μην 

μετατραπεί το συγκεκριμένο πρόσωπο από παροχέα υπηρεσιών σε εργοδοτούμενο 

αορίστου χρόνου. 

 Υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας στο κτήριο που στεγάζεται το Εφοριακό Συμβούλιο. 

 Εισηγηθήκαμε την υλοποίηση των εισηγήσεων του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος που 

επιθεώρησε το κτήριο. 

 Δεν διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του Εφοριακού Συμβουλίου, με την απόσπαση σε αυτό 

φοροτεχνικού προσωπικού που υπάγεται στον Έφορο Φορολογίας. 

 Συστήσαμε να μελετηθούν άλλες εναλλακτικές λύσεις. 
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2. Εισαγωγή 

Το Εφοριακό Συμβούλιο συστάθηκε με βάση το άρθρο 4Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 

Φόρων (Τροποποιητικού) Νόμου [80(Ι) του1999]. Η λειτουργία, εξουσίες και αρμοδιότητές του, 

καθορίζονται στον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο (Ν.4/1978), στον περί Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας Νόμο (Ν.95(Ι)/2000) και στους περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 

(Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου) Κανονισμούς του 1999 (Κ.Δ.Π. 139/99). 

Το Εφοριακό Συμβούλιο, το οποίο αποτελεί ανεξάρτητο συλλογικό διοικητικό όργανο, έχει 

αποκλειστική αρμοδιότητα την εξέταση ιεραρχικών προσφυγών εναντίον αποφάσεων του 

Εφόρου Φορολογίας, που λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δυνάμει των πιο κάτω νομοθεσιών: 

α. Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος 118(Ι)2002. 

β. Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος 4/1978. 

γ. Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος 117(Ι)2002. 

δ. Περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος 24/1980. 

ε. Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος 52/1980. 

στ. Περί ΦΠΑ Νόμος 95(Ι)2000. 

Δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής στο Εφοριακό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20(Α) του περί 

Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, έχει οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) 

θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο από τη φορολογία που του επιβλήθηκε και απέτυχε να έλθει σε 

συμφωνία με τον Έφορο. 

Το Εφοριακό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τέσσερα μέλη, τα οποία διορίζονται 

από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών για τετραετή 

θητεία, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη μια θητεία. Η θητεία του υφιστάμενου Συμβουλίου, 

το οποίο επαναδιορίστηκε την 1.1.2018, λήγει στις 31.12.2021. 
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3. Σκοπός του  ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014). 

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει 

εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς 

χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 

Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής 

έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς 

και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε 

άλλη εξουσία ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 

αναθέτονται διά Νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των 

λογαριασμών της Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 

Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε Κονδυλίου οφείλει να 

διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών και την 

αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης του οικείου Προϋπολογισμού, 

στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) και 8).  

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς 

ελέγχους, όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας 

Υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος 

(Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε 

μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές 

ή προφορικές, που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου 

του. 

3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Σκοπός του παρόντος ελέγχου αποτελεί η εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του Εφοριακού 

Συμβουλίου με την ισχύουσα νομοθεσία και η αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο αξιοποιεί τους 

διαθέσιμους πόρους με τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό και στη βάση των 

αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης. 

3.3 Ερώτημα ελέγχου 

Κατά πόσο η λειτουργία του Εφοριακού Συμβουλίου αποτελεί την πιο οικονομική, πιο αποδοτική, 

καθώς και την πιο αποτελεσματική επιλογή στα πλαίσια διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος. 
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3.4 Μεθοδολογία  

3.4.1 Πρότυπα ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση 

διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι 

έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) 

που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs) που εκδίδει ο Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών 

Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος 

Οργανισμός, με ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο 

(ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.   

Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα σε 

τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους συμμόρφωσης 

(“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”). Για τους ελέγχους 

αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών προτύπων που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών 

προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.   

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων : 

 ISSAI 100:  Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα 

 ISSAI 300:  Αρχές Διαχειριστικού Ελέγχου 

 ISSAI 400:  Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης 

Το ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις βασικές 

έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και τις 

αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους 

τους ελέγχους του δημόσιου τομέα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των Ανώτατων 

Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση προγραμμάτων, πράξεων, συστημάτων και 

διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον οι πόροι που διατίθενται 

χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η αρχή της 

οικονομίας εξετάζει την ελαχιστοποίηση του κόστους των πόρων,  η αρχή της αποδοτικότητας 

εξετάζει την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος από τους διαθέσιμους πόρους 

και η αρχή της αποτελεσματικότητας εξετάζει την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.  Οι 

έλεγχοι αυτοί, που εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής 

διαχείρισης, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό τους αξιολογούνται διάφορες 

πτυχές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των εισροών (τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, 

οργανωτικά ή κανονιστικά μέσα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση), των υλοποιήσεων (τα 
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παραδοτέα), των αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους παραλήπτες ή αποδέκτες) και 

του αντίκτυπου (μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία).   

Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά πόσο 

ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι έλεγχοι 

αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα συνάδουν 

με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να αφορούν στη 

συμμόρφωση με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις γενικές αρχές 

χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημόσιων αξιωματούχων.   

3.4.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Εφοριακό Συμβούλιο, σε 

επισκόπηση εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας και στη διενέργεια συναντήσεων 

με την Πρόεδρο και το προσωπικό του Εφοριακού Συμβουλίου. 

Ο έλεγχος καλύπτει τα έτη 2018 και 2019, εκτός όπου ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στο Εφοριακό Συμβούλιο, με 

κοινοποίηση στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και στον Έφορο Φορολογίας 

και οι απόψεις τους ενσωματώθηκαν στην παρούσα Έκθεση (λήφθηκαν απόψεις από το 

Υπουργείο Οικονομικών). 

3.5 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς του ελέγχου συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και κανόνες, τα ακόλουθα: 

 Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος 4/1978  

 Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμος 95(Ι)2000. 

 Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού ελέγχου 

της Δημοκρατίας Νόμος 38(Ι)/2004 και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και 

εγκύκλιοι. 

 Ο περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων 

Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016 70(Ι)/2016. 

 Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου) 

Κανονισμοί του 1999 (Κ.Δ.Π. 139/99). 
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4 Ευρήματα και συστάσεις 

4.1 Λειτουργία Εφοριακού Συμβουλίου  

Η λειτουργία, εξουσίες και αρμοδιότητες του Εφοριακού Συμβουλίου (ΕΦ.ΣΥ.) καθορίζονται στα 

άρθρα 4Α και 20Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου (Ν.4/1978), στο άρθρο 52 

του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου (Ν.95(I)/2000) και στους περί Βεβαιώσεως και 

Εισπράξεως Φόρων (Καθίδρυση Εφοριακού Συμβουλίου) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π.139/99). 

Όπως καθορίζεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 20Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 

Νόμου, το ΕΦ.ΣΥ. δύναται να εκδώσει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις: 

 Να ακυρώσει ή να επικυρώσει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση του Εφόρου Φορολογίας. 

 Να τροποποιήσει την απόφαση του Εφόρου Φορολογίας. 

 Να εκδώσει νέα απόφαση σε αντικατάσταση της απόφασης του Εφόρου Φορολογίας. 

 Να παραπέμψει την υπόθεση στον Έφορο Φορολογίας, με οδηγίες να προβεί σε 

συγκεκριμένες ενέργειες. 

Όπως εξηγείται στο σύγγραμμα του Ν. Χαραλάμπους «Η Δράση και ο Έλεγχος της Δημόσιας 

Διοίκησης»: 

«Ο ιεραρχικός έλεγχος αφορά πάντα τη νομιμότητα των πράξεων του υφισταμένου, είτε 

προβλέπεται από το νόμο είτε όχι.  Είναι ο καλούμενος έλεγχος νομιμότητας.  Το ιεραρχικά 

προϊστάμενο όργανο μπορεί πάντα να ασκεί ιεραρχικό έλεγχο των πράξεων του 

υφιστάμενού του οργάνου.  Ο έλεγχος νομιμότητας αφορά την τήρηση των επιταγών του 

δικαίου που περιέχονται στο Σύνταγμα, τους νόμους τις κανονιστικές πράξεις ή 

επιτάσσονται από τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως π.χ. την αρχή της 

φυσικής δικαιοσύνης ή τις αρχές της χρηστής διοίκησης. 

Ο ιεραρχικός έλεγχος επεκτείνεται καμιά φορά και στη σκοπιμότητα της πράξης, δηλαδή 

στον τρόπο άσκησης της διακριτικής ευχέρειας, οπότε μιλούμε για έλεγχο σκοπιμότητας. Το 

ιεραρχικά προϊστάμενο όργανο δεν έχει εξουσία άσκησης ελέγχου σκοπιμότητας και, 

ειδικότερα, εξουσία να ακυρώσει ή να τροποποιήσει για λόγους ουσιαστικούς πράξεις 

υφισταμένου του, όταν ο νόμος ανέθεσε αποκλειστικά στο υφιστάμενο όργανο την άσκηση 

της σχετικής αρμοδιότητας».   

Από τα πιο πάνω προκύπτει σαφώς ότι το ΕΦ.ΣΥ. ασκεί έλεγχο σκοπιμότητας στις αποφάσεις του 

Εφόρου Φορολογίας, αφού έχει εξουσία, όχι μόνο να επικυρώσει ή να ακυρώσει την απόφαση 

του Εφόρου Φορολογίας, αλλά επιπλέον έχει εξουσία να τροποποιήσει την απόφασή του ή να 

εκδώσει νέα απόφαση σε αντικατάσταση της απόφασης του Εφόρου Φορολογίας. 

Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, αυτό δεν αποτελεί καλή πρακτική, αφού πρόκειται 

ουσιαστικά για δεύτερο διοικητικό όργανο που έχει τις ίδιες εξουσίες με το πρώτο. Αν το ΕΦ.ΣΥ. 

είχε εξουσία άσκησης ελέγχου νομιμότητας (και όχι και σκοπιμότητας) ενδεχομένως, αν 

λειτουργούσε αποτελεσματικά και ταχέως, να μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα χρήσιμο 
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ενδιάμεσο μέτρο οιονεί δικαστικής προστασίας του φορολογούμενου προσώπου, κατά ανάλογο 

τρόπο ανάλογων οργάνων εξέτασης ιεραρχικής προσφυγής, όπως είναι για παράδειγμα η 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.  Ακόμη και αυτή η ανάγκη θεωρούμε ότι θα εξέλειπε όταν το 

Διοικητικό Δικαστήριο αρχίσει (σύντομα, με βάση τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης) να 

λειτουργεί αποτελεσματικά και εκλείψουν τα φαινόμενα σοβαρής βραδυδικίας που υπάρχουν 

σήμερα. Ωστόσο, όπως εξηγείται πιο κάτω, σήμερα στο ίδιο το ΕΦ.ΣΥ. παρουσιάζεται σοβαρή 

καθυστέρηση στην εξέταση των υποθέσεων και συνεπώς δεν φαίνεται το ΕΦ.ΣΥ. να εξυπηρετεί 

ικανοποιητικά την αποστολή του, να αποτελεί δηλαδή ένα ταχύ μέσο οιονεί δικαστικής 

προστασίας των φορολογούμενων προσώπων. Η καθυστέρηση φαίνεται ότι οφείλεται κυρίως: 

 Στο γεγονός ότι το ΕΦ.ΣΥ. ασκεί έλεγχο σκοπιμότητας και άρα κατά την έκδοση της 

απόφασής του ουσιαστικά καλείται να εκδώσει νέα φορολογία και άρα οφείλει να 

επαναλάβει (πλήρως ή μερικώς, ανάλογα με τα θέματα που έχουν παραπεμφθεί ενώπιόν 

του) τους υπολογισμούς για τον καθορισμό του επιβλητέου φόρου. 

 Στο γεγονός ότι το Τμήμα Φορολογίας δεν δεσμεύεται από συγκεκριμένα 

χρονοδιαγράμματα για κατάθεση ενώπιον του ΕΦ.ΣΥ. των αναγκαίων στοιχείων για την 

εξέταση μιας υπόθεσης. 

 Στο γεγονός ότι οι αιτητές (φορολογούμενα πρόσωπα) μπορούν να δημιουργούν 

καθυστέρηση μετά την καταχώριση της προσφυγής τους. 

Όπως αναφέραμε, αν λάβει κανείς υπόψη το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΕΦ.ΣΥ. (περί τις 

€450.000) και συγκρίνει τούτο με τη μέση ετήσια αξία του ύψους της φορολογίας για την οποία 

κλήθηκε να εξετάσει ενστάσεις στα 20 χρόνια ζωής του (€59.993.245/20 = €3 εκ.), θα αντιληφθεί 

την τεράστια δαπάνη που συνεπάγεται η ύπαρξή του. Αυτό φαίνεται και αν υπολογιστεί ο λόγος 

του συνολικού κόστους λειτουργίας του ΕΦ.ΣΥ. από το έτος ίδρυσής του (2000) μέχρι τον 

Δεκέμβριο του 2019 (€12 εκ.), διά της συνολικής αξίας του ύψους της φορολογίας για την οποία 

κλήθηκε να εξετάσει ενστάσεις (€60 εκ.), οπότε θα προκύψει ποσοστό 20%. 

Σύσταση: Να τροποποιηθεί χωρίς καθυστέρηση, η σχετική νομοθεσία ώστε: 

α. Το ΕΦ.ΣΥ. να ασκεί μόνο έλεγχο νομιμότητας (και όχι και έλεγχο σκοπιμότητας) επί των 

αποφάσεων του Εφόρου.  

β. Τα έξοδα λειτουργίας του ΕΦ.ΣΥ. να μειωθούν σημαντικά με τη μείωση των μελών του σε 

4 αντί 5 που είναι σήμερα. 

γ. Να τεθούν χρονικά όρια στην έκδοση της απόφασης του ΕΦ.ΣΥ. και ενδεχομένως και σε 

κάποια ενδιάμεσα στάδια της διαδικασίας. 

Όσον αφορά στη σύσταση (α) πιο πάνω, τόσο η Πρόεδρος του ΕΦ.ΣΥ. όσο και ο Γενικός 

Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δεν συμφώνησαν με τη θέση της Υπηρεσίας μας. 

Ειδικότερα, η Πρόεδρος του ΕΦ.ΣΥ. ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι μια τέτοια απόφαση, εκτός του 

ότι θα ήταν αντίθετη με τη φιλοσοφία και βούληση του νομοθέτη στον ουσιώδη χρόνο 

καθίδρυσης του ΕΦ.ΣΥ. να καθοριστούν επακριβώς οι εξουσίες του, ώστε να διασφαλιστεί το 

δικαίωμα να υπεισέρχεται στην ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης, η λειτουργία του ΕΦ.ΣΥ. είναι 
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δυνατό να αποβεί χωρίς αντίκρισμα και θα αποτελέσει ουσιαστικά μια επανάληψη της, σε πρώτο 

βαθμό, εκδοθείσης απόφασης του Εφόρου Φορολογίας. Πρόσθεσε, επίσης, ότι σε όλες τις 

αναπτυγμένες χώρες υφίσταται ο θεσμός των «Tax Tribunals» με ανάλογες εξουσίες. Σχετικά με 

τη λειτουργία «Tax Tribunals» σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Πρόεδρος του ΕΦ.ΣΥ μας 

ενημέρωσε ότι τέτοια υφίστανται και λειτουργούν στη Μεγάλη Βρετανία, Δανία, Ιταλία, Ισπανία, 

Μάλτα και Πορτογαλία ενώ στις πλείστες των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών λειτουργούν 

εξειδικευμένα φορολογικά δικαστήρια (tax courts). Σημείωσε επίσης ότι ακόμη και μετά τη 

σύσταση του Διοικητικού Δικαστηρίου, το τελευταίο δεν μπορεί να εξετάζει την ουσία των 

φορολογικών υποθέσεων, με τον τρόπο με τον οποίο τις επιλαμβάνεται σήμερα το ΕΦ.ΣΥ. ως 

πολυμελές συλλογικό ιεραρχικό διοικητικό όργανο, ούτε και να καταλήγει σε τροποποίηση ή και 

αντικατάσταση των αποφάσεων του Εφόρου, δίνοντας οριστική και αποτελεσματική λύση στη 

φορολογική διαφορά. 

Όσον αφορά στη μείωση των μελών του Συμβουλίου, η Πρόεδρος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το 

θέμα του αριθμού των μελών του ΕΦ.ΣΥ. είναι εξ αντικειμένου άρρηκτα συνδεδεμένο με τη 

διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του ΕΦ.ΣΥ. το 2017, η οποία συνάδει και με την ενοποίηση του 

Φορολογικού Συστήματος.  

Τέλος, η Πρόεδρος ανέφερε ότι η ενίοτε μη εφαρμογή του χρονικού πλαισίου εξέτασης των 

ιεραρχικών προσφυγών (Ι.Π.) κατά κανόνα δεν οφείλεται στο Συμβούλιο και πρόσθεσε ότι το 

ΕΦ.ΣΥ. καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να τηρούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας.  

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, με επιστολή του, ημερ. 16.6.2020, μας 

πληροφόρησε ότι, η σύσταση της Υπηρεσίας μας για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, για 

μείωση των εξουσιών του ΕΦ.ΣΥ., δεν τον βρίσκει σύμφωνο, αφού ο έλεγχος που ασκεί το ΕΦ.ΣΥ. 

δεν είναι μόνο ακυρωτικός, αλλά και έλεγχος ουσίας. Όπως ανέφερε, το Κράτος οφείλει να 

παρέχει στους φορολογούμενους πολίτες το δικαίωμα να προσφεύγουν σε ενδιάμεσο θεσμό πριν 

την προσφυγή στη δικαιοσύνη και να εξετάζεται και η ουσία της απόφασης του Τμήματος 

Φορολογίας. Σε διαφορετική περίπτωση οι πολίτες θα ακολουθούν και τις δύο διαδικασίες 

ταυτόχρονα, με τις γνωστές συνέπειες της συσσώρευσης φορολογικών υποθέσεων και στους δύο 

θεσμούς. Τέλος, συμφώνησε με τη σύσταση της Υπηρεσίας μας ότι θα πρέπει να τεθούν χρονικά 

όρια στην έκθεση της απόφασης του ΕΦ.ΣΥ. και σε κάποια ενδιάμεσα στάδια της διαδικασίας και 

πρόσθεσε ότι θα προωθηθεί άμεσα σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας.  

4.2 Κόστος λειτουργίας του Συμβουλίου 

Το συνολικό κόστος για τη λειτουργία του Συμβουλίου κατά τα έτη 2018 και 2019 ανήλθε στο 

ποσό των €497.913 και €524.315, αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων ποσών ύψους €85.505 και 

€109.132, αντίστοιχα, που αφορούν στη μισθοδοσία των υπαλλήλων που είναι τοποθετημένοι/ 

αποσπασμένοι στο Συμβούλιο, καθώς και στην αμοιβή συμβούλου, με τον οποίο έχει συναφθεί 

συμφωνία παροχής υπηρεσιών. 

Το συνολικό κόστος λειτουργίας του ΕΦ.ΣΥ. από το έτος ίδρυσής του (2000) μέχρι τον Δεκέμβριο 

του 2019 ανήλθε σε περίπου €12 εκ.  
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Η Πρόεδρος του ΕΦ.ΣΥ. μάς ανέφερε ότι δεν θα πρέπει να γίνεται σύγκριση του κόστους 

λειτουργίας του ΕΦ.ΣΥ. με τον αριθμό των Ι.Π. που καταχωρίζονται ενώπιόν του γιατί ο θεσμικός 

ρόλος και η αποστολή του για απόδοση φορολογικής δικαιοσύνης δεν είναι θεμιτό να 

προσμετράται ή να αναλύεται με όρους στενά οικονομικούς. Ανέφερε επίσης ότι σήμερα ο 

Προϋπολογισμός του ΕΦ.ΣΥ. είναι πολύ πιο κάτω από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. 

4.3 Απασχολούμενο προσωπικό-Συμβόλαιο για παροχή υπηρεσιών 

Το 2018 το ΕΦ.ΣΥ. στελεχωνόταν με 3 μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, 1 έκτακτη υπάλληλο και 

2 ωρομίσθιους, ενώ το 2019 στελεχωνόταν με 2 μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, 1 έκτακτη 

υπάλληλο και 2 ωρομίσθιους.  

Σχετικά αναφέρεται ότι, λήφθηκαν από το ΕΦ.ΣΥ. και υπηρεσίες για φορολογικά θέματα από ένα 

σύμβουλο με συμφωνία παροχής υπηρεσιών, που συνομολογήθηκε για την περίοδο 1.11.2018 

μέχρι 31.10.2019 και στη συνέχεια ανανεώθηκε για την περίοδο 1.11.2019 μέχρι 31.10.2020, με 

δυνατότητα ανανέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως θα εξασφαλιστεί η έγκριση του 

Υπουργικού Συμβουλίου. 

Η Υπηρεσία μας έχει επιστήσει την προσοχή στο Συμβούλιο ότι, με τη λήξη του συγκεκριμένου 

συμβολαίου ουδεμία ανανέωση θα πρέπει να γίνει, πρώτο γιατί αυτό θα καταστρατηγούσε τις 

αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης που πρέπει να διέπουν τη δράση της διοίκησης 

κατά τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις και δεύτερο γιατί τυχόν 

ανανέωση θα δημιουργήσει σοβαρό κίνδυνο (ανάλογα πάντα με τη φύση των υπηρεσιών και το 

καθεστώς με το οποίο αυτές παρέχονται) για μετατροπή του προσώπου αυτού από παροχέα 

υπηρεσιών σε εργοδοτούμενο αορίστου χρόνου, στην οποία περίπτωση το Συμβούλιο θα υπέχει 

προσωπική ευθύνη με βάση τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. 

Η Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι το Συμβούλιο έχει υπόψη του τις σχετικές εγκυκλίους του 

Υπουργείου Οικονομικών και επισήμανε την απουσία Διοικητικού Λειτουργού από την υπηρεσία 

του ΕΦ.ΣΥ. ως ιεραρχικού συλλογικού διοικητικού οργάνου, θέμα του οποίου η διευθέτηση έγινε 

ακόμα πιο επιτακτική, με τη διεύρυνση των εξουσιών του ΕΦ.ΣΥ. το 2017, καθώς επίσης και τη 

δημοσιοποίηση των αποφάσεών του. 

4.4 Ιεραρχικές προσφυγές (Ι.Π.) 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦ.ΣΥ., από το 2000 (έτος ίδρυσης και λειτουργίας του ΕΦ.ΣΥ.) μέχρι και 

την 31.12.2019, κατατέθηκαν συνολικά 440 Ι.Π., που αφορούσαν σε άμεση και έμμεση φορολογία 

(21 το 2018 και 19 το 2019) εναντίον αποφάσεων του Εφόρου Φορολογίας, από τις οποίες οι 234 

αποσύρθηκαν ή απορρίφθηκαν, αφού δεν πληρούσαν τις υπό του Νόμου προβλεπόμενες 

προϋποθέσεις, ενώ εκδόθηκε απόφαση για τις 188. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019, εκκρεμούσε η 

λήψη απόφασης για 18 υποθέσεις. 

Η Πρόεδρος του ΕΦ.ΣΥ. μας ανέφερε ότι και στις Ι.Π. που απορρίφθηκαν έχει εκδοθεί απόφαση και 

σαφώς ως εκτελεστή διοικητική πράξη ο φορολογούμενος είχε το δικαίωμα να την προσβάλει 

ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου. Όσον αφορά στις Ι.Π. που αποσύρθηκαν, πρόσθεσε ότι αυτό ήταν 

αποτέλεσμα απόφασης των φορολογουμένων ή όταν ο Έφορος Φορολογίας αποφάσιζε, μεσούσης 
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της διαδικασίας ενώπιον του ΕΦ.ΣΥ., να προβεί σε ανάκληση της απόφασής του. Σε τέτοια 

περίπτωση, μέχρι την ανάκληση της απόφασης από τον Έφορο, προηγούνταν συνεδρίες, εσωτερικά 

σημειώματα και ακροαματική διαδικασία. 

Τα έτη 2018 και 2019 το ΕΦ.ΣΥ ασχολήθηκε με την εξέταση 23 και 36 Ι.Π., αντίστοιχα, εκ των οποίων 

εξέδωσε απόφαση το 2018 σε 5 περιπτώσεις και το 2019 σε 8 περιπτώσεις που κατατέθηκαν στο 

Συμβούλιο την περίοδο 2017 – 2018.  

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦ.ΣΥ., λεπτομέρειες όλων των 

προσφυγών που κατατέθηκαν, απορρίφθηκαν/αποσύρθηκαν, εκδικάστηκαν, καθώς επίσης και τα 

ποσά φόρου που αφορούν σε αυτές, για την περίοδο 2000-2019, ενώ ακολουθεί πίνακας με τις 

προσφυγές που εκδικάστηκαν για την ίδια περίοδο: 

 

Ιεραρχικές Προσφυγές που κατατέθηκαν από το 2000-2019 και αντίστοιχο ποσό φόρου που αφορούν 

 Αριθμός 
Ιεραρχικών 
Προσφυγών 

 

Ποσό φόρου που  
αφορούσε στις  

Ιεραρχικές Προσφυγές  
(χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις) 

ΑΜΕΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΕΜΜΕΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΕΜΜΕΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

€ € € 

Ι.Π. που 
απορρίφθηκαν/ 
αποσύρθηκαν   

224 10 234 138.861.885 508.735 139.370.620 

Ι.Π. που εκδικάστηκαν 
και εκδόθηκε απόφαση   

181* 7 188 59.527.268 465.977 59.993.245 

Ι.Π. που εκκρεμούσε η 
εξέταση (μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2019). 

 
7 

 

 
11 

 

 
18 

 

568.107 
 

2.161.470 
 

2.729.577 
 

Σύνολο Ιεραρχικών 
Προσφυγών που 
κατατέθηκαν την 
περίοδο 2000-2019 

412 28 440 198.957.260 3.136.182 202.093.442 

* Δύο από τις 181 εκδικασθείσες Ι.Π.,(Ι.Π. 19/2006 και 4/2011), κατόπιν απόφασης Δικαστηρίου, επανεξετάστηκαν από 
το ΕΦ.ΣΥ. και εκδόθηκαν νέες αποφάσεις τα έτη 2016 και 2017, αντίστοιχα. 
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Ιεραρχικές Προσφυγές που εκδικάστηκαν από το 2000 – 2019 και  
εκδόθηκε απόφαση, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦ.ΣΥ. 

 Αριθμός  
Ιεραρχικών Προσφυγών  

που εκδικάστηκαν 

 Ποσό φόρου 
που αφορούν  

οι Ιεραρχικές Προσφυγές                              
 (χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις) 

 Απόφαση 
  

ΑΜΕΣΗ 
ΦΟΡΟ-
ΛΟΓΙΑ 

  

ΕΜΜΕΣΗ 
ΦΟΡΟ-
ΛΟΓΙΑ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΗ 
ΦΟΡΟ-
ΛΟΓΙΑ  

ΕΜΜΕΣΗ 
ΦΟΡΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  

Αριθμός   % € € € 

Επικυρώθηκε η απόφαση 
του Εφόρου Φορολογίας 

98 1 99 53 15.042.342 54.237 15.096.579 

Επικυρώθηκε μερικώς η 
απόφαση του Εφόρου 
Φορολογίας 

6 0 6 3 33.661.013 0 33.661.013 

Η προσφυγή πέτυχε 
υπέρ ή μερικώς υπέρ του 
αιτητή 

54 4 58 31 3.490.798 321.309 3.812.107 

Ακυρώθηκε η απόφαση 
του Εφόρου Φορολογίας 
και παραπέμφθηκε στον 
ίδιο με οδηγίες 

20 2 22 12 2.378.072 90.431 2.468.503 

Ζητήθηκε η παροχή 
ικανοποιητικής εγγύησης 
για εξέταση της Ι.Π. 

3 0 3 1 4.955.043 0 4.955.043 

Σύνολο Ιεραρχικών 
Προσφυγών 

181 7 188 100 59.527.268 465.977 59.993.245 

Όπως φαίνεται πιο πάνω, από το σύνολο των 440 Ι.Π. που κατατέθηκαν κατά την περίοδο 2000-2019 

και αφορούσαν σε συνολικό ποσό φόρου €202 εκ. περίπου (χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις), το 

Συμβούλιο εκδίκασε και εξέδωσε απόφαση σε 188 περιπτώσεις, οι οποίες αφορούσαν σε ποσό 

φόρου περίπου €60 εκ. Σχετικά αναφέρεται ότι, σε 22 από τις πιο πάνω περιπτώσεις, οι αιτητές 

προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο και μετά τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου, το ΕΦ.ΣΥ. τις 

επανεξέτασε και εξέδωσε νέα απόφαση. 

Επισημάναμε ότι από τις 188 Ι.Π. που εκδικάστηκαν και εκδόθηκε απόφαση από το ΕΦ.ΣΥ. μέχρι 

τις 31.12.2019, 58 Ι.Π. (ποσοστό 31%) που αφορούν σε συνολικό ποσό φόρου €3,8 εκ. περίπου, 

χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις, πέτυχαν υπέρ ή μερικώς υπέρ των αιτητών. Όσον αφορά στις Ι.Π. 

στις οποίες επικυρώθηκε η απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, αυτές ανέρχονται σε 99 (ποσοστό 

53%) και αφορούν σε φόρο €15,1 εκ. περίπου, χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις. 

Αναλυτικότερα στοιχεία για τις 188 περιπτώσεις, οι οποίες εκδικάστηκαν από το ΕΦ.ΣΥ. και 

εκδόθηκε απόφαση, παρουσιάζονται στο Παράρτημα. 

Επίσης, με βάση στοιχεία του ΕΦ.ΣΥ., στις 31.12.2019 εκκρεμούσαν προς εξέταση συνολικά 18 

Ι.Π. για ποσό φόρου περίπου €2,7 εκ., χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις. 

Επισημάναμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20Α(6) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 

Νόμου (Ν.4/1978), η διαδικασία εξέτασης της ιεραρχικής προσφυγής ολοκληρώνεται το ταχύτερο 

δυνατό και η απόφαση του ΕΦ.ΣΥ. εκδίδεται το αργότερο σε ένα χρόνο από την ημερομηνία 

υποβολής της. Από τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας, διαπιστώσαμε ότι την 31.12.2018 εκκρεμούσαν 
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προς εξέταση, πέραν του ενός έτους, 5 Ι.Π., οι οποίες κατατέθηκαν την περίοδο  Μαρτίου– 

Νοεμβρίου του 2017 και αφορούσαν σε ποσό φόρου €379.400, χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις. 

Στις 31.12.2019 εκκρεμούσαν προς εξέταση, πέραν του ενός έτους, 8 Ι.Π. οι οποίες κατατέθηκαν 

την περίοδο Φεβρουαρίου–Δεκεμβρίου του 2018 και αφορούσαν σε ποσό φόρου €517.264, 

χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις. 

Σύσταση: Να γίνει εξέταση των Ι.Π. που εκκρεμούν πέραν του ενός έτους από την ημερομηνία 

υποβολής τους στο ΕΦ.ΣΥ. το συντομότερο δυνατόν. 

4.5 Ασφάλεια γραφείων ΕΦ.ΣΥ. 

Το ΕΦ.ΣΥ. στεγάζεται σε πενταώροφο κτήριο, ιδιοκτησία του κράτους, το οποίο χρησιμοποιείται 

και από άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με έκθεση του Υπεύθυνου του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος (Γ.Π.Ε.) του Αρχηγείου 

Αστυνομίας προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ημερ. 30.1.2019, με κοινοποίηση, 

μεταξύ άλλων και προς την Πρόεδρο του ΕΦ.ΣΥ., σχετικά με το κτήριο όπου συστεγάζεται το 

Εφοριακό Συμβούλιο μαζί με άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες, εντοπίστηκαν διάφορα προβλήματα 

ασφάλειας, ένεκα και της ιδιομορφίας του συγκεκριμένου κτηρίου. Όπως αναφέρεται στην 

έκθεση, σε επιθεώρηση του κτηρίου που έγινε στις 24.1.2019 εντοπίστηκαν διάφοροι πιθανοί 

κίνδυνοι που δυνατόν να αντιμετωπίσουν οι Υπηρεσίες που στεγάζονται στο εν λόγω κτήριο, με 

σοβαρότερο το πρόβλημα της ασφάλειας με την ελεύθερη είσοδο του κοινού εντός του κτηρίου 

και κατ’ επέκταση εντός των επιπέδων των ορόφων, λόγω των ανύπαρκτων μέτρων ελέγχου 

εισερχομένων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια του προσωπικού, των εγγράφων και 

της κρατικής περιουσίας. Με βάση τα πιο πάνω, έγιναν συγκεκριμένες εισηγήσεις από το Γ.Π.Ε. 

για διαχείριση και αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφάλειας και πιθανών κινδύνων. 

Σύσταση: Να γίνουν, σε συνεργασία με τις άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες που συστεγάζονται 

στο ίδιο κτήριο, οι απαραίτητες ενέργειες για υλοποίηση των εισηγήσεων του Γ.Π.Ε.  

4.6 Μητρώο παρουσιών προσωπικού 

Το μητρώο παρουσιών προσωπικού (Γεν.40) δεν τηρείται κατάλληλα, σε αντίθεση με τον 

Κανονισμό 24 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 

περιπτώσεις όπου οι στήλες στις οποίες καταγράφεται ο χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης 

των υπαλλήλων στην εργασία ήταν κενές ή ήταν λανθασμένα συμπληρωμένες. Επίσης, φαίνεται 

ότι δεν γίνεται οποιοσδήποτε έλεγχος στο εν λόγω μητρώο. 

Σύσταση: Να εφαρμόζονται οι σχετικοί Κανονισμοί και να πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι 

στο εν λόγω μητρώο. 

4.7 Απουσία Στρατηγικού Σχεδίου 

Μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (Μάρτιος του 2020), το ΕΦ.ΣΥ. δεν είχε ετοιμάσει στρατηγικό 

σχέδιο, στα πλαίσια του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου 

Νόμου (Ν.20(Ι)/2014), σύμφωνα με τον οποίο κάθε οικονομικός φορέας που περιλαμβάνεται 

στον Προϋπολογισμό της Δημοκρατίας ετοιμάζει και υποβάλλει στον Υπουργό μεσοπρόθεσμο 
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στρατηγικό Σχέδιο, στο οποίο αναλύονται οι πρωταρχικοί στόχοι και οι στρατηγικές για επίτευξή 

τους, οι οποίοι πρόκειται να προωθηθούν μέσω υλοποίησης του Προϋπολογισμού τους, μαζί με 

κύριους δείκτες απόδοσης σε τέτοια μορφή και με τέτοιο τρόπο που ο Υπουργός ήθελε 

καθορίσει. Το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από αριθμό οικονομικών φορέων εντός του 2019 

όπως, κατά την ετοιμασία του Προϋπολογισμού του 2020 και του Μεσοπρόθεσμου 

Δημοσιονομικού Πλαισίου, ετοιμάσουν Στρατηγικό Σχέδιο για το 2020-2022. Παράλληλα, το 

Υπουργείο κάλεσε όλους τους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς που περιλαμβάνονται στον 

Προϋπολογισμό της Δημοκρατίας να αρχίσουν τη διαδικασία ετοιμασίας Στρατηγικού Σχεδίου.  

Σύσταση: Το Συμβούλιο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, να ετοιμάσει 

στρατηγικό σχέδιο για το ΕΦ.ΣΥ. 

Η Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι για το θέμα αυτό συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών.  

4.8 Ανεξαρτησία ΕΦ.ΣΥ. 

Με διάφορες επιστολές της Υπηρεσίας μας εισηγηθήκαμε όπως μελετηθούν εναλλακτικές λύσεις, 

ώστε το φοροτεχνικό προσωπικό να μην υπάγεται στον Έφορο Φορολογίας, του οποίου οι 

αποφάσεις ενδέχεται να προσβληθούν με την άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στο ΕΦ.ΣΥ. Στην 

έκθεση πεπραγμένων του ΕΦ.ΣΥ., που αφορά στο έτος 2018, η οποία στάληκε στον Υπουργό 

Οικονομικών στις 4.10.2019, η Πρόεδρος του ΕΦ.ΣΥ. σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η ανεξαρτησία 

του θεσμού του ΕΦ.ΣΥ. θα μπορούσε να διασφαλιστεί με την ενίσχυσή του με μόνιμο προσωπικό 

που να υπάγεται οργανικά σε αυτό. 

Αναφέρεται σχετικά ότι, μέχρι και την ημερομηνία του ελέγχου (Μάρτιος του 2020), το ΕΦ.ΣΥ. 

είχε δύο φοροθέτες, εκ των οποίων ο ένας υπάγεται οργανικά στον Έφορο Φορολογίας και ο 

άλλος είναι με αγορά υπηρεσιών.  

Σύσταση: Να μελετηθούν εναλλακτικές λύσεις, ώστε το φοροτεχνικό προσωπικό να μην 

υπάγεται στον Έφορο Φορολογίας, του οποίου οι αποφάσεις ενδέχεται να προσβληθούν με 

την άσκηση Ι.Π. στο ΕΦ.ΣΥ. 

Η Πρόεδρος μάς ανέφερε ότι, διαχρονική θέση του ΕΦ.ΣΥ. είναι ότι η ανεξαρτησία του θα πρέπει 

άμεσα να διασφαλιστεί με την ενίσχυσή του με μόνιμο προσωπικό που να υπάγεται οργανικά σε 

αυτό. 
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5 Γενικά συμπεράσματα  

Από τον έλεγχο του ΕΦ.ΣΥ. διαπιστώσαμε ότι το ετήσιο κόστος λειτουργίας του είναι ψηλό και 

ανέρχεται τουλάχιστον στις €450.000, ενώ η μέση ετήσια αξία του ύψους της φορολογίας για την 

οποία κλήθηκε να εξετάσει ενστάσεις στα 20 χρόνια ζωής του, είναι περίπου €3 εκ. Επίσης, σε 

κάποιες περιπτώσεις διαπιστώσαμε καθυστέρηση στην εξέταση των Ι.Π. 
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6 Γενικές συστάσεις 

Συστήνουμε τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, ώστε το ΕΦ.ΣΥ. να ασκεί μόνο έλεγχο 

νομιμότητας (και όχι και έλεγχο σκοπιμότητας) επί των αποφάσεων του Εφόρου και καθορισμό 

χρονικών ορίων στην έκδοση της απόφασης του ΕΦ.ΣΥ. και ενδεχομένως και σε κάποια 

ενδιάμεσα στάδια της διαδικασίας. Επίσης, συστήνουμε την εξέταση των Ι.Π. που εκκρεμούν 

πέραν του ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής τους, το συντομότερο δυνατόν. 

 



 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  -  Ιεραρχικές Προσφυγές που εκδικάστηκαν από το ΕΦ.ΣΥ. την περίοδο 2000 – 2019, σύμφωνα με στοιχεία 

ΕΦ.ΣΥ., ημερ. 28.2.2020 

ΑΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 Αριθμός Ι.Π. που 
εκδικάστηκαν από 

ΕΦ.ΣΥ. 
  

Ποσό που επιβλήθηκε από τον 
Διευθυντή του ΤΕΠ 

Ποσό οφειλόμενου φόρου 
σύμφωνα με τον Αιτητή 

Ποσό που εκδικάστηκε 
(απόφαση ΕΦ.ΣΥ.) 

Συνολικό ποσό 
που αφορά η Ι.Π. 
 (χωρίς τόκους & 

επιβαρύνσεις) Πληρωτέος 
φόρος 

Επιστρεπτέος 
φόρος 

Πληρωτέος 
φόρος 

Επιστρεπτέος 
φόρος 

Πληρωτέος 
φόρος 

Επιστρεπτέος 
φόρος 

€ € € € € € € 

● Επικυρώθηκε η απόφαση του 
Εφόρου του ΤΕΠ 

98 16.646.131 0 1.763.969 160.180 16.643.839 0 15.042.342 

● Επικυρώθηκε μερικώς η απόφαση 
του Εφόρου του ΤΕΠ 

6 33.696.566 13.308.262 35.553 13.308.262 86.519 0 33.661.013 

● Η προσφυγή πέτυχε υπέρ του 
Αιτητή 

47 2.730.715 0 577.263 43.097 690.981 44.462 2.196.549 

● Η προσφυγή πέτυχε μερικώς υπέρ 
του Αιτητή  

7 1.311.347 2.937 14.161 0 709.095 36.803 1.294.249 

● Ακυρώθηκε η απόφαση του 
Εφόρου του ΤΕΠ και 
παραπέμφθηκε στον ίδιο με 
οδηγίες  

20 3.186.525 81.671 1.276.318 549.536 0 0 2.378.072 

● Ζητήθηκε από το ΕΦ.ΣΥ. παροχή 
ικανοποιητικής εγγύησης για 
εξέταση της Ι.Π. 

3 4.955.043 0 0 0 4.684.561 0 4.955.043 

  ΣΥΝΟΛΟ 181 62.526.327 13.392.870 3.667.264 14.061.075 22.814.995 81.265 59.527.268 

 

  



 

 
 

ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

  
  

Αριθμός Ι.Π. που 
εκδικάστηκαν από 

ΕΦ.ΣΥ. 
  

Ποσό που επιβλήθηκε από τον 
Διευθυντή του ΤΕΠ 

Ποσό οφειλόμενου φόρου 
σύμφωνα με τον Αιτητή 

Ποσό που εκδικάστηκε 
(απόφαση ΕΦ.ΣΥ.) 

Συνολικό ποσό που αφορά 
η Ι.Π. (χωρίς τόκους & 

επιβαρύνσεις) Πληρωτέος 
φόρος 

Επιστρεπτέος 
φόρος 

Πληρωτέος 
φόρος 

Επιστρεπτέος 
φόρος 

Πληρωτέος 
φόρος 

Επιστρεπτέος 
φόρος 

€ € € € € € € 

● Επικυρώθηκε η απόφαση του 
Εφόρου του ΤΕΠ 

1 54.237 - - - 54.237 - 54.237 

● Επικυρώθηκε μερικώς η 
απόφαση του Εφόρου του 
ΤΕΠ 

- - - - - - - - 

● Η προσφυγή πέτυχε υπέρ του 
Αιτητή 

4 345.353 - 24.043 - 134.161 - 321.309 

● Η προσφυγή πέτυχε μερικώς 
υπέρ του Αιτητή 

- - - - - - - - 

● Ακυρώθηκε η απόφαση του 
Εφόρου του ΤΕΠ και 
παραπέμφθηκε στον ίδιο με 
οδηγίες  

2 94.923 - 4.493 - - - 90.431 

● Ζητήθηκε από το ΕΦ.ΣΥ. 
παροχή ικανοποιητικής 
εγγύησης για εξέταση της Ι.Π. 

- - - - - - - - 

  ΣΥΝΟΛΟ 7 494.513 - 28.536 - 188.398 - 465.977 

          

  ΟΛΙΚΟ ΑΜΕΣΗΣ & 

ΕΜΜΕΣΗΣ  

188 63.020.840 13.392.870 3.695.800 14.061.075 23.003.393 81.265 59.993.245 
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