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απόψεις
Περί παραγραφής και πάλι η συζήτηση
Κατά τα τελευταία χρόνια, τη δημόσια φορολογική συζήτηση μονοπώλησαν οι
«λίστες φορολογούμενων» και ο θεσμός της φορολογικής παραγραφής1.
Κατά πάγια τακτική της, η φορολογική διοίκηση αδρανούσε κατά τον αρχικό χρόνο της πενταετούς παραγραφής και κατά το τέλος αυτής, συχνά και μετά τον χρόνο
ολοκλήρωσής της, πίεζε τον φορολογικό νομοθέτη για την παράταση του χρόνου αυτού. Έτσι, υπήρχαν διαχειρίσεις για τις οποίες ο χρόνος παραγραφής μπορεί και να
είχε παραταθεί από την αρχικά οριζόμενη στον Νόμο πενταετία, ακόμη και σε δεκαπενταετία, με περισσότερες από 5-6 επιμέρους παρατάσεις. Επιπλέον της πάγιας
αυτής τακτικής, η φορολογική διοίκηση ακολουθούσε την τακτική των «συμπληρωματικών στοιχείων», προκειμένου να παρατείνεται η βασική πενταετής παραγραφή
σε δεκαετή (άρθρα 68 παρ. 2 και 84 ΚΦΕ). Έτσι, ανεξαρτήτως, αν υπήρχαν διαθέσιμες ή όχι πληροφορίες εντός του αρχικού χρόνου παραγραφής και κυρίως ανεξαρτήτως του αν μπορούσε εντός της αρχικής παραγραφής να συγκεντρώσει η φορολογική αρχή τις διαθέσιμες πληροφορίες, κάθε τι χαρακτηριζόταν από τον ελεγκτικό μηχανισμό ως «συμπληρωματικό στοιχείο» τεθέν υπόψη του μετά την πενταετία
και ικανό να μετατρέψει την πενταετία σε δεκαετία.
Αποτέλεσμα των τακτικών αυτών ήταν ότι ακόμη και εντός των τελευταίων ετών
(2016, 2017) συνέχιζαν να εκδίδονται καταλογιστικές πράξεις φόρου εισοδήματος
πολύ παλαιών διαχειρίσεων, ακόμη και αυτής του έτους 1997, δηλαδή αφού είχε
μεσολαβήσει διάστημα είκοσι ετών. Η πρακτική αυτή της φορολογικής αρχής έπλητε βάναυσα τη συνταγματική αρχή της βεβαιότητας του φόρου, χωρίς εντέλει να εξυπηρετείται το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, το οποίο πάντως δεν ταυτίζεται με το
στενό-ταμειακό συμφέρον του δημοσίου.
Βλ. Απόψεις Δ.Φ.Ν. σε: τεύχος 1612, σελ. 1009-1012, «Και πάλι, για το καίριο θέμα της φορολογικής παραγραφής», τεύχος 1615, σελ. 1201-1202, «Παραγραφής συνέχεια...» και τεύχος 1577, σελ. 145-146, «Η φορολογική παραγραφή και τα πρόσφατα νομολογιακά δεδομένα».
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Για να περιορισθεί η κατάσταση αυτή, το Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και
αρκετά διοικητικά δικαστήρια ουσίας προχώρησαν στην έκδοση μιας σειράς αποφάσεων, με τις οποίες επανακαθόρισαν το περιεχόμενο του κανόνα της βεβαιότητας του φόρου στο πεδίο δράσης της εκτελεστικής (φορολογικής) εξουσίας. Πρωτίστως, η νομολογία (βλ. ΣτΕ 1623/2017) κατέστησε τον θεσμό της παραγραφής, στοιχείο της φορολογικής ενοχής, εντάσσοντάς την έτσι στο άμεσο προστατευτικό πεδίο του κανόνα της νομιμότητας και βεβαιότητας του φόρου (άρθρο 78 παρ. 1, 4 Σ.).
Ακολούθως, κρίθηκε ότι η παράταση του χρόνου παραγραφής δεν δύναται καταρχήν και χωρίς τουλάχιστον ειδική επιμέρους πρόβλεψη και αιτιολογία, να αφορά ούτε και να καταλαμβάνει ήδη παραταθείσες παραγραφές (βλ. ΣτΕ 178/2017). Περαιτέρω, η νομολογία οριοθέτησε την έννοια του «συμπληρωματικού στοιχείου» που
μπορεί να οδηγήσει σε παρέκταση του αρχικά 5ετούς χρόνου παραγραφής σε 10ετία.
Ιδίως, κρίθηκε (βλ. ΣτΕ 2934/2017) ότι κινήσεις ημεδαπών τραπεζικών λογαριασμών που ήταν δυνατό να εξετάσει η φορολογική αρχή κατά τον αρχικό χρόνο παραγραφής δεν δύναται να συνιστούν «συμπληρωματικά στοιχεία» ικανά να επεκτείνουν τον βασικό πενταετή χρόνο.
Τέλος, μόλις πρόσφατα δημοσιεύθηκε η με αριθμό 147/2018 Γνωμοδότηση της
Ολομέλειας του ΝΣΚ, με την οποία επιτέλους κατέστη σαφές ότι ερμηνευτική και
χωρίς διάταξη τυπικού νόμου παρέκταση του χρόνου παραγραφής σε περιπτώσεις
εκπρόθεσμων δηλώσεων φόρου εισοδήματος, ώστε και σε αυτές να εφαρμόζεται ο
δεκαπενταετής χρόνος παραγραφής που εφαρμόζεται με ειδική διάταξη στις περιπτώσεις μη δήλωσης, δεν είναι συνταγματικά ανεκτή2.
Αναμένοντας, την αποδοχή της Γνωμοδότησης του ΝΣΚ από την ΑΑΔΕ και την
παροχή σχετικών οδηγιών στον φορολογικό ελεγκτικό μηχανισμό, μπορούμε πλέον
να προσδοκούμε ότι τελειώσαμε με την πληγή της παραγραφής.
Πλέον, η φορολογική διοίκηση θα μπορεί απρόσκοπτα να αφιερωθεί στον έλεγχο των σχετικά πρόσφατων υποθέσεων. Με τον τρόπο αυτόν, ο φορολογικός έλεγχος θα είναι ευχερέστερος, αφού θα είναι πιο εύκολη η συγκέντρωση και επαλήθευση στοιχείων. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτόν θα εμπεδωθούν συνθήκες ασφάλειας δικαίου, οι οποίες βοηθούν πάντα στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
Ασπασία Μάλλιου

Βλ. άρθρο Α. Μάλλιου και Μ. Νιαβή καθώς και τη σχετική Γνωμ. Ν.Σ.Κ. με τις εκεί βιβλιογραφικές και νομολογιακές παραπομπές, σελ. 467 επ. παρόντος τεύχος.
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φορολογικά θέματα
της Ασπασίας Κων. Μάλλιου,
δικηγόρου ΜΔΕ, οικονομολόγου
και της Μαριάννας Νιαβή,
δικηγόρου ΜΔΕ*

Η διάρκεια της παραγραφής σε περιπτώσεις
εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος, έως
και τη χρήση 2013.
Η μόλις εκδοθείσα γνωμοδότηση με αριθμό 147/2018 της
Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους1
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του Ν.2238/1994 οριζόταν ως βασική προθεσμία παραγραφής της δυνατότητας του Δημοσίου για τον έλεγχο και καταλογισμό φόρου η πενταετία. Η προθεσμία αυτή εκκινούσε από το τέλος του έτους
μέσα στο οποίο έληγε η προθεσμία για την επίδοση της οικείας φορολογικής δήλωσης του φορολογούμενου. Μάλιστα, κατά τα πρόσφατα νομολογηθέντα από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ενδ. ΣτΕ 1623/2016, ΣτΕ 1738/2017 και ΣτΕ 2934/20172), η
πενταετία κρίθηκε ως εύλογος χρόνος διάρκειας για την παραγραφή της δυνατότητας του Δημοσίου για έλεγχο και καταλογισμό φόρου ή προστίμου και ως χρόνος που
συνάδει με τις συνταγματικά θεμελιωμένες αρχές της αναλογικότητας και της ασφάλειας του δικαίου.
Επίσης, κατά την παράγραφο 4 του ίδιου ως άνω άρθρου (άρθρο 84 του Ν.2238/1994)
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.2238/1994, η
ως άνω βασική πενταετής προθεσμία παραγραφής της δυνατότητας του Δημοσίου για
έλεγχο και καταλογισμό φόρου εισοδήματος μπορεί να παρεκταθεί σε δεκαετία από
τη λήξη της τελευταίας, εφόσον μετά την παρέλευση του βασικού χρόνου παραγραφής
– δηλαδή μετά την παρέλευση της πενταετίας – περιέλθουν σε γνώση της φορολογικής διοίκηση νέα (συμπληρωματικά) στοιχεία (γενεσιουργός αιτία), τα οποία δεν ήταν
δυνατό η τελευταία να έχει στη διάθεσή της ή να λάβει υπόψη της εντός του αρχικού
* Η Μαριάννα Νιαβή είναι συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ - ΒΕΚΡΗΣ», www.potamitisvekris.com
1
Βλ. και σχετικές «Απόψεις» παρόντος τεύχους.
2
Βλ. ΣτΕ1623/2016 σε ΔΦΝ 2016/ σελ.1328, ΣτΕ1738/2017 σε ΔΦΝ 2017/σελ.1028 και ΣτΕ 2934/2017 σε
ΔΦΝ2017/ σελ.1203. Βλ. ακόμη άρθρο Α. Μάλλιου, με τίτλο «Και πάλι για τη φορολογική παραγραφή… Οι
νεότερες νομολογιακές εξελίξεις (ΣτΕ 2934/2017). Η έννοια των συμπληρωματικών στοιχείων. Η προϋπόθεση του προηγούμενου οριστικού φύλλου ελέγχου για τις χρήσεις έως και την 2006», ΔΦΝ 2017, σελ 1203.
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χρόνου παραγραφής (δηλαδή εντός της πενταετίας). Μάλιστα, για τις διαχειρίσεις έως
και το 2006 πλέον των συμπληρωματικών στοιχείων, για την παρέκταση της εν λόγω
προθεσμίας σε δεκαετία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η ύπαρξη προηγούμενου
οριστικοποιημένου φύλλου ελέγχου φόρου εισοδήματος σε βάρος του ελεγχόμενου –
φορολογούμενου (δηλαδή, αναγκαία προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί φορολογικός έλεγχος από τον οποίο έχει προκύψει οριστικός καταλογισμός φόρου εισοδήματος σε βάρος του) (βλ. αναλυτικά Ολ. ΣτΕ 1738/2017 και ΣτΕ 2934 και 2935/2017).
2. Περαιτέρω, με την παράγραφο 5 του άρθρου 84 του Ν.2238/1994 οριζόταν, κατ’ εξαίρεση, ως προθεσμία παραγραφής της δυνατότητας του Δημοσίου για έλεγχο και καταλογισμό φόρου εισοδήματος στην περίπτωση της παράλειψης υποβολής δήλωσης
από τον φορολογούμενο η δεκαπενταετία, αρχόμενη από τη λήξη της προθεσμίας για
την επίδοση της εν λόγω φορολογικής του δήλωσης.
Συνεπώς, κατά τη γραμματική διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων (κανόνας νομιμότητας του φόρου – άρθρο 78 Σ.), γενεσιουργό αιτία της 15ετούς προθεσμίας παραγραφής
του δικαιώματος του Δημοσίου της παρ. 5 του άρθρου 84 του Ν.2238/1994, η οποία παρέκλινε του βασικού κανόνα της 5ετούς προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος του
δημοσίου (άρθρο 84 παρ. 1 του Ν.2238/1994), συνιστούσε μόνο και κατά περιοριστικό
τρόπο το αρνητικό γεγονός της μη υποβολής (παράλειψη υποβολής) φορολογικής δήλωσης του φορολογούμενου για κάθε οικείο ελεγχόμενο οικονομικό έτος έως τη διενέργεια του ελέγχου ή/ και τη συμπλήρωση της βασικής πενταετούς παραγραφής.
3. Άλλωστε, όπως και πρόσφατα νομολογήθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η
παραγραφή συνιστά στοιχείο της φορολογικής ενοχής (ΣτΕ 1623/2016 και ΣτΕ
1738/2017) και κατά συνέπεια η νομοθετική της ρύθμιση υπάγεται στον κανόνα της
τυπικότητας της φορολογίας (άρθρο 78 Σ.). Συνακολούθως, η διάρκεια του χρόνου
παραγραφής καθώς και κάθε άλλο χαρακτηριστικό αυτής πρέπει να ρυθμίζεται αποκλειστικά και με ρητό τρόπο από διάταξη τυπικού νόμου. Ενώ, αναλογική ή/ και διασταλτική ερμηνεία (επέκταση) του χρόνου παραγραφής, χωρίς ρητή νομοθετική πρόβλεψη τυπικού νόμου για αυτή την επέκταση, δεν είναι συνταγματικά ανεκτή.
4. Έτσι, οι ανωτέρω διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 84 του Ν.2238/1994 που
όριζαν την παραγραφή της δυνατότητας του Δημοσίου για έλεγχο και έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος σε 15 έτη από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης, δεν μπορεί παρά να εφαρμόζονται μόνο και
αποκλειστικά στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί καθόλου φορολογική δήλωση εκ μέρους του φορολογούμενου εντός της βασικής πενταετούς προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έλεγχο και καταλογισμού φόρου και
όχι σε άλλες τυχόν περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής ή/ και συμπληρωματικής δήλωσης φόρου εισοδήματος, περιπτώσεις που δεν ταυτίζονται με εκείνες
της μη υποβολής δήλωσης.
5. Συνακόλουθα, η φορολογική διοίκηση δεν δύναται να εφαρμόσει αναλογικά και χωρίς ρητή γραμματική πρόβλεψη τις ως άνω διατάξεις για δεκαπενταετή παραγραφή
της περίπτωσης μη υποβολής δήλωσης και στην περίπτωση της εκπρόθεσμης ή/και
ανακριβούς υποβληθείσας (αρχικής ή/ και συμπληρωματικής) δήλωσης φόρου ει-
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σοδήματος από τον φορολογούμενο. Και τούτο ιδίως διότι, αυτό δεν ορίζεται ρητά
στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 84 του Ν.2238/1994, όπως επίσης, ούτε και σε κάποια άλλη διάταξη φορολογικού νόμου.
Ενόψει της συνταγματικά θεμελιωμένης επιταγής της παραγράφου 1 του άρθρου 78
του Συντάγματος για στενή (γραμματική) ερμηνεία των φορολογικών διατάξεων που
καταλαμβάνει όλα τα στοιχεία της φορολογικής ενοχής (όπως τον χρόνο και τη διάρκεια παραγραφής), θεωρείται ανεπίτρεπτη η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της
παραγράφου 5 του άρθρου 84 του Ν.2238/1994 και στην περίπτωση του θετικού γεγονότος της εκπρόθεσμης ή/και ανακριβούς υποβολής φορολογικής δήλωσης (αρχικής ή/ και συμπληρωματικής) από τον φορολογούμενο. Αφού, στο πραγματικό των
εν λόγω διατάξεων δεν συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις αυτές, δεδομένου ότι
λείπει η ρητή αναφορά (δηλ. ο απαιτούμενος τυπικός νόμος) που να περιλαμβάνει
στο πραγματικό διάταξης και τις εν λόγω περιπτώσεις.
6. Τα ανωτέρω ρητά γίνονται δεκτά και από την πλειοψηφία της πρόσφατης, με αριθμό 147/2018, γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(Ν.Σ.Κ.), όπως αυτή μόλις εκδόθηκε (30.7.2018), μετά από την παραπομπή του θέματος με τη με αριθμό 111/2018 Γνωμοδότηση του Β’ τμήματος του ΝΣΚ. Η εν λόγω γνωμοδότηση, όπως δημοσιεύεται κατωτέρω, καταλήγει σε κρίση διορθωτική
παλαιότερης γνωμοδότησης του ΝΣΚ (βλ. Γνωμ. ΝΣΚ 173/2006), σε προσαρμογή
με όσα πρόσφατα –ως άνω- νομολογήθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας (βλ.
Ολ. ΣτΕ 1738/2017, ΣτΕ 2934 και 2935/2017).
Ιδίως, των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις οποίες η παραγραφή συνιστά μέρος της φορολογικής ενοχής και κατά συνέπεια αποτελεί στοιχείο
αυτής που πρέπει να ρυθμίζεται ρητά από διάταξη τυπικού νόμου. Με περαιτέρω συνέπεια, να έχει πλέον επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι συνταγματικά ανεκτή η χωρίς ρητή πρόβλεψη τυπικής διάταξης νόμου, ταύτιση της περίπτωσης μη υποβολής δήλωσης με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης ούτε και η παρέκταση του χρόνου παραγραφής χωρίς προηγούμενη ρητή διάταξη τυπικού νόμου, αλλά μόνο κατά αναλογική – διασταλτική- ερμηνεία αυτού.
7. Κατά συνέπεια, η εξαιρετική 15ετής προθεσμία παραγραφής της παραγράφου 5 του
άρθρου 84 του Ν.2238/1994 για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο
στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (αρχικής ή συμπληρωματικής) ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων. Ενώ, επί εκπροθέσμου υποβολής των δηλώσεων αυτών ισχύει ο κανόνας της 5ετούς παραγραφής, με τη πιθανή και υπό όρους παρέκτασή της κατά τρία (3) έτη, μόνο στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής, κατά
τα όσα ρητά προβλέπονται στην οικεία διάταξη και γραμματικά ερμηνεύονται ήδη
από την ομόφωνη άποψη του Νομικού Συμβουλίου.
Για τον λόγο αυτόν, η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του
άρθρου 84 του Ν.2238/1994 περί 15ετούς παραγραφής στην περίπτωση της εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης δεν είναι νόμιμη, διότι έρχεται σε αντίθεση με τη στενή (γραμματική) ερμηνεία των φορολογικών αυτών διατάξεων, κατά τα
συνταγματικά επιβαλλόμενα από το άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος.
Τόμος 72
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Χρόνοςπαραγραφήςγιαεπιβολήφόρου
σεπερίπτωσηεκπρόθεσμηςυποβολής
δήλωσηςφόρουεισοδήματοςήαπόδοσης
παρακρατούμενωνφόρων
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 147/2018 (Ολομέλεια)
Προεδρεύουσα: Χρυσαφούλα Αυγερινού, αρχαιότερη Αντιπρόεδρος του ΝΣΚ., λόγω έλλειψης του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.
Εισηγητής: Χρήστος Κοραντζάνης, Πάρεδρος
Ν.Σ.Κ. (γνώμη χωρίς ψήφο)

Κατόπιν έγγραφου ερωτήματος της Α.Α.Δ.Ε.,
η Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. κλήθηκε να απαντήσει εάν, ενόψει έκδοσης των υπ’ αριθ.
1738, 2934 και 2935/2017 αποφάσεων του
Συμβουλίου της Επικρατείας, παύει η εφαρμογή της με αριθμό 173/2006 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης ισοδυναμεί
με τη μη υποβολή δήλωσης, με αποτέλεσμα το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου να παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών. Το Ν.Σ.Κ., με τη με
αριθμό 147/2018 απόφαση της Ολομέλειας, έκρινε κατά πλειοψηφία ότι σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων
φόρων, το δικαίωμα του Δημοσίου για καταλογισμό φόρου υπόκειται σε δεκαπενταετή προθεσμία παραγραφής. Αντιθέτως,
σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ισχύει ο γενικός
κανόνας της πενταετούς παραγραφής, η
οποία παρεκτείνεται κατά τρία έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της πενταετούς αυτής προθεσμίας μετά την 111/2018
σχετική γνωνοδότηση του Β’ τμήματος. Εκκρεμεί η αποδοχή της γνωμοδότησης από
την πλευρά της διοίκησης. Το ερώτημα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια.
Αριθμός Ερωτήματος: Το υπ’ αριθμ. πρωτ.
ΔΕΑΦ Β 1047363 ΕΞ 2018/23- 03-2018 έγγρα-
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φο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης/Δ/νση
Άμεσης Φορολογίας).
Ερώτημα: Εάν, ενόψει των αποφάσεων
1738/2017, 2934 και ΣτΕ 2935/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), εξακολουθεί να
βρίσκει έδαφος εφαρμογής η με αρ. 173/2006
γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία
η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης ισοδυναμεί
με τη μη υποβολή δήλωσης, με αποτέλεσμα το
δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου να
παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών,
ή η ως άνω παρέκταση του χρόνου παραγραφής από πενταετία σε δεκαπενταετία παρίσταται μη εύλογη.
Επί του εισαγομένου ήδη στην Ολομέλεια
ως άνω ερωτήματος εκδόθηκε η με αρ. 111/2018
γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ., με
την οποία δόθηκε, ομόφωνα, η απάντηση ότι η
εξαιρετική 15ετής προθεσμία παραγραφής για
τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής
μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, ενώ επί εκπροθέσμου
υποβολής των δηλώσεων αυτών ισχύει ο κανόνας της 5ετούς παραγραφής, με την παρέκτασή της κατά τρία (3) έτη στην περίπτωση που η
εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής. Λόγω όμως
της ύπαρξης επί του ζητήματος αντίθετης γνωμοδότησης (173/2006) του Ν.Σ.Κ., το ερώτημα
παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.3086/2002.
Κατόπιν τούτου το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Α’ Ολομέλεια Διακοπών) γνωμοδότησε ως
ακολούθως:
Ιστορικό
1. Από το ανωτέρω έγγραφο της ερωτώσας
Υπηρεσίας προκύπτει ότι ο προβληματισμός της
επί του ζητήματος αν παραμένει εφαρμοστέα η
με αρ. 173/2006 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., με
την οποία έγινε δεκτό, καθ’ ερμηνεία του άρθρου 84 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, ότι η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης εξομοιώνεται με την
μη υποβολή δήλωσης, ώστε να συντρέχει και
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στην περίπτωση αυτή δεκαπενταετής παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή φόρου, γεννήθηκε εξ αφορμής των γενόμενων δεκτών με τις πρόσφατες αποφάσεις
1738/2017 (Ολομέλειας) και 2934, 2935/2017
(επταμελούς συνθέσεως) του ΣτΕ, σε συνδυασμό προς τα γενόμενα δεκτά με την 268/2017
γνωμοδότηση της Ολομελείας του Ν.Σ.Κ., όσον
αφορά ειδικότερα την παρέκταση του χρόνου
παραγραφής σε εικοσαετή στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής που διαπράχθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ., ώστε να γεννάται ζήτημα
εύλογης διάρκειας και για την, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα, δεκαπενταετή παραγραφή.
2. Ειδικότερα, στο ως άνω έγγραφο γίνεται
συνοπτική μνεία στις σκέψεις 5 και 6 της
1738/2017 απόφασης του ΣτΕ και στην σκέψη 6
των αποφάσεων 2934 και 2935/2017 του ΣτΕ, με
τις οποίες έγινε, μεταξύ άλλων, δεκτό ότι η παραγραφή πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια στο
πλαίσιο της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας. Εύλογης διάρκειας κρίθηκε η πενταετής παραγραφή του άρθρου 84 παρ. 1 του Ν.
2238/1994, η δε μεταβολή της με την πρόβλεψη
επιμηκύνσεως είναι δυνατή μόνο υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 78 του
Συντάγματος, δηλαδή με διάταξη θεσπιζόμενη
το αργότερο το έτος που έπεται εκείνου στο οποίο
ανάγεται η φορολογική υποχρέωση.
3. Περαιτέρω, η ερωτώσα υπηρεσία αναφέρεται στο έγγραφο της στην διατυπούμενη με την
268/2017 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του
Ν.Σ.Κ. κρίση, σύμφωνα με την οποία, τουλάχιστον καθόσον αφορά την παρέκταση (επιμήκυνση) του χρόνου της παραγραφής σε εικοσαετή,
στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής που διαπράχθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ, υπό την
προϋπόθεση ότι το δικαίωμα του Δημοσίου δεν
είχε παραγραφεί μέχρι τότε, η θεσπίζουσα την
παρέκταση του χρόνου της παραγραφής σε εικοσαετή διάταξη του άρθρου 72 παρ. 11 εδάφιο
δεύτερο του ΚΦΔ αντίκειται, σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά με τις υπ’ αριθμ. 1738/2017 (σκέψη 6), 2934, 2935/2017 (σκέψη 6 αυτών) αποφάσεις του ΣτΕ, στις διατάξεις του άρθρου 78
(παρ. 1-2) του Συντάγματος, κατά το μέρος που
Τόμος 72

παρεκτείνει τον χρόνο παραγραφής φορολογικών αξιώσεων αναγόμενων σε χρήσεις προγενέστερες του προηγούμενου της δημοσιεύσεως
των διατάξεων του ΚΦΔ (Ν.4174/2013), ήτοι σε
χρήσεις προγενέστερες του έτους 2012.
4. Κατόπιν των ανωτέρω τίθεται από την Υπηρεσία το εξεταζόμενο ερώτημα και διατυπώνεται, παράλληλα, η άποψη ότι «με την ως άνω
γνωμοδότηση (173/2006) στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης παρεκτείνεται το
δικαίωμα του Δημοσίου για έλεγχο από την πενταετία στη δεκαπενταετία, χρόνος μη εύλογος
κατά τα οριζόμενα στις ως άνω σχετικές αποφάσεις του Σ.τ.Ε.»
Νομοθετικό πλαίσιο
5. Με το άρθρο 84 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος (Ν.2238/1994, Α’ 151), όπως αυτό
είχε διαμορφωθεί πριν από την έναρξη ισχύος
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, οριζόταν, μεταξύ άλλων, ότι: «1 Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου κατά τις διατάξεις του άρθρου 69
δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας
από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η
προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή του φόρου
παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας.
2. ... 3. ... 4. Το δικαίωμα του Δημοσίου για την
ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής και την επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων, για φορολογικές παραβάσεις,
παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον η μη ενάσκησή του, έστω και κατά ένα μέρος, οφείλεται: α) Στην από πρόθεση πράξη ή
παράλειψη του φορολογουμένου με τη σύμπραξη του αρμόδιου φορολογικού οργάνου, β) Σε
οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68, ανεξάρτητα από το εάν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί ή όχι, αρχικό φύλλο ελέγχου. Όταν τα συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας
το τελευταίο έτος της παραγραφής, ο χρόνος αυτής παρατείνεται για ένα ακόμη ημερολογιακό
έτος. 5. Αν δεν υποβληθεί δήλωση φορολογίας
εισοδήματος ή δήλωση απόδοσης παρακρατού-
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μενων φόρων ή δήλωση φόρου εισοδήματος του
άρθρου 64, το δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιήσει το φύλλο ελέγχου ή την πράξη καταλογισμού φόρου του άρθρου 64, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης. Σε περίπτωση υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους
πριν από την ημερομηνία λήξης του χρόνου παραγραφής, το δικαίωμα του Δημοσίου για την
κοινοποίηση φύλλου ελέγχου παραγράφεται μετά την πάροδο τριετίας από τη λήξη του έτους
υποβολής της δήλωσης. 6...»
6. Περαιτέρω, με το άρθρο 72 παρ. 11 του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013,
Α’ 170) ορίζεται ότι: «11. Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ’ εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και για
περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαταράχθηκε πριν την εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί...»
Επί της 268/2017 γνωμοδότησης της Ολομελείας Ν.Σ.Κ. και των ΣτΕ 1738/17(Ολ), 2934,
2935/2017 (επταμελούς συνθέσεως) αποφάσεων ΣτΕ, σε σχέση με την 173/2006 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.
7. Όπως έχει γίνει δεκτό με την 268/2017
γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.,, κατ’
επίκληση σκέψεων των ανωτέρω αποφάσεων
του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με
την αρχή της ασφάλειας δικαίου, η οποία απορρέει από τις διατάξεις των άρθρων 2§1 και 25§1
εδάφιο πρώτο του Συντάγματος και ειδικότερη
εκδήλωση της οποίας αποτελεί η αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου,
για την επιβολή φόρων, τελών, εισφορών και
σχετικών κυρώσεων, απαιτείται να προβλέπεται
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προθεσμία παραγραφής, να ορίζεται στο νόμο
εκ των προτέρων, τόσο η διάρκειά της, η οποία
πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή να συνάδει προς
την αρχή τ|Ίζ αναλογικότητας, όσο και ο συγκεκριμένος χρόνος λήξεώς της, μετά την οποία να
μην είναι πλέον δυνατή η επιβολή σε βάρος του
διοικουμένου φόρου, τέλους, εισφοράς ή άλλης
κυρώσεως και να μην αναστέλλεται ή παρατείνεται με ενέργειες δημοσίας αρχής.
8. Εξάλλου, ενόψει της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ’
του Συντάγματος) και προς αποφυγή ενθαρρύνσεως ενδεχόμενης απραξίας της φορολογικής
διοικήσεως, η παραγραφή πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια, ενόψει, μάλιστα, του ότι πλέον διευκολύνεται η διαδικασία ελέγχου τόσο λόγω
των συγχρόνων ηλεκτρονικών και άλλων μεθόδων ελέγχου όσο και λόγω του γεγονότος ότι πολλά δεδομένα που αφορούν την πάσης φύσεως
οικονομική δραστηριότητα των φορολογουμένων εισάγονται στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους των
φορολογουμένων και, ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται ο καθορισμός μακρού χρόνου παραγραφής πέραν των χρονικών ορίων που όριζαν
προϊσχύσασες διατάξεις σε χρόνο, κατά τον οποίο
η φορολογική διοίκηση δεν διέθετε τα μέσα αυτά. Ωστόσο, πρέπει να υπομνησθεί ότι η εφαρμογή των σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων στον
φορολογικό έλεγχο ανάγεται στο πρόσφατο παρελθόν και δεν εκτείνεται πέραν της επταετίας,
γεγονός που καταδεικνύει ότι η προαναφερόμενη ελεγκτική ευχέρεια της φορολογικής αρχής,
εις ό,τι αφορά σε απώτερα οικονομικά έτη είναι
σαφώς πεπερασμένη.
9. Όπως έχει γίνει δεκτό με την απόφαση
2934/2017 του ΣτΕ (σκέψη 11), η διάρκεια του
χρονικού διαστήματος παραγραφής πρέπει, κατά τα συναγόμενα από τη σκέψη 6 της 1738/2017
απόφασης της Ολομέλειας του ίδιου δικαστηρίου, να είναι σχετικώς μικρή, απαίτηση στην οποία
ανταποκρίνεται η προβλεπόμενη, ως κανόνας,
στο άρθρο 84 παρ. 1 του ΚΦΕ πενταετία, κατά τα
γενόμενα δεκτά στη σκέψη 10 της ίδιας απόφασης. Τούτο, όμως, δεν συνεπάγεται την εξαγωΒ´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1624
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γή a contario συμπεράσματος ότι κάθε άλλη κατ’
εξαίρεση, προβλεπόμενη (ήδη κατά τον κρίσιμο
χρόνο της χρήσης που αφορά, ή του χρόνου τέλεσης της φορολογικής παράβασης) μακρότερη
παραγραφή είναι για τον λόγο αυτό μη εύλογη.
10. Όπως, επίσης, έχει γίνει δεκτό με την
2934/2017 απόφαση του ΣτΕ (σκέψη 11) και την
μεταγενέστερη 172/2018 απόφαση του ΣτΕ, νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν (ήδη
κατά το χρόνο τέλεσης της αποδιδόμενης φορολογικής παράβασης και όχι αναδρομικά) παρέκταση του κατ’ αρχήν οριζόμενου χρόνου παραγραφής, πρέπει, επίσης, να ανταποκρίνονται
στην αρχή της αναλογικότητας, τόσο σε σχέση
με την προβλεπόμενη γενεσιουργό αιτία της επιμήκυνσης όσο και αναφορικά με το χρονικό διάστημα της, ενόψει του οικείου λόγου της παράτασης αλλά και του κατ’ αρχήν ισχύοντος χρόνου
παραγραφής. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να ερμηνεύονται στενά, ως θεσπίζουσες απόκλιση
από κανόνα, ο οποίος, μάλιστα, έχει τεθεί προς
εξυπηρέτηση της θεμελιώδους αρχής της ασφάλειας δικαίου.
11. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις
2934, 2935/2017 και 172/2018 αποφάσεις του,
δεν έθεσε θέμα αντισυνταγματικότητας της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 84 ΚΦΕ
που προβλέπει την εξαιρετική δεκαετή παραγραφή1, διατηρώντας αλώβητη την ισχύ της, στα
πλαίσια όμως της κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενης στενής ερμηνείας των διατάξεων ερμήνευσε κατά τέτοιον τρόπο την έννοια των συμπληρωματικών στοιχείων (δηλαδή στοιχείων
αποδεικτικών της ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος) του άρθρου 68 παρ. 2
Κ.Φ.Ε., στην οποία η ανωτέρω διάταξη παραπέμπει, ώστε η εμφανιζόμενη ως παρέκκλιση δεκαετής παραγραφή να μην καθίσταται ο κανόνας2. Όπως γίνεται δεκτό με την απόφαση, ένας
τέτοιος κανόνας εμφανίζει σοβαρά μειονεκτήματα, τόσο για τους φορολογούμενους όσο και
για το Δημόσιο, όσον αφορά τη φερεγγυότητα
των φορολογικών ελέγχων, τη δυνατότητα προ1
2

σήκουσας άμυνας των διοικουμένων, τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη των οικονομικών
δραστηριοτήτων τους, προς όφελος και της εθνικής οικονομίας, καθώς και την εισπραξιμότητα
των καταλογιζόμενων ποσών.
12. Εν όψει των ανωτέρω και λαμβανομένου
περαιτέρω υπόψη ότι γενεσιουργός αιτία, για την
προβλεπόμενη με την παράγραφο 5 του άρθρου
84ΚΦΕ παρέκταση της προθεσμίας παραγραφής, είναι η παράλειψη βασικής θεσμικής υποχρέωσης του φορολογούμενου (δηλ. μη υποβολή φορολογικής δήλωσης) και όχι ενέργεια ή
διαπίστωση της φορολογικής αρχής (ανεύρεση
συμπληρωματικών στοιχείων), όπως επί της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, είναι σαφές οι ως
άνω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν παρέχουν, πρόσφορη βάση για την αμφισβήτηση της συνταγματικότητας της διάταξης
της παραγράφου 5 του άρθρου 84 ΚΦΕ.
Εξάλλου, όπως έχει γίνει ήδη δεκτό με το με
αρ. 2642/2017 Πρακτικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α’ Ολομέλεια Διακοπών) (βλ.
σκέψη 7, τελευταία δύο εδάφια), με δεδομένο
ότι το εύλογο ή μη της διάρκειας της δεκαπενταετούς παραγραφής του άρθρου 84 παρ.5 του
Ν. 2238/1994 δεν έχει, μέχρι σήμερα, αντιμετωπισθεί από το ΣτΕ, η Φορολογική Διοίκηση
οφείλει να εφαρμόζει την ως άνω διάταξη, μέχρι εκδόσεως σχετικής αποφάσεως του πιο πάνω Δικαστηρίου.
13. Με την 268/2017 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ διατυπώθηκαν σκέψεις που
αφορούν στην συνταγματικότητα των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 36 παρ.3 και 72
παρ.11 Κ.Φ.Δ., ως προς το εύλογο ή μη της διάρκειας της θεσπιζόμενης με αυτές εικοσαετούς
παραγραφής, όμως η Ολομέλεια έκρινε ότι εφόσον το ζήτημα αυτό δεν έχει αντιμετωπισθεί ευθέως από το ΣτΕ η Φορολογική Διοίκηση πρέπει να τις εφαρμόζει μέχρις εκδόσεως σχετικής
απόφασης. Με την γνωμοδότηση αυτή της Ολομέλειας αντιμετωπίστηκε το ζήτημα μόνο της
παρέκτασης του χρόνου παραγραφής σε εικο-

268/2017 Ολ.Ν.Σ.Κ. σκέψη 14
2934, 2935/2017 ΣτΕ, σκέψη 12
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σαετή σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής που διαπράχθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ, υπό
την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα του Δημοσίου
δεν είχε παραγραφεί μέχρι τότε, περιορίζοντας
την εφαρμογή της θεσπίζουσας την παρέκταση
διάταξης του άρθρου 72§11 εδάφιο δεύτερο του
ΚΦΔ μόνο στις χρήσεις των ετών 2012 και 2013,
καθώς κρίθηκε ότι, κατά το μέρος που η διάταξη αυτή παρεκτείνει τον χρόνο παραγραφής φορολογικών αξιώσεων αναγομένων σε χρήσεις
προγενέστερες του προηγουμένου της δημοσιεύσεως του ΚΦΔ (Ν.4174/2013) έτους, αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 78(§§1-2) του Συντάγματος, σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά με
τις υπ’ αριθμ. 1738/2017 (σκέψη 6), 2934,
2935/2017 (σκέψη 6 αυτών) αποφάσεις του ΣτΕ.
14. Με την διάταξη της παραγράφου 5 του
άρθρου 84 ΚΦΕ προβλέπεται η παρέκταση του
κανόνα της πενταετούς παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου σε 15ετή, πλην
όμως η παρέκταση αυτή έχει ήδη θεσπισθεί με
διάταξη ισχύουσα κατά τον κρίσιμο χρόνο της
χρήσης που επισυμβαίνει το κρίσιμο αρνητικό
(μη) γεγονός που την επιφέρει, ήτοι η μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή φόρου εισοδήματος του άρθρου 64. Με την μεταβατική διάταξη του άρθρου 72 παρ. 11εδ. α’ του Κ.Φ.Δ. δεν
θεσπίζεται παρέκταση μικρότερης προθεσμίας
παραγραφής, αλλά διατήρηση της ισχύουσας υπό
την ισχύ του Κ.Φ.Ε. προθεσμίας παραγραφής για
τις χρήσεις πριν από την εφαρμογή του Κ.Φ.Δ,
ώστε να μην παρέχεται έδαφος ερμηνείας των
συνδυασμένων διατάξεων της παραγράφου 5 του
άρθρου 84ΚΦΕ και του άρθρου 72 παρ. 11εδ. α’
του Κ.Φ.Δ, υπό το φως του άρθρου 78(§§1-2) του
Συντάγματος. Είναι, επομένως, προφανές ότι η
ανωτέρω κρίση της γνωμοδότησης της Ολομελείας δεν παρέχει έδαφος αναθεώρησης των
όσων έχουν γίνει δεκτά με την 173/2006 γνωμοδότηση.
15. Συνεπώς κατά την κρατήσασα, ομόφωνα, γνώμη της Α’ Ολομέλειας Διακοπών του
Ν.Σ.Κ., οι με αρ. 1738/2017 (Ολομέλειας) και
2934, 2935/2017 (επταμελούς συνθέσεως) αποφάσεις του ΣτΕ, καθώς και η με αρ. 268/2017
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γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ δεν πρόσφορη βάση για την αμφισβήτηση της συνταγματικότητας της διάταξης της παραγράφου 5 του
άρθρου 84 ΚΦΕ. και δεν παρέχουν, για τον λόγο
αυτό, έδαφος αναθεώρησης των όσων έχουν γίνει δεκτά με την 173/2006 γνωμοδότηση.
Ερμηνεία και εφαρμογή (επί της διάταξης
του άρθρου 84§4 εδάφιο πρώτο και δεύτερο του
Ν. 2238/1994, σε σχέση με την 173/2006 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.)
16. Ανεξαρτήτως του ζητήματος περί του ευλόγου ή μη του χρόνου της 15ετούς παραγραφής, διάφορο παρίσταται το ζήτημα της ερμηνείας και εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης του
άρθρου 84 παρ.5 του Ν. 2238/1994, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, επί
του οποίου εκδόθηκε η με αρ. 173/2006 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ., εν όψει και των νεότερων δεδομένων που εισέφεραν στο ζήτημα της ερμηνείας των διατάξεων παραγραφής οι ως άνω αποφάσεις του ΣτΕ.
Κατά την ενώπιον της Α’ Ολομέλειας Διακοπών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους συζήτηση των μελών επί του ζητήματος αυτού διατυπώθηκαν τρεις (3) γνώμες.
17. Η γνώμη της πλειοψηφίας, που απαρτίσθηκε από την Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρο του
Ν.Σ.Κ Χρυσαφούλα Αυγερινού, τους Αντιπροέδρους του Ν.Σ.Κ. Ανδρέα Χαρλαύτη, Μεταξία Ανδροβιτσανέα, Ιωάννη Διονυσόπουλο και Στέφανο Δέτση και τους Νομικούς Συμβούλους του
Κράτους Νίκη Μαριόλη, Βασιλική Τύρου, Στυλιανή Χαριτάκη, Δημήτριο Χανή, Νικόλαο Δασκαλαντωνάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Γαρυφαλιά Σκιάνη, Δήμητρα Κεφάλα, Δημήτριο Αναστασόπουλο, Ευστράτιο Συνοίκη, Ευαγγελία Σκαλτσά, Αγγελική Καστανά, Ελένη Πασαμιχάλη, Παναγιώτη Παππά, Παναγιώτα-Ελευθερία Δασκαλέα-Ασημακοπούλου και Βασίλειο Κορκίζογλου
(ψήφοι είκοσι μία - 21), δέχθηκε τα εξής:
18. Όπως γίνεται παγίως δεκτό από την νομολογία, οι διατάξεις που επιβάλουν φορολογικά βάρη πρέπει να ερμηνεύονται στενά, ήτοι προεχόντως γραμματικά, και δεν είναι επιτρεπτή η
διασταλτική ερμηνεία ούτε η συναγωγή συμπεΒ´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1624
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ράσματος από τη σιωπή του νόμου. Με τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ επισημαίνεται ιδίως η
ανάγκη αυστηρώς στενής ερμηνείας διατάξεων
που θεσπίζουν απόκλιση από κανόνα σχετικά με
προθεσμίες παραγραφής για την επιβολή φόρων, τελών, εισφορών και σχετικών κυρώσεων,
ο οποίος έχει τεθεί προς εξυπηρέτηση της θεμελιώδους αρχής της ασφάλειας δικαίου. Επομένως, και η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 84 ΚΦΕ, που ενδιαφέρει εν προκειμένω,
πρέπει να ερμηνεύεται στενά, ως θεσπίζουσα
απόκλιση από τον κανόνα της πενταετούς προθεσμίας για την κοινοποίηση του φύλλου ελέγχου ή την πράξη επιβολής του φόρου που ορίζεται με την παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου.
19. Στην ελάσσονα πρόταση της 173/2006
γνωμοδότησης διαλαμβάνεται επί λέξει ότι «Σε
κάθε περίπτωση, όμως, μετά την ισχύ του άρθρου 44 του Ν. 820/1978, που προστέθηκε ως
παρ.4 στο άρθρο 68 του ν.δ. 3323/1955 με το άρθρο 17 παρ.1 του Ν. 1828/1989, αν η δήλωση
φορολογίας εισοδήματος ή η δήλωση απόδοσης
παρακρατούμενων φόρων ή αποτελεσμάτων Ο.Ε.
κλπ. δεν υποβληθεί μέσα στη νόμιμη προθεσμία,
αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας αυτής η
προβλεπόμενη δεκαπενταετής παραγραφή και
το γεγονός αυτό δεν αναιρείται από τυχόν μεταγενέστερη υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης,
αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις».
20. Από την αντιπαραβολή της ως άνω ερμηνευτικής προσέγγισης με την διατύπωση της
διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 84 «Αν

δεν υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή δήλωση φόρου εισοδήματος του άρθρου
64...», η οποία είναι ταυτόσημη με την εξετασθείσα με την γνωμοδότηση διάταξη του άρθρου 68 παρ. 4 του ν.δ. 3323/19553, όπως ίσχυε
κατά τον τότε κρίσιμο χρόνο, αλλά και διαχρονικά4, γίνεται αντιληπτό ότι από την διάταξη
απουσιάζει η κρίσιμη γραμματική διατύπωση
«μέσα στην νόμιμη προθεσμία» ή άλλη παρεμφερής (π.χ. εμπροθέσμως), την οποία η ως άνω
γνωμοδότηση εισάγει χωρίς ειδικότερη αιτιολογία. Η ελλείπουσα αυτή διατύπωση στη διάταξη είναι κατά τα ανωτέρω κρίσιμη, καθώς στο
πλαίσιο της κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενης
στενής της ερμηνείας δεν είναι επιτρεπτή η διασταλτική ερμηνεία ενός αρνητικού γεγονότος
(μη υποβολή δήλωσης), ώστε να καταλαμβάνει
και την περίπτωση ενός γεγονότος (υποβολή
εκπρόθεσμης δήλωσης). Συνεπώς για να ισχύει η εξαιρετική περίπτωση της δεκαπενταετούς
παραγραφής και στην περίπτωση της εκπρόθεσμης δήλωσης θα έπρεπε τούτο να είχε ρητά προβλεφθεί από τον νομοθέτη με αντίστοιχη ρητή διατύπωση στο κρίσιμο άρθρο 84 παρ.
5 ΚΦΕ., η έλλειψη δε τέτοιας διατύπωσης άγει
αναγκαίως στην διαπίστωση ότι, στην περίπτωση
εν γένει υποβολής δήλωσης, εκ των οριζόμενων στην διάταξη αυτή, εφαρμοστέος τυγχάνει
ο κανόνας της παραγράφου 1, ήτοι της πενταετούς παραγραφής από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης.

«Αν δεν υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή δήλωση επιβολής φόρου του άρθρου 16α, το δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιήσει το φύλλο ελέγχου ή την
πράξη καταλογισμού φόρου του άρθρου 16α παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης.
Σε περίπτωση υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημερομηνία λήξης του χρόνου παραγραφής, το δικαίωμα του δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλου ελέγχου παραγράφεται μετά την πάροδο τριετίας από την λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης.»
4
«4. Σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή δήλωση αποτελεσμάτων από ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης εταιρίες και κοινοπραξίες τεχνικών έργων, το δικαίωμα του δημοσίου για να κοινοποιήσει το φύλλο ελέγχου ή
την πράξη προσδιορισμού αποτελεσμάτων παραγράφεται μετά την πάροδο προθεσμίας δεκαπέντε (15) ετών
από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης...» όπως η διάταξη του άρθρου 68 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 57 Ν. 1249/1982
3
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21. Περαιτέρω, η ανωτέρω ερμηνευόμενη
διάταξη πρέπει να εξετασθεί σε συνδυασμό με
το δεύτερο εδάφιο της ιδίας παραγράφου5.
Η διάταξη αυτή ρυθμίζει την περίπτωση που
οι δηλώσεις του πρώτου εδαφίου υποβάλλονται
«κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από
την ημερομηνία λήξης του χρόνου παραγραφής»
Είναι σαφές ότι η διάταξη αφορά στην περίπτωση που η σχετική δήλωση υποβάλλεται κατά το
τελευταίο έτος της πενταετούς παραγραφής, καθώς αυτός είναι ο χρόνος παραγραφής, κατά τον
κανόνα της παραγράφου 1, επί υποβολής της δήλωσης, σύμφωνα με τα όσα γίνονται ανωτέρω
ερμηνευτικώς δεκτά και όχι την δεκαπενταετή
παραγραφή, που εφαρμόζεται επί μη υποβολής
των σχετικών δηλώσεων. Τούτο, εξάλλου, προκύπτει από την γραμματική διατύπωση της διάταξης, καθώς η υποβολή δηλώσεων «κατά την
διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημερομηνία λήξης του χρόνου παραγραφής» βρίσκει εφαρμογή μόνο επί της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής, δεδομένου ότι η δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής λήγει την αντίστοιχη μέρα του 15ου έτους από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης και
όχι κατά το τέλος του έτους. Συναφώς και η έναρξη της τριετούς παράτασης αφετηριάζεται «από
τη λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης», όπως
δηλαδή προσήκει στην δετή παραγραφή, και όχι
από την ημέρα επίδοσης της δήλωσης, όπως θα
ήταν αναμενόμενο εάν αφορούσε την δεκαπενταετή παραγραφή, δεδομένου ότι η παραγραφή αυτή αφετηριάζεται από την πάροδο της ημέρας λήξης της προθεσμίας επίδοσης της δήλωσης.
22. Αλλά και από την ratio legis της ανωτέρω διάταξης ενισχύεται η ανωτέρω ερμηνεία.
Είναι προφανές ότι η τριετής παράταση έχει την
έννοια της αποφυγής αιφνιδιασμού της φορολογικής διοίκησης από την υποβολή εκπρόθε-

σμης δήλωσης πλησίον του χρόνου παραγραφής. Η Διοίκηση έχει, στα πλαίσια της 1 δετούς
προθεσμίας, πλήρη ευχέρεια ελέγχου του φορολογούμενου που δεν υπέβαλε την σχετική δήλωση εισοδήματος ή παρακρατούμενων φόρων
και δεν είναι νοητός αιφνιδιασμός της από τυχόν αδράνειά της στην διενέργεια ελέγχων και
στον καταλογισμό των φόρων επί τόσο μακρό
χρονικό διάστημα. Μία τέτοια ερμηνεία εξάλλου,
θα ήταν αντίθετη προς την συνταγματική αρχή
της αναλογικότητας, καθώς θα αποτελούσε ενθάρρυνση αδικαιολόγητης απραξίας της φορολογικής διοίκησης, ενόψει και των νέων νομολογιακών δεδομένων που εισέφεραν στο θέμα
της παραγραφής οι άνω αποφάσεις του ΣτΕ.
Αντιθέτως, η διάταξη αυτή βρίσκει λόγο θέσπισης και πλήρες έρεισμα εφαρμογής στην παράταση της δετούς παραγραφής, καθώς στην περίπτωση που ο φορολογούμενος υπέβαλε την
δήλωση ακόμη και κατά την τελευταία ημέρα της
προθεσμίας παραγραφής, και υπό την ερμηνευτική εκδοχή που γίνεται ανωτέρω δεκτή ότι η εκπρόθεσμη δήλωση υπόκειται στον κανόνα της
πενταετούς παραγραφής, η διοίκηση, χωρίς την
θέσπιση της παράτασης της προθεσμίας παραγραφής, θα αποστερείτο, από μεθόδευση του
ιδίου του φορολογούμενου και όχι από δική της
αδράνεια, από την δυνατότητα έκδοσης καταλογιστικής του φόρου πράξης.
23. Είναι, βεβαίως, αυτονόητο ότι τυχόν υποβολή δήλωσης μετά την πάροδο της πενταετούς
προθεσμίας από το τέλος του έτους μέσα στο
οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της
δήλωσης, δεν αναιρεί την αρξάμενη δεκαπενταετή παραγραφή, ελλείψει σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.
24. Συνεπώς, κατά την ως άνω γνώμη, κατ’
ορθοτέρα ερμηνεία της διάταξης του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 84 του
Ν. 2238/1994, η οποία πρέπει να εξετάζεται σε

Ερμηνεία του εδαφίου αυτού δεν έχει γίνει με τη 173/2006 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ., ενώ με την 217/2003 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. έγινε παρεμπίπτουσα μνεία, ερμηνευτικώς αδιάφορη αναφορικά με την διδομένη με
αυτή απάντηση, στην ταυτόσημη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 άρθρου 17 παρ. 1
Ν.1828/1989, την οποία και εξέλαβε, χωρίς ιδιαίτερη αιτιολογία, ως αφορώσα στην τριετή επιμήκυνση της
15ετούς παραγραφής, η οποία καθίσταται ούτως 18ετής.
5
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συνδυασμό με το δεύτερο εδάφιο της ιδίας παραγράφου, η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου
τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της
μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή
απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, ενώ επί
εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της
δετούς παραγραφής της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του Ν. 2238/1994, με την παρέκτασή της
κατά τρία (3) έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος
της προθεσμίας αυτής.
25. Η γνώμη της μειοψηφίας που απαρτίστηκε από τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους Θεόδωρο Ψυχογυιό, Βασιλική Πανταζή, Ανδρέα Ανδρουλιδάκη, Αφροδίτη Κουτούκη, Κωνσταντίνο Κατσούλα, Ελένη Σβολοπούλου, Δημήτριο Μακαρονίδη, Κωνσταντίνο Χριστοπούλου,
Χαράλαμπο Μπρισκόλα, Αικατερίνη Γαλάνη, Ιωάννη Χατζηνέκουρα και Αθανάσιο Θεοχάρη (ψήφοι δώδεκα - 12) δέχθηκε τα εξής:
26. Από το σαφές γράμμα της διάταξης της
παραγράφου 1 του άρθρου 84 του Ν. 2238/1994,
η οποία τυγχάνει στενώς ερμηνευτέα6 προκύπτει
σαφώς ότι η πενταετής προθεσμία παραγραφής
του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει φορολογικές επιβαρύνσεις, δηλαδή να εκδίδει και
να κοινοποιεί πράξεις καταλογισμού φόρου εισοδήματος, αφετηριάζεται από το τέλος του έτους,
μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της φορολογικής δήλωσης από τον φορολογούμενο (ως προς την εν λόγω προθεσμία βλ.
το άρθρο 62 του Ν. 2238/1994).
Είναι πρόδηλο ότι η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 84§1 (ερμηνευόμενη
αυτοτελώς αλλά και σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγρ. 5 του ίδιου άρθρου) εξαρτά την
έναρξη της ως άνω πενταετούς προθεσμίας αφενός μεν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης εντός του οικονομικού έτους, κατά το
οποίο υπάρχει η υποχρέωση υποβολής της και
αφετέρου από την πάροδο του έτους αυτού, χω-

ρίς μεν να αξιώνει την εμπρόθεσμη υποβολή της
δήλωσης εντός των προθεσμιών που ορίζοντο
στο άρθρο 62 του Ν. 2238/1994, αλλά και χωρίς
να προβλέπει ότι τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή
της δήλωσης, μετά την πάροδο του φορολογικού έτους, δύναται να αφετηριάσει την πενταετή παραγραφή σε χρόνο μεταγενέστερο από την
πάροδο του εν λόγω έτους (ούτε, βεβαίως, να
προκαλέσει την παράταση της εν λόγω πενταετούς προθεσμίας).
Άλλωστε, η παραδοχή της δυνατότητας έναρξης της ως άνω πενταετούς παραγραφής ακόμη
και στην περίπτωση που ήθελε υποβληθεί δήλωση μετά την πάροδο του οικείου οικονομικού
έτους, καταλήγει στις ανεπίτρεπτες συνέπειες,
ήτοι, αφενός μεν να εκκινεί προθεσμία παραγραφής πριν από το εναρκτήριο αυτής γεγονός
(υποβολή δήλωσης), αφετέρου δε να μην είναι
εξ αρχής βέβαιη η προσήκουσα προθεσμία παραγραφής, αφού μέχρι την υποβολή της (εκπρόθεσμης) δήλωσης ισχύει η δεκαπενταετής
προθεσμία, η οποία, όμως, αν υποβληθεί δήλωση, παύει να ισχύει και τρέπεται σε πενταετή.
27. Επομένως, δεν καταλείπεται αμφιβολία
ότι η πενταετής προθεσμία παραγραφής του
άρθρου 84§1 του Ν. 2238/1994 ισχύει μόνο στην
περίπτωση που ο φορολογούμενος υπέβαλε τη
φορολογική του δήλωση πριν από την πάροδο
του οικείου οικονομικού έτους και δη, ανεξάρτητα αν η ως άνω δήλωση υποβλήθηκε μετά τις
προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του αναφερθέντος άρθρου 62. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή όταν ο φορολογούμενος, είτε δεν υπέβαλε καν φορολογική
δήλωση, είτε υπέβαλε αυτή, αλλά μετά την πάροδο του οικείου οικονομικού έτους, εντός του
οποίου όφειλε να την υποβάλει, εξυπακούεται
ότι αφετηριάζεται και ισχύει η δεκαπενταετής
προθεσμία παραγραφής της παραγρ. 5 του άρθρου 84.
Πρέπει δε να συνεκτιμηθεί ότι, σε περί-

Βλ. ΣτΕ 285, 173, 172/2018, όπου γίνεται δεκτό ότι και οι περί παραγραφής διατάξεις του φορολογικού δικαίου και ιδιαιτέρως οι περί παράτασης αυτής διατάξεις τυγχάνουν στενά ερμηνευτέες, δηλαδή αποκλειστικά εντός του πλαισίου της γραμματικής διατύπωσης αυτών.
6
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πτωση εφαρμογής της αντίθετης ερμηνευτικής
άποψης, χορηγείται στον φορολογούμενο το δικαίωμα να αφετηριάζει, κατά βούληση και συνεπώς ανεπίτρεπτα, την, υπέρ αυτού ταχθείσα,
προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του
Δημοσίου προς επιβολή του φόρου, παρά το γεγονός ότι η εν λόγω επιβολή ορά το δημόσιο
συμφέρον μέσω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, ασκείται δε
αυτή κατά δέσμια αρμοδιότητα της φορολογικής αρχής (βλ. ΣτΕ 155/2018, 2866, 2810,
432/2017, 399/2015 κ.ά, Θ. Φορτσάκη, Φορολογικό Δίκαιο, εκδ. β’, σελ. 529).
28. Περαιτέρω, η τριετής παράταση της προθεσμίας παραγραφής, ως προβλεπόμενη μόνο
στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω παραγράφου 5
και αναφερόμενη στις δηλώσεις που μνημονεύονται στο πρώτο εδάφιο αυτής, είναι βέβαιο
ότι επιφυλάσσεται μόνο για την 15ετή προθεσμία παραγραφής, που πραγματεύεται το εν λόγω εδάφιο και επουδενί για την πενταετία της
πρώτης παραγράφου του άρθρου 84, ενόψει και
της επιβαλλόμενης στενής ερμηνείας του.7
29. Οι ως άνω διδόμενες ερμηνευτικές λύσεις διακρίνονται σαφώς για τα προκύπτοντα
εξ αυτών πλεονεκτήματα, καθόσον:
(α) δεν αφίστανται ούτε κατά κεραία του γράμματος των κρίσιμων νομοθετικών διατάξεων,
άρα κινούνται εντός της, εν προκειμένω, ενδεδειγμένης ερμηνευτικής μεθοδολογίας, (β) υπηρετούν κατά τον καλύτερο τρόπο την αρχή της
επιείκειας, αφού δεν οδηγούν στην δεκαπενταετή παραγραφή του άρθρου 84§5 και τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έλαβε χώρα λίγες ημέρες ή

εβδομάδες (ή το αργότερο λίγους μήνες) μετά
την εκπνοή των προθεσμιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, κατά το άρθρο 62. Επί
πλέον, οι ερμηνευτικές αυτές λύσεις επιφέρουν
πλήρη εξισορρόπηση μεταξύ της ως άνω αρχής
και της ανάγκης προς έγκαιρη είσπραξη των δημοσίων εσόδων, (γ) δεν άγουν επουδενί σε συρρίκνωση της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου και, συνεπώς αποτρέπεται η -ασφαλώς, μη επιδοκιμαστέα- ευνοϊκότερη μεταχείριση των (αμελών ή
κακόπιστων) φορολογουμένων, που υπέβαλαν
εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση μετά την έναρξη της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής,
έναντι των, προ της ενάρξεως αυτής, δηλωσάντων. Και τούτο, διότι, υπό την αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, οι πρώτοι επιτυγχάνουν, ως μη
έδει, σημαντικότατη συρρίκνωση της προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει το φόρο (π.χ. επί υποβολής της
φορολογικής δήλωσης κατά το τέταρτο έτος της
προθεσμίας παραγραφής, η φορολογική αρχή
διαθέτει προθεσμία μόλις ενός (1) έτους προς
διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου και καταλογισμό των σχετικών φόρων και προστίμων)8 και
(δ) αποτρέπουν την, κατά τη βούληση του οφειλέτη, διαμόρφωση της, υπέρ αυτού, νόμιμης
προθεσμίας παραγραφής, γεγονός ανεπίτρεπτο,
ενόψει του χαρακτήρα της παραγραφής ως θεσμού δημόσιας τάξης (περί του εν λόγω χαρακτήρα της παραγραφής βλ. ΣτΕ 1980/2009, ΑΠ
1377/2011, 399/2000, ΝΣΚ 327/2004 κ.ά.).
30. Ενόψει των ανωτέρω, καθίσταται προφανής η ορθότητα της ως άνω υποστηριζόμενης ερμηνευτικής λύσης, η οποία πρέπει να γί-

Αντίθετα, στο ισχύον σήμερα άρθρο 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ο νομοθέτης προβλέπει ρητά (βλ. παραγρ. 2) την παράταση της προθεσμίας μόνο για την 5ετή προθεσμία παραγραφής της παραγράφου
1, κάτι που καθιστά βέβαιο ότι, αν αυτή ήταν η επιθυμία του νομοθέτη και επί του άρθρου 84§1 του Ν.2238/1994,
θα είχε διατυπωθεί ρητά, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Επομένως, οιαδήποτε ερμηνευτικά συμπεράσματα κινούνται πέραν του γράμματος της εν προκειμένω εφαρμοστέας διάταξης του άρθρου 84§1 είναι σαφώς ανεπίτρεπτα.
8
Εκτός των ανωτέρω πλεονεκτημάτων, αποτρέπεται η άνιση μεταχείριση ακόμη και μεταξύ των εκπροθέσμως δηλούντων, αφού, σύμφωνα με την αντίθετη άποψη, ο δηλών κατά το τέταρτο έτος ελέγχεται σε διάστημα μόλις ενός έτους, ενώ ο δηλών κατά το πέμπτο έτος ελέγχεται μέσα σε τρία έτη. Επίσης, ο δηλώσας
πολύ ενωρίτερα από το τέταρτο έτος ελέγχεται σε χρονικό διάστημα πολύ μεγαλύτερο από το ένα έτος, που
φθάνει μέχρι και τα 4 χρόνια!
7
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νει αποδεκτή και για τον επί πλέον λόγο ότι οι
διατάξεις του φορολογικού δικαίου πρέπει, εν
γένει, να ερμηνεύονται κατά τρόπο που να μην
καθιστούν μεν αδικαιολόγητα επαχθή τη θέση
των φορολογουμένων, αλλά ούτε και να ορθώνουν «τείχος προστασίας» για όσους εξ αυτών
παρέλειψαν να συμμορφωθούν με σημαντικές
νόμιμες υποχρεώσεις τους, όπως η έγκαιρη
υποβολή φορολογικής δήλωσης, με συνέπεια
να δυσχεραίνουν ή και να ματαιώνουν τη, δημοσίου συμφέροντος, προσπάθεια της Πολιτείας να πατάξει τη φοροδιαφυγή και να εισπράξει τα δημόσια έσοδα.9
31. Κατά την ειδικότερη γνώμη της μειοψηφίας που απαρτίστηκε από τις Νομικούς Συμβούλους του Κράτους Ευγενία Βελώνη και Βασιλική Παπαθεοδώρου (ψήφοι δύο -2), έγιναν
δεκτά τα εξής:
Του νόμου μη διακρίνοντος, κατ’ αρχήν, η
πενταετής παραγραφή της παρ. 1 του άρθρου
84 του Ν.2238/1994 αφορά το εν γένει δικαίωμα της Φορολογικής Αρχής για να κοινοποιεί
φύλλο ελέγχου ή πράξεις καταλογισμού φόρου
εισοδήματος, ανεξάρτητα από το γεγονός της
υποβολής δήλωσης, εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης, ή της μη υποβολής αυτής. Ωστόσο, από
την συνδυαστική εφαρμογή της εν λόγω διάταξης με αυτή του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του
ιδίου άρθρου, προκύπτει ευθέως ότι, από το
κατ’ αρχήν πλήρες πεδίο εφαρμογής της παρ.
1, έχει αποτμηθεί η περίπτωση της η υποβολής δήλωσης, για την οποία το πρώτο εδάφιο
της παρ. 5 εισάγει ειδική ρύθμιση και άλλη, δεκαπενταετή, παραγραφή. Συνεπώς, η παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Αρχής να κοινοποιήσει φύλλο ελέγχου ή πράξεις
καταλογισμού φόρου εισοδήματος, η οποία προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1, αφορά
τις περιπτώσεις υποβολής, εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης, δήλωσης και δεν αφορά τις περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης, οι οποίες ρυθμίζονται ειδικά στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5.

32. Περαιτέρω, αν ληφθεί υπόψη τα κριτήριο με βάση το οποίο ο νομοθέτης θεσπίζει
αφενός την πενταετή παραγραφή, αφετέρου
την δεκαπενταετή, προκύπτει ότι στη λήξη της
προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων, ο νομοθέτης αφετηριάζει ταυτόχρονα δύο
παραγραφές: την πενταετή για τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν και την δεκαπενταετή για τις φορολογικές δηλώσεις που
δεν υποβλήθηκαν, με διαφορετικό χρονικό σημείο αφετηρίας και ειδικότερα της μεν πενταετούς παραγραφής από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο έληξε η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης και της δεκαπενταετούς
από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή
της δήλωσης.
Η πενταετής παραγραφή, καταρχήν, αφορά
όσες δηλώσεις υποβλήθηκαν μέσα στη προθεσμία που προέβλεπε ο νόμος (δηλαδή τις εμπρόθεσμες), ενώ η δεκαπενταετής παραγραφή αφορά τις περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης. Με
την λήξη, ωστόσο, της προθεσμίας υποβολής
και την ουσιαστική έναρξη αμφοτέρων των παραγραφών, η υποβολή, εκπροθέσμων πλέον,
δηλώσεων, μεταβάλλει ποσοτικά το πεδίο εφαρμογής των δύο παραγραφών, μεταφέροντας στο
πεδίο εφαρμογής της δετούς παραγραφής τις
εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται προϊόντος του χρόνου από τους φορολογούμενους
και αφαιρώντας αυτές από το πεδίο εφαρμογής της δεκαπενταετούς παραγραφής, στο οποίο,
ως μη εισέτι υποβληθείσες, υπάγονταν μέχρι
τότε, σύμφωνα με όσα γίνονται ερμηνευτικώς
δεκτά ανωτέρω. Οι εκπρόθεσμες συνεπώς δηλώσεις είναι πάντοτε «πρώην μη υποβληθείσες δηλώσεις», οι οποίες από την εξαιρετική
δεκαπενταετή παραγραφή, δια της υποβολής
τους επανέρχονται στον κανόνα της πενταετούς
παραγραφής. Πρόδηλο είναι, ότι η υποβολή εκπροθέσμων δηλώσεων μπορεί να λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε εντός της δεκαπενταετούς προθεσμίας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η εφαρμογή της αντίθετης άποψης θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την παραχρήμα
παραγραφή εννέα διαχειριστικών χρήσεων (ήτοι από το 2002 έως και το 2011), ενώ για τον καταλογισμό φόρων για τη χρήση του 2012 η φορολογική αρχή διαθέτει διάστημα μόλις πέντε μηνών.

9
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33. Συνεπώς, με όσα έγιναν ανωτέρω δεκτά, στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω παραγράφου 1, δηλαδή στην πενταετή παραγραφή,
υπόκειται το δικαίωμα της Φορολογικής Αρχής
να κοινοποιήσει φύλλο ελέγχου και στις περιπτώσεις που υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση,
η δε πενταετής αυτή παραγραφή, κατά την παρ.
1, αφετηριάζεται «από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης».
34. Ωστόσο, την παραγραφή στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης ρυθμίζει ο νομοθέτης, για μία υποπερίπτωσή της, και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5, στο οποίο ειδικά για την περίπτωση υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης « κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημερομηνία λήξης του
χρόνου παραγραφής», αφενός μεν την περιορίζει σε τριετή, αφετέρου την αφετηριάζει «από
τη λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης».
Εξάλλου, δεδομένου ότι οι διατάξεις που
αφορούν ένα κατ’ αρχήν όμοιο αντικείμενο (παραγραφή επί εκπροθέσμου δηλώσεως) πρέπει
να ερμηνεύονται συνδυαστικά μεταξύ τους, ο
διαφορετικός αφετηριασμός της 3ετούς παραγραφής από τη λήξη του έτους υποβολής της
δήλωσης, που θεσπίζεται στο εδάφιο αυτό και
αφορά καταρχήν το δικαίωμα της Φορολογικής
Αρχής να κοινοποιήσει φύλλο ελέγχου σε δήλωση που υποβλήθηκε εκπρόθεσμα στο τελευταίο έτος της δεκαπενταετούς παραγραφής,
μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει εφαρμογή και στην
πενταετή παραγραφή για τις λοιπές εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβλήθηκαν σε προηγούμενο του τελευταίου έτους παραγραφής,
έτος.
Και τούτο διότι, η εξαιρετική ρύθμιση του
δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 τέθηκε από το νομοθέτη για να συντομεύσει την πενταετή παραγραφή, η οποία, αν δεν είχε τεθεί η εξαιρετική
ρύθμιση αυτή, θα ίσχυε και για την περίπτωση
υποβολής της δήλωσης κατά τη διάρκεια του
τελευταίου έτους της 15ετούς παραγραφής.
Αφού όμως ο νομοθέτης ήθελε για την περίπτωση αυτή να περιορίσει την πενταετή παραγραφή σε τριετή, τεκμαίρεται ότι κατά τη βού-
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λησή του το δικαίωμα για έλεγχο δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή με βάση τις ρυθμίσεις στις
οποίες έχει προηγουμένως προβεί. Για το λόγο αυτό, με διάταξη γενικής εφαρμογής για όλες
τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται
εκπρόθεσμα, ο νομοθέτης αφετηριάζει την έναρξη της παραγραφής (πενταετούς ή τριετούς κατά περίπτωση) από τη λήξη του έτους εντός του
οποίου υποβλήθηκε η εκπρόθεσμη δήλωση.
35. Συνακολούθως προς αυτά, κατά την γνώμη αυτή, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιήσει φύλλο ελέγχου στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής
της φορολογικής δήλωσης, κατά τα οριζόμενα
στις §§1 και 5 του άρθρου 84 του Ν. 2238/1994,
είναι καταρχήν πενταετής και αρχίζει από τη
λήξη του έτους εντός του οποίου υποβλήθηκαν.
Κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 84, αν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα στο 15° έτος από τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής της, ο χρόνος παραγραφής είναι τριετής και αρχίζει από τη λήξη του 15ου έτους, εντός του οποίου και υποβλήθηκαν.
Απάντηση
36. Ενόψει των ανωτέρω, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Α’ Ολομέλεια Διακοπών)
γνωμοδοτεί, ομόφωνα, ότι οι με αρ. 1738/2017
(Ολομέλειας) και 2934, 2935/2017 (επταμελούς
συνθέσεως) αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας δεν παρέχουν πρόσφορη βάση για
την αμφισβήτηση της συνταγματικότητας της
διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 84 ΚΦΕ
και, κατά πλειοψηφία, ότι η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην
περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου
εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων
φόρων, ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής της
παραγράφου 1 του άρθρου 84 του Ν. 2238/1994,
με την παρέκτασή της κατά τρία (3) έτη στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤA ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
του Κωνσταντίνου Ελ. Καβαδέλλα*,
δικηγόρου, ΜΔΕ

Η παραγραφή αχρεώστητα καταβληθέντος
στο Δημόσιο φόρου
Η μόλις εκδοθείσα με αριθμό 1440/2018 απόφαση του
Συμβουλίου της Επικρατείας επί των διατάξεων του Δημόσιου
Λογιστικού (άρθρο 90) και του προηγούμενου ΚΦΕ (Ν.2238/1994)
1. Το χορηγούμενο, σε δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό, επίδομα αλλοδαπής, κρίθηκε ότι συνιστά αποζημίωση και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, από μια σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά το πρόσφατο παρελθόν1.
2. Η νομολογιακή αυτή εξέλιξη αποτέλεσε το έναυσμα για την υποβολή σχετικού προδικαστικού ερωτήματος προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο με τη σχολιαζόμενη απόφασή του επέλυσε το ζήτημα της «φαινομενικά» επικαλυπτόμενης εφαρμογής του άρθρου 90 παρ. 2 του (προγενέστερου) Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού, που
αναφέρεται στο χρόνο παραγραφής για την αξίωση της επιστροφής πάσης φύσεως
αχρεωστήτως προς το Δημόσιο καταβληθέντος ποσού και της παρόμοιας διάταξης
του άρθρου 84 παρ.7 του (προγενέστερου) Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αναφορικά με το χρόνο και τις προϋποθέσεις παραγραφής αχρεωστήτως καταβληθέντος
φόρου. Οι δύο προαναφερόμενες διατάξεις στην πραγματικότητα υπηρετούν τον ίδιο
σκοπό, που είναι η θέσπιση σύντομης τριετούς παραγραφής για την προάσπιση των
συμφερόντων του Δημοσίου, σε περίπτωση που υπάρχουν αξιώσεις κατά του αυτού
από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.
3. Το Διοικητικό Εφετείο, στο οποίο εκκρεμούσε προς κρίση το ζήτημα του χρόνου παραγραφής αξίωσης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, απορρέοντος
από τη μη νόμιμη φορολόγηση επιδόματος που χορηγήθηκε σε μόνιμη υπάλληλο του
Υπουργείου Εξωτερικών κατά τη θητεία της σε Διπλωματική Αρχή της Ελλάδας στο
Εξωτερικό, απηύθυνε, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.3900/
2010, στο Συμβούλιο της Επικρατείας προδικαστικό ερώτημα με σκοπό να επιλυθεί
το ζήτημα των εφαρμοστέων στην προκειμένη περίπτωση διατάξεων, αναφορικά με
το χρόνο και τις προϋποθέσεις παραγραφής των αξιώσεων που εγείρονται κατά του
Δημοσίου για αχρεωστήτως σε αυτό καταβληθέντα ποσά, προερχόμενα από τη φορολόγηση του εν λόγω επιδόματος.
* Ο Κωνσταντίνος Καβαδέλλας είναι συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ - ΒΕΚΡΗΣ»,
www.potamitisvekris.com
1
ΟλΣτΕ 1840/2013, 1853/2015, ΣτΕ 2448,2471/2015 κ.α.
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4. Παραθέτοντας αρχικά την αποκρυσταλλωμένη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας2, η σχολιαζόμενη απόφαση, επαναλαμβάνει ότι:
• προϋπόθεση για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου είναι η υποβολή ανάκλησης της δήλωσης, με απώτερο σημείο την πενταετή παραγραφή της
φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου (εκτός η φορολογική εγγραφή έχει οριστικοποιηθεί γρηγορότερα), και
• τυχόν αποδοχή της υποβληθείσας ανάκλησης, είτε από τη φορολογική διοίκηση,
είτε με δικαστική απόφαση, καθιστά τον φόρο αχρεώστητο και, επομένως, από το
χρονικό αυτό σημείο εκκινεί η τριετής παραγραφή για την απαίτηση αυτή.
5. Στο πλαίσιο αυτό, δεδομένης της καθιερωμένης κατά το παρελθόν πάγιας αντιμετώπισης του επιδόματος αλλοδαπής ως αντικειμένου του φόρου εισοδήματος, η σχολιαζόμενη απόφαση, κατατάσσει την είσπραξη του εν λόγω επιδόματος με δογματικά ορθό τρόπο στην όλη φορολογική διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής του φόρου, τουλάχιστον έως και το χρόνο πριν από την έκδοση των οικείων αποφάσεων που
ανατρέπουν τα ανωτέρω. Μάλιστα, η απόφαση επεκτείνει το συλλογισμό της εκφέροντας την κρίση ότι η δήλωση φόρου εισοδήματος αποτελεί τον τίτλο καταβολής
του φόρου επί του επιδόματος αυτού, μνημονεύοντας στο σημείο αυτό την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία κάθε σχετικό αίτημα στη διοίκηση ή δια προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο για την επιστροφή
του εν λόγω επιδόματος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ισοδυναμεί με μερική ανάκληση της φορολογικής δήλωσης3.
6. Έτσι, εύλογα η σχολιαζόμενη απόφαση καταλήγει στη κρίση ότι το επίδομα αλλοδαπής δεν μπορεί παρά να εμπίπτει, όπως και κάθε άλλη φορολογική διαφορά, στο
ρυθμιστικό πεδίο της ειδικότερης διάταξης του άρθρου 84 παρ.7 του (προηγούμενου) ΚΦΕ (Ν.2238/1994), με την οποία θεσπίζονται οι προϋποθέσεις έναρξης και
εφαρμογής της τριετούς παραγραφής των απαιτήσεων που έχει ο φορολογούμενος
κατά του Δημοσίου από αχρεωστήτως καταβληθέντες φόρους, και όχι στη γενική διάταξη του άρθρου 90 παρ.2 του (προγενέστερου) Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού.


Εισοδήματος.
Επιστροφήαχρεώστητουφόρου.
Aριθ. Aπόφ. 1440/2018 (Β’ τμ. Σ.τ.Ε.)
Πρόεδρος: Ε. Σάρπ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του
Β΄ Τμήματος
Εισηγήτρια: Κ. Λαζαράκη, Πάρεδρος
Δικηγόροι: Χ. Κοραντζάνη (Πάρεδρος ΝΣΚ), Δ.
Σπυρόπουλος

Η αξίωση επιστροφής του καταβληθέντος,
2
3
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βάσει δήλωσης, φόρου εισοδήματος επί του
κατ' άρθρο 135 παρ. 4 του Οργανισμού του
Υπουργείου Εξωτερικών επιδόματος αλλοδαπής, προϋποθέτει την, εντός του πενταετούς χρόνου παραγραφής της σχετικής φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου, αντίστοιχη ανάκληση της δήλωσης, μετά την τυχόν
αποδοχή της οποίας είτε με πράξη της φορολογικής αρχής είτε με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου κατόπιν προσφυγής του φορολογουμένου κατά της ρητής ή σιωπηρής

ΣτΕ 425/2017 επταμ., 845-847/2017 επταμ., 1751/2017 πρβλ. ΣτΕ 3458/2001, 4075/2012
πρβλ. ΟλΣτΕ 2941/2000, ΣτΕ593/2011, ΣτΕ 4018/2013 κ.ά.
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απόρριψης της δήλωσης ανάκλησης, καθίσταται αχρεώστητος ο φόρος που καταβλήθηκε με βάση τη δήλωση και αρχίζει η προβλεπόμενη από το άρθρο 84 παρ. 7 του Κ.Φ.Ε.
τριετής παραγραφή της αξίωσης επιστροφής
του. Συνεπώς, η διάταξη της παραγράφου 2
του άρθρου 90 του Ν.2362/1995, η οποία προϋποθέτει το αχρεώστητο της καταβολής χρηματικού ποσού στο Δημόσιο, δεν έχει, στην
περίπτωση αυτή, πεδίο εφαρμογής.
...3. Επειδή, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών,
με την 5039/2017 απόφασή του, δέχθηκε, κατ'
εκτίμηση των στοιχείων της δικογραφίας, ότι η
εφεσίβλητη, μόνιμη υπάλληλος του Υπουργείου
Εξωτερικών, του κλάδου Π/Τ Διοικητικών με βαθμό Γ΄, υπηρέτησε, κατά το έτος 2005, σε Διπλωματική Αρχή της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο. Για
την υπηρεσία της αυτή έλαβε το ποσό των
52.510,24 ευρώ, ως επίδομα αλλοδαπής του άρθρου 135 παρ. 4 του Ν.2594/1998, το οποίο φορολογήθηκε αυτοτελώς με συντελεστή 15% και
παρακρατήθηκε φόρος εισοδήματος (για το εν
λόγω επίδομα) ποσού 7.876,54 ευρώ κατά την καταβολή του (σχετ. η από 16-07-2015 βεβαίωση
αποδοχών του Τμήματος ΙΙ-Μισθολογίου της ΣΤ4
Δ/νσης Οικον. Διοίκησης του Υπ. Εξωτ.). Στην
12188/10-05-2006 δήλωσή της φορολογίας εισοδήματος, οικονομικού έτους 2006, προς την
Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών, η εφεσίβλητη συμπεριέλαβε
και το ως άνω επίδομα αλλοδαπής, ως αυτοτελώς φορολογούμενο ποσό καθώς και τον κατά τα
ανωτέρω παρακρατηθέντα, για το ποσό αυτό, φόρο (7.876,54 ευρώ). Με βάση τη δήλωσή της εκδόθηκε το οικείο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, το οποίο περιελάμβανε τα εισοδήματα της εφεσίβλητης και τον αναλογούντα
σ' αυτά φόρο, διακριτά δε αναγράφονταν σ' αυτό,
ως αυτοτελώς φορολογούμενο, το ως άνω ποσό
επιδόματος και το σε ποσοστό 15% υπολογισθέν
και παρακρατηθέν ποσό φόρου. Ακολούθως, με
την 3726/29-03-2010 αίτηση ανάκλησης που υπέβαλε η εφεσίβλητη στην ως άνω Δ.Ο.Υ., μαζί με
σχετικό έντυπο Ε1, ανακάλεσε μερικώς τη δήλωση φόρου εισοδήματος του ένδικου οικονομικού έτους (2006) και ισχυρίσθηκε ότι το παραΤόμος 72

πάνω ποσό των 52.510,24 ευρώ, λόγω πλάνης δηλώθηκε απ' αυτήν ως αυτοτελώς φορολογούμενο, διότι δεν αποτελούσε εισόδημα αλλά αποζημίωση λόγω της υπηρεσίας της στο εξωτερικό,
που εξαιρείτο κατά τον νόμο από τη φορολογία
εισοδήματος, ζήτησε δε να της επιστραφεί το
ανωτέρω ποσό φόρου (7.876,54 ευρώ) ως αχρεωστήτως παρακρατηθέν. Η αίτηση αυτή απορρίφθηκε με την 3726/14-04-2010 αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών,
με την αιτιολογία ότι προβλέπεται στον νόμο η
φορολόγηση του ως άνω επιδόματος, με συντελεστή 15%, και η προβλεπόμενη στο άρθρο 45
παρ.4 περ. β του ΚΦΕ φοροαπαλλαγή δεν αφορά
το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής. Κατά της απόρριψης αυτής η εφεσίβλητη άσκησε προσφυγή (με
ΓΑΚ.16969/2010), ζητώντας να ακυρωθεί η εν λόγω πράξη καθώς και το οικείο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματός της οικονομικού έτους 2006 και αφού γίνει δεκτή η προαναφερθείσα ανακλητική αίτησή της, να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση και να της επιστραφεί το
αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό φόρου 7.876,54
ευρώ. Το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο με
την 19997/2015 απόφασή του έκρινε ότι το ποσό, από το οποίο παρακρατήθηκε φόρος 15%,
αποτελεί αποζημίωση, δηλαδή δαπάνη που δεν
θεωρείται εισόδημα, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 45 παρ. 4 περ. β΄ του Ν.2238/1994, και
επομένως δεν υπέκειτο σε φόρο εισοδήματος.
Ακολούθως, αφού δέχθηκε την προσφυγή και την
ως άνω μερική ανάκληση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οικονομικού έτους 2006, ακύρωσε την προαναφερθείσα αρνητική απάντηση
και διέταξε την επιστροφή στην εφεσίβλητη του
ποσού των 7.876,54 ευρώ, που είχε παρακρατηθεί αχρεωστήτως, νομιμοτόκως από την άσκηση
της προσφυγής. Το Ελληνικό Δημόσιο ζήτησε την
εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης προβάλλοντας με τον μοναδικό λόγο της έφεσης ότι το
πρωτοβάθμιο δικαστήριο έσφαλε κατά την κρίση του, καθόσον η απαίτηση της εφεσίβλητης είχε υποπέσει σε παραγραφή, γεγονός που (το δικαστήριο) δεν εξέτασε αυτεπαγγέλτως, όπως
όφειλε. Ειδικότερα, το εκκαλούν υποστήριξε ότι
σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 2 του Ν.2362/1995
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“Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το Νόμο καταβληθέντος
σε αυτά χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά
τρία έτη από της καταβολής”, από δε την αρχή
του διμήνου Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους
2005, κατά το οποίο έλαβε χώρα η τελευταία καταβολή στην εφεσίβλητη της εν λόγω αποζημίωσης για το κρίσιμο έτος με την παρακράτηση του
ένδικου φόρου στην πηγή, έως την ημερομηνία
υποβολής από την εφεσίβλητη προς τη φορολογική αρχή της αίτησης, με την οποία ζήτησε την
επιστροφή του ποσού του φόρου, την οποία υπέβαλε στις 14-04-2010, παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της τριετίας και ως εκ τούτου η
αξίωσή της είχε υποπέσει στην τριετή παραγραφή. Ενόψει του προεκτεθέντος πραγματικού και
του λόγου της έφεσης το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών υπέβαλε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το
προεκτεθέν (βλ. σκέψη 1) ερώτημα, αφού έλαβε
υπόψη του τα ακόλουθα: “α) το επίδομα αλλοδαπής (άρθρου 135 παρ. 4 του Οργανισμού του
Υπουργείου Εξωτερικών) το οποίο ελάμβαναν,
κατά το κρίσιμο εν προκειμένω έτος, σύμφωνα
με το άρθρο 17 παρ. 2 του Ν.2685/1999, μεταξύ
άλλων, και οι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου,
φορολογείτο αυτοτελώς, με την ειδική διάταξη
της παραγράφου 4 του άρθρου 14 [...] του Κ.Φ.Ε.
[...] με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό
(15%), β) ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της ως άνω διάταξης παρακρατείται κατά
την πληρωμή του επίμαχου επιδόματος, η οποία
χωρεί (μαζί με την καταβολή του συνόλου των
αποδοχών) στην αρχή κάθε διμήνου, και δη κατά το διάστημα που οι υπάλληλοι υπηρετούν στην
αλλοδαπή, με έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωτέων σε συνάλλαγμα (κατά τα ορισθέντα στο άρθρο μόνο της υπ’ αρ. 2010481/1172/
0022/10-5-1996 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών -Φ.Ε.Κ. Β΄ 387), γ) με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύμφωνα με τα
πιο πάνω και κατά την ίδια ως άνω διάταξη (άρθρο 14 παρ. 14 ΚΦΕ), εξαντλείται η φορολογική
υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος για το ποσό αυτό των αποδοχών. Κατόπιν τούτων, και ειδικότερα, δεδομένου ότι i) η φορολογική υποχρέωση του φορολογούμενου (εφεσίβλητης) εξα-
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ντλείται κατά την καταβολή του αυτοτελώς φορολογητέου ένδικου επιδόματος, το οποίο άλλωστε δεν αποτελεί εισόδημα˙ ως εκ τούτου, δεν
χωρεί, εν προκειμένω, καταβολή φόρου βάσει
της υποβληθείσας δήλωσης φόρου εισοδήματος,
ώστε να απαιτείται η υποβολή ανακλητικής δήλωσης με αίτημα επιστροφής του βάσει της δήλωσης προκύπτοντος ποσού φόρου, αφού ο φόρος δεν έχει καταβληθεί βάσει της δήλωσης αλλά η παρακράτηση του φόρου γίνεται [...] σε συγκεκριμένη ημέρα, δηλαδή κατά την καταβολή
της ένδικης αποζημίωσης στην αρχή κάθε διμήνου για το εκάστοτε καταβαλλόμενο ποσό, ii) το
γεγονός της αναγραφής στη δήλωση των σχετικών ποσών (συνόλου επιδομάτων και παρακρατηθέντος φόρου) και, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, της τυχόν παράλειψης αυτής (της αναγραφής), δεν επιφέρει καμία περαιτέρω συνέπεια, κατά την εφαρμογή των κατά τη φορολόγηση των ετησίων εισοδημάτων του φορολογούμενου οικείων διατάξεων, όπως για παράδειγμα κυρώσεις από την παράλειψη δήλωσής τους, επίδραση στο ύψος της φορολογικής κλίμακας και
στον υπολογισμό των επιβληθέντων φόρων, προσαυξήσεων, απαλλαγών, επιστροφής φόρου κλπ·
κατ' επέκταση δε, άνευ αποτελεσμάτων είναι και
η τυχόν υποβολή αίτησης ανάκλησης της δήλωσης ως προς το ποσό του αναγραφόμενου σ' αυτήν ποσού του επίμαχου επιδόματος καθώς και
αιτήματος για νέα εκκαθάριση, καθόσον μάλιστα
και η υποβολή του παράλληλου αιτήματος επιστροφής του παρανόμως παρακρατηθέντος φόρου αφορά σε συγκεκριμένο ποσό που έχει ήδη
υπολογιστεί και παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος, το ύψος του οποίου (φόρου)
δεν δύναται να μεταβληθεί ούτε να αλλάξει τα δεδομένα και τον τρόπο φορολόγησης των λοιπών,
ειδικώς και μη, φορολογητέων εισοδημάτων, iii)
η αναζήτηση του φόρου που αντιστοιχεί στα ποσά της ένδικης αποζημίωσης ως παρακρατηθέντος δύναται, ενόψει των προαναφερθέντων, να
γίνει είτε με αίτηση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. είτε απευθείας με προσφυγή, χωρίς να απαιτείται
οποιαδήποτε προηγούμενη δικαστική ή διοικητική ενέργεια, όπως ανάκληση της φορολογικής
δήλωσης ώστε να επιδιώκεται η ανατροπή του εν
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λόγω νόμιμου τίτλου. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, που διαμορφώνουν τόσο το νομικό όσο
και το, κατά την εφαρμογή του, πραγματικό πλαίσιο καταβολής και φορολόγησης της επίμαχης
αποζημίωσης, η οποία [κατά τα κριθέντα με την
ΣτΕ 1840/2013 Ολομ., στην οποία παραπέμπει το
διοικητικό εφετείο] δεν αποτελεί εισόδημα και
φορολογήθηκε παρανόμως, ενόψει δε του προβαλλόμενου με την έφεση (μοναδικού) λόγου και
δεδομένου ότι το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο όφειλε να εξετάσει αυτεπαγγέλτως [κατ' άρθρο 94 εδ.
τελ. Ν.2362/1995] εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις παραγραφής της ένδικης αξίωσης για επιστροφή φόρου, προκύπτει το ζήτημα του εάν στην
προκειμένη περίπτωση, η αξίωση αυτή -από την
οποία δημιουργήθηκε η φερόμενη προς κρίση,
ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ουσίας φορολογική διαφορά, και δη μετά την υποβολή, από
την ήδη εφεσίβλητη, αίτησης μερικής ανάκλησης της δήλωσής της φορολογίας εισοδήματος
οικονομικού έτους 2006 και την σχετική αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄
Αθηνών- έχει υποπέσει στην τριετή παραγραφή
της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 90
του Ν.2362/1995 και δη από το χρόνο καταβολής
του επίμαχου επιδόματος και παρακράτησης του
επ' αυτού (αυτοτελώς) υπολογισθέντος ποσού φόρου, κατά την ειδική διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε. Το ζήτημα δε αυτό προκύπτει
ενόψει της διαφοροποίησης του [...] ιδιαίτερου
τρόπου φορολόγησης του επιδόματος υπηρεσίας
αλλοδαπής και των όσων γενικώς ισχύουν, όσον
αφορά στη φορολόγηση εισοδημάτων βάσει των
δεδομένων της δήλωσης, σχετικά με την παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου από
αχρεωστήτως καταβληθέντες ή παρακρατηθέντες φόρους, περίπτωση που ωστόσο προϋποθέτει την αντίστοιχη ανάκληση (κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 61 παρ. 4, 84 παρ.
1 και 7 του Κ.Φ.Ε.) της δήλωσης, που συνιστά και
τον νόμιμο τίτλο για την επιβολή του προκύπτοντος φόρου (ΣτΕ 1751/2017, 425/2017 7μ. σύνθεσης, 845-7/2017 κ.ά.)”.
4. Επειδή, ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., Ν.2238/1994, Α΄ 151), όπως ίσχυε
κατά την ένδικη χρήση 2005, ορίζει στην παράΤόμος 72

γραφο 4 του άρθρου 61 αυτού ότι «Η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο.
Μπορεί, όμως, για λόγους συγγνωστής πλάνης να
την ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει [...]. Ανάκληση δήλωσης με σκοπό την ανατροπή οριστικής
και αμετάκλητης φορολογικής εγγραφής είναι
ανεπίτρεπτη». Εξ άλλου, το άρθρο 84 του ίδιου
Κώδικα ορίζει στη μεν παράγραφο 1 ότι «Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου [...] δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του
έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την
επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την
πάροδο της πενταετίας», στη δε παράγραφο 7,
όπως αυτή ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της
με την παράγραφο 15 του άρθρου 8 του Ν.3842/
2010 (Α΄ 58/23-4-2010), ότι «Αν υποβληθεί ανακλητική δήλωση ή δήλωση με επιφύλαξη, η αξίωση για την επιστροφή του φόρου παραγράφεται
μετά τρία (3) έτη από την ημέρα της με οποιονδήποτε τρόπο αποδοχής της. Η αξίωση προς το
Δημόσιο επιστροφής φόρου βάσει υποβληθείσης εμπρόθεσμης δήλωσης αναβιώνει από της
κοινοποιήσεως φύλλου ή πράξεως ελέγχου». Τέλος, κατά το άρθρο 90 παρ. 2 του Ν.2362/1995
«Περί Δημόσιου Λογιστικού [...]» (Α΄ 247) «Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ' αυτό
χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη,
από της καταβολής. [...]».
5. Επειδή, όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των ως άνω διατάξεων, η αξίωση του φορολογουμένου για επιστροφή φόρου εισοδήματος,
που έχει καταβάλει βάσει δήλωσής του, προϋποθέτει την αντίστοιχη ανάκληση της δήλωσης.
Η ανάκληση αυτή μπορεί να γίνει είτε εντός του
οικονομικού έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η
δήλωση είτε και μεταγενεστέρως, μέχρις, όμως,
του χρόνου εντός του οποίου είναι δυνατή η βεβαίωση του φόρου από τη φορολογική αρχή, δηλαδή εντός του πενταετούς χρόνου παραγραφής
της σχετικής φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου, εκτός αν οριστικοποιηθεί εν τω μεταξύ η φορολογική εγγραφή. Μόνο δε από την τυχόν αποδοχή της υποβληθείσας εντός της ως άνω πενταετίας ανάκλησης, είτε με πράξη της φορολο-
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γικής αρχής είτε με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, κατόπιν προσφυγής του φορολογουμένου κατά της ρητής ή σιωπηρής απόρριψης της
δήλωσης ανάκλησης, καθίσταται αχρεώστητος ο
φόρος που καταβλήθηκε με βάση τη δήλωση και
αρχίζει η προβλεπόμενη από το άρθρο 84 παρ. 7
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τριετής παραγραφή της αξίωσης επιστροφής του. Συνεπώς,
η προμνημονευθείσα διάταξη της παραγράφου 2
του άρθρου 90 του Ν.2362/1995 [γενική διάταξη
αφορώσα χρηματικές απαιτήσεις κατά του Δημοσίου παρόμοια με την ανωτέρω διάταξη του
άρθρου 84 παρ. 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος], η οποία προϋποθέτει το αχρεώστητο
της καταβολής χρηματικού ποσού στο Δημόσιο,
δεν έχει πεδίο εφαρμογής ως προς το διάφορο
ζήτημα του χρόνου εντός του οποίου μπορεί να
υποβληθεί ανάκληση δήλωσης φόρου εισοδήματος, από την αποδοχή της οποίας και μόνον
καθίσταται αχρεώστητος ο φόρος, διότι το ζήτημα αυτό ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος (ΣτΕ 425/2017 7μ., 845-7/2017,
1751/2017 7μ., πρβλ. ΣτΕ 3458/2001 7μ.,
4075/2012).
6. Επειδή, εξάλλου, ο Κ.Φ.Ε., όπως ίσχυε κατά την ένδικη χρήση, ορίζει, στο Τμήμα Πρώτο
“ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”, τα ακόλουθα: Στο Μέρος Πρώτο “ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”, Κεφάλαιο Α “ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ” και στο άρθρο 3 “Χρόνος επιβολής φόρου”
ότι “1. Ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος
στο εισόδημα που αποκτάται μέσα στο αμέσως
προηγούμενο οικονομικό έτος [...]”, στο Κεφάλαιο Β “ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ” και στο άρθρο 14 “Αυτοτελής
φορολόγηση εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες” ότι “1. [...] 4. [όπως η παράγραφος αυτή
προσετέθη με την παράγραφο 10 του άρθρου 10
του Ν.2459/1997, Α' 17] Το καθαρό ποσό των αποδοχών που παίρνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 ως μισθωτοί
από τους εργοδότες που αναφέρονται στην ίδια
παράγραφο, κατά το τμήμα που απομένει μετά
την αφαίρεση από αυτό του καθαρού ποσού των
αποδοχών, τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπη-
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ρετούσαν στο εσωτερικό, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό
(15%). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται
κατά την πληρωμή. Για την απόδοση του φόρου
αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59. Με την
παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύμφωνα με τα πιο πάνω εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος για το ποσό
αυτών των αποδοχών”. Στο Μέρος Τρίτο “ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ”, Κεφάλαιο Γ “ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ” και στο
άρθρο 59 “Απόδοση του φόρου με διμηνιαίες δηλώσεις” (όπως ο τίτλος αυτός αντικαταστάθηκε
με την παράγραφο 18 του άρθρου 13 του
Ν.2579/1998, Α' 31) ότι “1. [όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 5 του
Ν.2753/1999, Α' 249] Όσοι παρακρατούν φόρο
[...] υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εξάπαξ
καταβολή στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της
έδρας τους, μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου
και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά
που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και τον φόρο που παρακρατήθηκε. [...]”. Στο Μέρος Τέταρτο “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ”, Κεφάλαιο Α “ΔΗΛΩΣΗΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ” και στο άρθρο 61 “Υπόχρεοι σε
υποβολή δήλωσης” ότι “1. Κάθε φυσικό πρόσωπο [...] έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση,
εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημά του
υπερβαίνει [...]”, στο δε άρθρο 62 “Προθεσμία
υποβολής και περιεχόμενο της δήλωσης” ότι “1.
... 6. [όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο
5 του άρθρου 6 του Ν.3091/2002, Α' 330] Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
καθορίζεται κάθε φορά ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα
δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση [...]”, στο Κεφάλαιο
Β “ΕΛΕΓΧΟΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ” και στο
άρθρο 66 “Φορολογικός έλεγχος” ότι “1. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας
ελέγχει την ακρίβεια των επιδιδόμενων δηλώσεων [...] 2. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονοΒ´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1624
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μικής υπηρεσίας κατά τον υπολογισμό και την
εκκαθάριση του φόρου [...] Το περιεχόμενο του
σημειώματος υπολογισμού και εκκαθάρισης του
φόρου μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο [...]”, στο δε άρθρο 74 “Βεβαίωση του
φόρου” ότι “1. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας βεβαιώνει το φόρο [...] που
προκύπτει: α) Βάσει των δηλώσεων που υποβάλλονται [...]”. Στο Μέρος Πέμπτο “ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΟΡΡΗΤΟ”, Κεφάλαιο Α
“ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ” και στο άρθρο 83 “Υποχρεώσεις
εκείνων που ενεργούν παρακράτηση φόρων” ότι
“1. [...] 2. Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να
χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η
παρακράτηση, βεβαίωση στην οποία αναγράφουν
το φορολογούμενο εισόδημα και τον φόρο που
παρακρατήθηκε. [...] 3. Αν πρόκειται για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο υπόχρεος χορηγεί μία μόνο βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο, στην
οποία αναγράφει τις κάθε είδους αποδοχές, τόσο από τακτικές όσο και από πρόσθετες αμοιβές,
φορολογούμενες ή απαλλασσόμενες. [...]”. Στο
Μέρος Έκτο “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ”, Κεφάλαιο Α “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ” και
στο άρθρο 87 “Πρόστιμα” ότι “1. [όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 6
του Ν.2386/1996, Α' 43] Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων [...] 62 [...] υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο [...]”. Περαιτέρω, με το άρθρο 1 της 1026893/521/Α0012/
2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών “Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2006 καθώς και των
λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτήν” (Β' 346), εκδοθείσας κατ' εξουσιοδότηση, μεταξύ άλλων, του
άρθρου 62 παρ. 6 του Κ.Φ.Ε., ορίσθηκε ο τύπος
και το περιεχόμενο, μεταξύ άλλων, της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
(Ε1) (βλ. παράρτημα Α'· στον πίνακα 6 “Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία- ποσά που μειώνουν
την ετήσια δαπάνη” συμπεριλαμβάνονται, υπ'
αριθ. 3, τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2005
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και απαλλάσσονται από τον φόρο, φορολογούνται
με ειδικό τρόπο κ.λπ., κωδικοί 659-660), καθώς
και της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (βλ.
παράρτημα Δ', “Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ... παράγραφος 3 άρθρου 83 Ν.2238/1994”,
που περιέχει πίνακα ΙΙΙ “Αμοιβές που απαλλάσσονται από το φόρο ή δε θεωρούνται εισόδημα ή
φορολογούνται αυτοτελώς”), ενώ με το άρθρο 3
αυτής ορίσθηκε ότι, μεταξύ άλλων, η βεβαίωση
αποδοχών και συντάξεων συνοδεύει τη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
και, εφόσον υποβάλλεται ταυτόχρονα, αποτελεί
αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να συμπληρώνεται σε όλες τις ενδείξεις της.
7. Επειδή, από τον συνδυασμό των ανωτέρω
διατάξεων συνάγεται ότι το κατ' άρθρο 135 παρ.
4 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών
(Ν.2594/1998, Α' 62) επίδομα αλλοδαπής υπήχθη σε φορολογία ως εισόδημα με τη διάταξη του
άρθρου 14 παρ. 4 του Κ.Φ.Ε., η οποία προσετέθη με την παράγραφο 10 του άρθρου 10 του
Ν.2459/1997. Στη συνέχεια, με την 1840/2013
απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας (βλ. και ΣτΕ 9, 727, 1961/2014,
2448/2015) κρίθηκε ότι η ανωτέρω διάταξη παραβίαζε τα άρθρα 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 και 4 του
Συντάγματος, για τον λόγο ότι το επίμαχο επίδομα δεν υπέκειτο, ως εκ του αποζημιωτικού του
χαρακτήρα, σε φόρο. Ο νομοθέτης επέλεξε να
φορολογήσει το εν λόγω επίδομα αλλοδαπής αυτοτελώς, με παρακράτηση του φόρου κατά την
καταβολή του και εξάντληση της φορολογικής
υποχρέωσης από τον εν λόγω φόρο για το επίμαχο επίδομα, περαιτέρω δε με απόδοση του φόρου στο Δημόσιο με διμηνιαίες δηλώσεις κατ' άρθρο 59 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε.. Η ικανοποίηση της φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου, ωστόσο, της
αξίωσής του, με άλλα λόγια, να βεβαιώσει και
επιβάλει τον φόρο, ρυθμίζεται στο πλαίσιο της
διαδικασίας που ο Κ.Φ.Ε. ορίζει για τη δήλωση,
εκκαθάριση και βεβαίωση του φόρου εισοδήματος του φυσικού προσώπου από τον αρμόδιο προς
τούτο προϊστάμενο της οικείας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Τούτο, δε, όχι μόνο δεν αναιρείται από την επιλογή ειδικού τρόπου φορολόγησης (αυτοτελούς), ως εισοδήματος, του εν λό-

487

ενδιαφέροντα φορολογικά θέματα
γω επιδόματος, αλλά αντίθετα επιβάλλεται από
την, σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της
ασφάλειας του δικαίου (άρθρα 2 παρ. 1 και 25
παρ. 1 εδ. α του Συντάγματος) και της νομιμότητας του φόρου (άρθρο 78 του Συντάγματος), ανάγκη οργάνωσης ενιαίου διαδικαστικού πλαισίου
φορολόγησης του εισοδήματος των φυσικών προσώπων ανεξαρτήτως του τρόπου φορολόγησης
των τυχόν επιμέρους κατηγοριών του (κατά τις
γενικές διατάξεις ή αυτοτελώς). Η ανάγκη αυτή
καθίσταται προφανέστερη και επιτακτικότερη σε
περιπτώσεις όπως εκείνη κατά την οποία δεν
έχει, από παραδρομή, διενεργηθεί παρακράτηση κατά την καταβολή του φορολογούμενου επιδόματος με τον ορθό φορολογικό συντελεστή. Για
τους λόγους αυτούς άλλωστε, το επίδομα αλλοδαπής συμπεριλαμβανόταν, σύμφωνα με τις παρατεθείσες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις,
στη δήλωση φόρου εισοδήματος όχι ως πληροφορία φορολογικού ενδιαφέροντος για λόγους
δημοσίου συμφέροντος (πρβλ. ΣτΕ 1841/2015 7μ.,
1973/2015), αλλά ως στοιχείο της, και δη τόσο
ως περιεχόμενο αυτής όσο και ως στοιχείο δηλούμενο μέσω των εντύπων που συνυποβάλλονταν κατά νόμο με αυτήν (όπως η βεβαίωση αποδοχών και συντάξεων) αποτελώντας αδιαίρετη
ενότητα με αυτήν (πρβλ. ΣτΕ 160/2017), επ' απειλή των κατ' άρθρο 87 του Κ.Φ.Ε διοικητικών κυρώσεων (μεταγενέστερα, μάλιστα, μετά την αντικατάσταση της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του
Κ.Φ.Ε. με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.3842/2010 και
την τροποποίησή της με το άρθρο 8 παρ. 4 του
Ν.4110/2013, Α' 17, ορίσθηκε ότι σε κάθε περίπτωση στη δήλωση αναγράφονται όλα τα εισοδήματα του υπόχρεου ανεξάρτητα από τον τρόπο
φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματα, για τα δε αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος). Ως εκ τούτου,
τίτλο καταβολής του φόρου εισοδήματος επί του
επιδόματος αλλοδαπής συνιστά η δήλωση φόρου
εισοδήματος, με συνέπεια να βρίσκουν εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή όσα παγίως έχουν
γίνει δεκτά και εκτίθενται στην πέμπτη σκέψη για
την παραγραφή της αξίωσης του φορολογούμε-
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νου προς επιστροφή του επί του εν λόγω επιδόματος φόρου εισοδήματος. Εξάλλου, αίτηση προς
τη φορολογική αρχή ή προσφυγή στα διοικητικά
δικαστήρια με αίτημα την αναζήτηση του επί του
ανωτέρω επιδόματος φόρου εισοδήματος ως
αχρεωστήτως καταβληθέντος ενέχει αναγκαίως
μερική ανάκληση της δήλωσης για έλλειψη της
σχετικής φορολογικής υποχρέωσης (πρβλ. ΣτΕ
Ολομ. 2941/2000, ΣτΕ 808/1989, 593/2011,
4018/2013 κ.ά.).
8. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το Δικαστήριο επιλύει το ερώτημα που του τέθηκε ως
εξής: Η αξίωση επιστροφής του καταβληθέντος,
βάσει δήλωσης, φόρου εισοδήματος επί του κατ'
άρθρο 135 παρ. 4 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών επιδόματος αλλοδαπής, προϋποθέτει την, εντός του πενταετούς χρόνου παραγραφής της σχετικής φορολογικής αξίωσης του
Δημοσίου, αντίστοιχη ανάκληση της δήλωσης, μετά την τυχόν αποδοχή της οποίας είτε με πράξη
της φορολογικής αρχής είτε με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου κατόπιν προσφυγής του φορολογουμένου κατά της ρητής ή σιωπηρής απόρριψης της δήλωσης ανάκλησης, καθίσταται αχρεώστητος ο φόρος που καταβλήθηκε με βάση τη
δήλωση και αρχίζει η προβλεπόμενη από το άρθρο 84 παρ. 7 του Κ.Φ.Ε. τριετής παραγραφή της
αξίωσης επιστροφής του. Συνεπώς, η διάταξη της
παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Ν.2362/1995,
η οποία προϋποθέτει το αχρεώστητο της καταβολής χρηματικού ποσού στο Δημόσιο, δεν έχει,
κατά τα προεκτεθέντα, πεδίο εφαρμογής.
9. Επειδή, μετά την επίλυση, κατά τα ανωτέρω, του ζητήματος που ετέθη με το προδικαστικό ερώτημα, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος να παραπέμψει την έφεση στο αρμόδιο διοικητικό εφετείο, αλλά ότι πρέπει να την
κρατήσει και να τη δικάσει περαιτέρω κατ' άρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο έκτο, όπως ισχύει, αναλόγως εφαρμοζόμενο (πρβλ. ΣτΕ 527/2015 Ολομ.,
2182/2015 7μ.), για λόγους οικονομίας της δίκης,
ενόψει του ότι με την έφεση του Δημοσίου προβάλλεται ένας και μόνον λόγος, ο οποίος, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στις σκέψεις 4-8, είναι
απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος. Συνεπώς, η έφεση είναι απορριπτέα στο σύνολό της. (…)
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Σ.ΛΟ.Τ.
Αυτοτιμολόγησηπαραγωγού
Γνωμ. Σ.ΛΟ.Τ. 2265 ΕΞ/13.2.2018
Θέμα: Τιμολόγιο Παραγωγού - Αυτοτιμολόγηση.
Ερώτημα
Ανώνυμη Εταιρεία αγοράζει κηπευτικά από
παραγωγούς και εκδίδει τιμολόγια αυτοτιμολόγησης με την σύμφωνη γνώμη του παραγωγού
(πολ. 1004/4.1.2013).
Με το νόμο 4492/2017 άρθρο 2, παύει να έχει
την δυνατότητα η εταιρεία να αυτοτιμολογεί τους
παραγωγούς;
Απάντηση
Με την πολ. 1004/4.1.2013, που αναφέρετε
στο ερώτημά σας, δόθηκαν οδηγίες από την Διοίκηση για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012,
περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών- Ερμηνευτική ΚΦΑΣ».
Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 38 («Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις»),
του Ν.4308/2014 (ΕΛΠ): «από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποπαράγραφος Ε1 της
παραγράφου Ε του Ν.4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς και
κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία
έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνης της διάταξης ή του
προϊσχύοντος Π.Δ. 186/1992».
Συνεπώς, από 1/1/2015 για την αυτοτιμολόγηση εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 8 των ΕΛΠ, σύμφωνα με τις οποίες, «η
οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την
ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται τιμολόγιο
για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης. Εναλλακτικά, ο πωλητής μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να διασφαλίσει την έκδοση τιμολογίου από

το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και
για λογαριασμό του πωλητή. Η συμφωνία για έκδοση τιμολογίου από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών ή από άλλο τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει
την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο, καθώς και
από κάθε σχετική ευθύνη».
Κατά την γνώμη μας, η διάταξη του άρθρου
2 («Εμπορική συναλλαγή»)1 του Ν.4492/2017,
δεν εμποδίζει την αυτοτιμολόγηση, στο πλαίσιο
της εξασφάλισης ότι πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο σε κάθε πώληση αγαθών.

Ενημέρωσηβιβλίωνοντοτήτων
Γνωμ. Σ.ΛΟ.Τ. 15 ΕΞ/13.3.2018
Θέμα: ΕΛΠ Ν.4308/2014.
Ερώτημα
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι υποχρεωτική η ενημέρωση των βιβλίων με τους λογαριασμούς από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα βάση του Ν4308/2014.
Σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις γνωρίζουμε ότι είναι από το 2015 γίνεται με βάση το
μέγεθος της οντότητας και σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
Οπότε θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μας διευκρινίσετε αν η καταχώρηση των παραστατικών
και η εκτυπώσεις των ισοζυγίων θα πρέπει να γίνεται με βάση το προτεινόμενο λογιστικό σχέδιο
των ΕΛΠ.
Απάντηση
Σχετικά με το Σχέδιο Λογαριασμών που δύνανται να εφαρμόζουν οι οντότητες από 1/1/2015,
στις διατάξεις του Ν. 4308/2014 (Άρθρο 3 παρ.9
και Άρθρο 38 παρ.3 περιπτώσεις στ, ζ και η ) προβλέπονται τα εξής:
«Άρθρο 3. Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία

1
Άρθρο 2: «Έμπορος που προμηθεύεται νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα από παραγωγό ο οποίος
εκδίδει τιμολόγιο, οφείλει να εξοφλεί το τιμολόγιο του παραγωγού μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή του. Κάθε συμφωνία μεταξύ των μερών, που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, θεωρείται άκυρη».
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γνωμοδοτήσεις Σ.ΛΟ.Τ.
…………………………......................................
9. Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε
αυτόν το νόμο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2014.
Άρθρο 38. Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις
…………………………......................................
3. Για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η
Δεκεμβρίου 2014, παύουν εφεξής να ισχύουν:
…………………………......................................
στ) Το Π.Δ. 1123/1980 (Α΄ 283) περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του
άρθρου 3 του παρόντος νόμου, καθώς και οι
σχετικές ρυθμίσεις των άρθρων 47 έως 49 του
ν. 1041/1980, για τις υποκείμενες στον παρόντα νόμο οντότητες.
ζ) Το Π.Δ. 148/1984 περί εφαρμογής του
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών
Επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
η) Το Π.Δ. 384/1992 περί εφαρμογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του
παρόντος νόμου.»
Κατά συνέπεια, οι οντότητες που υπάγονται
στις διατάξεις του Ν 4308/2014, δύνανται να
χρησιμοποιούν, είτε το σχέδιο λογαριασμών του
Παραρτήματος Γ του νόμου αυτού, είτε, κατά
περίπτωση, τα σχέδια λογαριασμών που προβλέπονται από τα Προεδρικά Διατάγματα: α)
Π.Δ. 1123/1980 (Α΄ 283) περί εφαρμογής του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, β) Το
Π.Δ. 148/1984 περί εφαρμογής του Κλαδικού
Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και γ) Το Π.Δ. 384/1992 περί εφαρμογής
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών.

Επιδοτούμεναπρογράμματα
Γνωμ. Σ.ΛΟ.Τ. 2115 ΕΞ/24.10.2017
Θέμα: Επιδοτούμενα προγράμματα και λογιστικός χειρισμός.
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Ερώτημα
Επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία εντάχθηκε στα επιχορηγούμενα πρόγραμμα ΕΣΠΑ Β
Δράση και Εξωστρέφεια. Προχώρησε σε αγορές
παγίων και λοιπών δαπανών για την εκτέλεση των
επενδυτικών προγραμμάτων στις χρήσεις 2015
και 2016. Η ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων και η καταβολή της επιχορήγησης έγινε μέσα στο 2017. Θα ήθελα να με πληροφορήσετε
αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού των ήδη διενεργηθεισών αποσβέσεων καθώς και των δαπανών που δεν εμφανίστηκαν στα έσοδα ως προς
το ποσοστό επιδότησης τους κατά τις προηγούμενες χρήσεις.
Απάντηση
Οι αποσβέσεις των επιχορηγήσεων ξεκινούν
από την ημερομηνία της αναγνώρισής τους (ως
υποχρεώσεις) και ολοκληρώνονται εντός της χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης απόσβεσης των
σχετικών παγίων.
Με βάση τη λογιστική οδηγία για την εφαρμογή του Ν.4308/2014 παράγραφος 23.1.2, οι
κρατικές επιχορηγήσεις, είτε αφορούν απόκτηση περιουσιακών στοιχείων είτε επιχορήγηση
εξόδων, αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις
στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο
που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και με
την προϋπόθεση ότι είναι σφόδρα πιθανό ότι θα
εισπραχθούν. Συνήθως, η έγκριση των επιχορηγήσεων θεωρείται οριστική, όταν η οντότητα έχει
τεκμηριωμένα συμμορφωθεί με τους όρους που
διέπουν τη χορήγησή τους. Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται, αναλόγως.
Για παράδειγμα, έστω πάγιο αξίας ευρώ 100
που αποκτήθηκε στο μέσον το 2014 και αποσβένεται εντός δεκαετίας (ετήσιες αποσβέσεις
ευρώ 10). Βάσει αυτού η ολοκλήρωση των αποσβέσεων θα ολοκληρωθεί την 30.06.2024.
Στο τέλος του 2015, έστω ότι βάσει των ανωτέρω αναγνωρίσθηκε επιχορήγηση ευρώ 40. Η εν
λόγω επιχορήγηση θα αποσβεσθεί μέχρι την
30.06.2024, δηλαδή σε 8,5 έτη και συνεπώς η ετήσια απόσβεση από 01.01.2016 ευρώ 40/8,5 = 4,71.
Για φορολογικά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.
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ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Φ.Π.Α.σεβραχυχρόνιεςμισθώσεις
ακινήτων

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε./πολ. 1059/2018
Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις
βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο
πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.
Κατόπιν της υποβολής πλήθους ερωτημάτων σχετικά με την απαλλαγή από τον
ΦΠΑ των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού του άρθρου 111 του Ν.4446/2016 (Α΄
240), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84
του Ν.4472/2017 (Α΄ 74)1 και ισχύει, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για λόγους ομοιόμορφης εφαρμογής:
1. Όπως προκύπτει από τις οικείες διατάξεις, στις ρυθμίσεις του άρθρου 111 του
Ν.4446/2016 για τη βραχυχρόνια μίσθωση
ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του
διαμοιρασμού εμπίπτουν οι μισθώσεις διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, εξαιρουμένων
των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης
της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, οποιωνδήποτε άλλων μορφών οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια, καθώς και
δωματίων εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών, εφόσον πρόκειται για μισθώσεις οι
οποίες συνάπτονται για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους, μέσω
ψηφιακών πλατφορμών.
Όπως ορίζεται στην παράγραφο 3α του
ίδιου ως άνω άρθρου, το εισόδημα που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας του διαμοιρασμού, στο
πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 39Α του
Ν.4172/2013, απαλλάσσεται του ΦΠΑ.
2. Η ανωτέρω απαλλαγή από τον ΦΠΑ
ανάγεται στις διατάξεις της περίπτωσης κστ΄
1

της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες απαλλάσσονται από τον
ΦΠΑ οι μισθώσεις ακινήτων. Πρόκειται για
δραστηριότητα σχετικά παθητική, κατά την
οποία ο εκμισθωτής παραχωρεί στον μισθωτή, για ορισμένη διάρκεια και έναντι
αντιπαροχής, το δικαίωμα να κατέχει το ακίνητο ως εάν ήταν κύριος αυτού και να αποκλείει κάθε άλλο πρόσωπο από την άσκηση
του δικαιώματος αυτού.
3. Στην ανωτέρω απαλλαγή από τον ΦΠΑ
δεν εμπίπτουν οι υπηρεσίες διαμονής των
ξενοδοχείων και των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων ή οικιών, οι οποίες υπάγονται στον
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%), όπως και
κάθε άλλη παροχή προσωρινού καταλύματος που είναι ανάλογη και ανταγωνιστική με
τις παρεχόμενες υπηρεσίες διαμονής στον
ξενοδοχειακό τομέα.
4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, υπό τον όρο ότι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δεν παρέχονται
από μέρους του εκμισθωτή πρόσθετες υπηρεσίες προς τους μισθωτές, ανάλογες με τις
παρεχόμενες στον ξενοδοχειακό ή παρόμοιο
τομέα, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, περισυλλογής απορριμμάτων, αντικατάστασης
κλινοσκεπασμάτων και λοιπών οικιακών ειδών, βοηθητικού προσωπικού και λοιπές
υπηρεσίες για την περιποίηση των πελατών.
Η απλή παροχή κλινοσκεπασμάτων δεν
θεωρείται ως πρόσθετη παροχή υπηρεσίας
κατά τα ανωτέρω, συνεπώς δεν ασκεί επιρροή στην απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Ομοίως,
το γεγονός ότι στην αξία του μισθώματος περιλαμβάνονται και λοιπές παροχές κοινής
ωφέλειας, όπως το ηλ. ρεύμα, η ύδρευση, η
τηλεφωνία, το ίντερνετ και οι κοινόχρηστες

Δ.Φ.Ν. 2017, σελ. 610.
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δαπάνες, που ως χρεώσεις επιβαρύνουν τον
εκμισθωτή και στη συνέχεια μετακυλίονται
στον μισθωτή, δεν αποτελεί πρόσθετη παροχή υπηρεσιών κατά την ανωτέρω έννοια
και συνεπώς επίσης δεν επηρεάζεται η
εφαρμογή της απαλλαγής. Αυτονόητο είναι
ότι στο πλαίσιο αυτό δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβαρύνει τις
ανωτέρω δαπάνες του εκμισθωτή ή άλλες
που αφορούν στο ακίνητο (όπως για εργασίες επισκευής ή συντήρησης του ακινήτου).
5. Για λόγους ίσης μεταχείρισης, απαλλάσσονται επίσης από τον ΦΠΑ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων οι οποίες ενεργούνται με τους όρους που αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο 4 για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της
οικονομίας του διαμοιρασμού, αλλά δεν
ενεργούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών,
καθώς η χρήση ή μη του διαδικτύου δεν
αποτελεί κριτήριο για την εφαρμογή της
απαλλαγής από τον ΦΠΑ.
6. Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ καταλαμβάνει τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα που προβαίνουν στις εκμισθώσεις αυτές, με την επισήμανση ότι, σύμφωνα με την
παράγραφο 8.δ΄ του άρθρου 36 του Κώδικα
ΦΠΑ, τα φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν απαλλασσόμενες μισθώσεις ακινήτων,
απαλλάσσονται από την υποχρέωση έναρξης
εργασιών για τη λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ και μόνο για
τις πράξεις αυτές, ενώ τα νομικά πρόσωπα
υποχρεούνται σε έναρξη εργασιών.
7. Σε περίπτωση, ωστόσο, που κατά τη
διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης του
ακινήτου (εντός ή εκτός του πλαισίου της οικονομίας του διαμοιρασμού) παρέχονται εκ
μέρους του εκμισθωτή και πρόσθετες υπηρεσίες για την περιποίηση των πελατών, οι οποίες είναι αντίστοιχες με τις παρεχόμενες στον
ξενοδοχειακό ή παρόμοιο τομέα, το συνολικό
αντίτιμο που καταβάλλεται δεν απαλλάσσεται,
αλλά υπάγεται στον ΦΠΑ, καθώς θεωρείται
2
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ότι πρόκειται για παροχή υπηρεσιών διαμονής, οι οποίες υπόκεινται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%), με δικαίωμα έκπτωσης
του ΦΠΑ των σχετικών δαπανών.

Επίδοσηκαταλογιστικώνπράξεων

Υ.Α./πολ. 1043 (ΦΕΚ 1002 Β’)/2018
Θέμα: Τροποποίηση της πολ. 1188/6-92011 (1993 Β/8.9.2011)2 απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών «Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και
τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών», όπως ισχύει.
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 της αριθ. πολ. 1188/6-9-2011
(Β΄1993) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών τροποποιείται, ως κατωτέρω:
α) Η παράγραφος 1 αυτού αντικαθίσταται, ως εξής:
«1) Καταλογιστικές πράξεις φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου που εκδίδονται
από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές στις
οποίες το ανά πράξη καταλογισθέν ποσόν
υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000)
ευρώ, επιδίδονται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές».
β) Στην παράγραφο 2 αυτού προστίθενται
μετά από τη λέξη «εισφοράς», οι λέξεις «ή
προστίμου, καθώς και εν γένει κάθε πράξης
που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/
2013)».
Άρθρο 2
1. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η αριθ.
πολ. 1188/6-9-2011 (Β΄1993) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για πράξεις που εκδίδονται από της δημοσιεύσεώς
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δ.Φ.Ν. 2011, σελ. 1478.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πλεονάσματααγροτικών
συνεταιρισμών

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε./πολ. 1042/2018
Θέμα: Φορολογική μεταχείριση των πλεονασμάτων που προέρχονται από τις συναλλαγές Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΑΣ)
με τα μέλη του και με μέλη - επενδυτές
που συναλλάσσονται με τον ΑΣ δυνάμει
των διατάξεων του άρθρου 15 του
Ν.4015/2011 και του άρθρου 29 του
Ν.4384/2016.
Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία
μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του
Ν.4015/2011 ορίζεται ότι τα πλεονάσματα
της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ και ΑΕΣ
που εγγράφονται στο Μητρώο και συστήνονται κατά πλειοψηφία από ΑΣ, τα οποία διανέμονται στα μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών τους ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρηση τους ως κατάθεση στη
συνεταιριστική οργάνωση.
2. Οι διατάξεις αυτές ουσιαστικά τέθηκαν σε ισχύ από 29.08.2014 (έναρξη ισχύος
του Ν.4282/2014), δεδομένου ότι τότε καταργήθηκε η παρ.11.β.του άρθρου 321 του
Ν.4072/2012 η οποία είχε αρχικώς καταργήσει την παρ. 11 του άρθρου 15 του Ν.4015/
2011. Οι ως άνω διατάξεις ίσχυσαν μέχρι
26.4.2016 (έναρξη ισχύος του Ν.4384/2016).
3. Από τη Διοίκηση έχει διευκρινιστεί,
αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση
του πλεονάσματος των αγροτικών συνεταιρισμών κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.4015/2011, ότι επειδή οι υπόψη διατάξεις
δεν έχουν καταργηθεί μετά την έναρξη
ισχύος του Ν.4172/2013, ως ειδικότερες καΤόμος 72

τισχύουν αυτών του Ν.4172/2013 και επομένως εξακολουθούν να ισχύουν και για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014
και μετά (σχετ. το ΔΕΑΦ Β 1068288 ΕΞ 2016
έγγραφό μας).
4. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
Ν.4384/2016 ορίζεται ότι αν από τα ακαθάριστα έσοδα του ΑΣ αφαιρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και
οι τόκοι των προαιρετικών μερίδων, το υπόλοιπο που απομένει αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαμβάνει πλεονάσματα και
κέρδη. Τα πλεονάσματα προέρχονται από τις
συναλλαγές του ΑΣ με τα μέλη του και με μέλη - επενδυτές που συναλλάσσονται με τον
ΑΣ. Το πέραν του πλεονάσματος υπόλοιπο
λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλλαγές
με τρίτους και αποτελεί κέρδος. Για φορολογικούς σκοπούς διανομής του πλεονάσματος και τήρησης των αποθεματικών, τηρούνται διακριτοί λογαριασμοί για το σχηματισμό των πλεονασμάτων και των κερδών.
5. Επίσης, με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι
τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης
των ΑΣ, που διανέμονται στα μέλη και στα
μέλη - επενδυτές, εφόσον συναλλάσσονται
με τον ΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 23, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των
μελών ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή
την εξατομικευμένη διατήρησή τους ως κατάθεση στον ΑΣ.
6. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του τρίτου
εδαφίου του άρθρου 21 του 4172/2013 ορίζεται ότι ειδικά, για τον προσδιορισμό του
εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική
δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.
7. Από τη Διοίκηση έχει διευκρινιστεί ότι
ο χαρακτηρισμός του εισοδήματος από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζεται για δραστηριότητες εκ-
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μετάλλευσης του εξοπλισμού των αγροτών
(π.χ. μίσθωση αγροτικών μηχανημάτων κλπ)
καθώς η δραστηριότητα αυτή συνιστά παροχή υπηρεσιών σε τρίτους και όχι αγροτική
επιχειρηματική δραστηριότητα.
Παρομοίως, η αμοιβή που τυχόν λαμβάνει παραγωγός αγροτικών προϊόντων ή τρίτος για υπηρεσίες που παρέχει ο ίδιος σε
άλλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν αποτελεί αγροτικό εισόδημα, με εξαίρεση την
εκτροφή πτηνών (φασόν πτηνοτροφικών)
(σχετ. το 1109216 ΕΞ2014/24.7.2014 έγγραφο και πολ. 1116/2015 εγκύκλιος).
Από τη γραμματική διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων (άρθρο 23 του Ν.4384/2016)
προκύπτει ότι ο όρος συναλλαγές δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην παραγωγή προϊόντων αλλά δύναται να περιλαμβάνει και δραστηριότητες εκμετάλλευσης εξοπλισμού ή
παροχή υπηρεσιών προς και από τον συνεταιρισμό.
8. Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο έχει διευκρινιστεί ότι για να αντιμετωπισθεί φορολογικά μια δραστηριότητα ως αγροτική πρέπει τα
πωλούμενα προϊόντα να παράγονται αποκλειστικά από τον πωλητή τους-παραγωγό.
9. Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
Ν.3874/2010 ορίζεται ότι στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει τοποθέτηση μέχρι
και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής
πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που
παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση,
καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική
μεταποίησή τους, η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η
οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η
διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
έως 100 KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων.
10. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω
και δεδομένου ότι αφενός ο σχηματισμός
του πλεονάσματος δεν συνδέεται αποκλει-
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στικά με έσοδα (για το φυσικό πρόσωπο) από
την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών,
κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών
και αλιευτικών προϊόντων και αφετέρου δεν
συνδέεται άμεσα με την ίδια παραγωγή των
φυσικών προσώπων (το πλεόνασμα δημιουργείται από συναλλαγές του ΑΣ με μέλη
αλλά και με μέλη - επενδυτές), το πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, που
διανέμεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.4015/2011 και του άρθρου 29
του Ν.4384/2016, στα μέλη και στα μέλη επενδυτές, κατά περίπτωση, εφόσον συναλλάσσονται με τον ΑΣ, αποτελεί εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τον χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση διανομής του
από τη Γ.Σ. του Συνεταιρισμού.

Σύστασηκαιλειτουργία
επιχείρησηςναυπήγησηςσεΕΤΣ

Υ.Α./πολ. 1054 (ΦΕΚ 1261 Β’)/2018
Θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 11 της
αριθμ. πολ. 1101/04-07-2017 (ΦΕΚ
2540/Β΄) απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι
και προϋποθέσεις για τη σύσταση και
λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης
και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από
ΦΠΑ για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες
που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα
πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους».
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Ο τίτλος του άρθρου 11 της αριθμ. πολ.
1101/2017 (ΦΕΚ 2540/Β') Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Καταργούμενες - Μεταβατικές διατάξεις».
2. Στο άρθρο 11 της αριθμ. πολ. 1101/
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δεκαπενθήμερος φορολογικός οδηγός
2017 (ΦΕΚ 2540/Β') απόφασης Διοικητή
Α.Α.Δ.Ε. προστίθενται εδάφια δεύτερο και
επόμενα ως ακολούθως:
«Για τις κατασκευές πλοίων και ναυπηγημάτων, που κατά την έναρξη ισχύος της
παρούσας, έχουν ήδη υπαχθεί στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις της αριθμ. Τ.1400/
10/00/20.3.2000 (ΦΕΚ 418/Β') Α.Υ.Ο. διαδικασία και δεν έχει οριστικοποιηθεί η ατέλεια των απαιτούμενων υλικών κατασκευής
τους, τα άρθρα 37 έως 43 της αμέσως ως
άνω Α.Υ.Ο. εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι
την οριστικοποίηση της ατέλειας. Τα υπό κατασκευή πλοία και ναυπηγήματα δύνανται να
μεταφερθούν για την ολοκλήρωση της κατασκευής τους σε χώρους άλλου ναυπηγείου,
με άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
που έχει χορηγήσει την έγκριση της ατέλειας η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησης της
πλοιοκτήτριας εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος ατέλειας του πλοίου αποστέλλεται στην τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας θα συνεχισθεί η ναυπήγηση του πλοίου ενημερώνοντας σχετικά
και τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., τηρουμένων αναλόγως κατά τα λοιπά των διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις των αριθμ Τ.
1400/10/00/20.3.2000 (ΦΕΚ 418/Β’) και
Π.8271/4879/πολ. 366/18.12.1987 (ΦΕΚ 3/
Β’) Α.Υ.Ο.»
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΜητρώοΑξιώνΜεταβίβασης
Ακινήτων

Υ.Α./πολ. 1040 (ΦΕΚ 884 Β’)/2018
Θέμα: Καθορισμός των πηγών και του
είδους των στοιχείων που συλλέγονται,
της κατηγορίας των στοιχείων που δημοσιεύονται, καθώς και του χρόνου τήρησης των στοιχείων στο Μητρώο Αξιών
Μεταβιβάσεων Ακινήτων.
Τόμος 72

Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
1. Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή Μητρώο Αξιών
Μεταβιβάσεων Ακινήτων, το οποίο υποστηρίζεται τεχνικά από τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής
Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων
Ακινήτων τηρούνται στοιχεία για τις μεταβιβάσεις ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, που διενεργήθηκαν από
την 1η Μαρτίου 2017 και εφεξής.
3. Αποκλειστικός σκοπός της τήρησης
του Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων είναι η εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων και η παρακολούθηση της αγοράς
ακινήτων.
4. Τα στοιχεία από τις μεταβιβάσεις ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων συλλέγονται κατά τα αναφερόμενα στο
άρθρο 79 του Ν.4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α΄/1-82017).
Μέρος των στοιχείων αυτών δημοσιεύεται στο διαδικτυακό ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr και
www.gsis.gr) μέσω ειδικής εφαρμογής που
αναπτύσσεται και συντηρείται από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται χωρίς κωδικούς πρόσβασης.
5. Τα στοιχεία που συλλέγονται από την
Α.Α.Δ.Ε. είναι:
Α) Από τον πίνακα 1 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9): Νομός, Δήμος ή Κοινότητα, Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα,
τιμή ζώνης, πλήθος προσόψεων, αριθμός οικοδομικού τετραγώνου, ένδειξη για εντός/
εκτός Α.Π.Α.Α. (σύστημα Αντικειμενικού
Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων), κατηγορία
ακινήτου, κωδικός ειδικών συνθηκών, όροφος, επιφάνεια κύριων χώρων κτίσματος,
επιφάνεια βοηθητικών χώρων κτίσματος,
έτος κατασκευής, είδος εμπραγμάτου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας, επιφάνεια
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δεκαπενθήμερος φορολογικός οδηγός
οικοπέδου, είδος εμπραγμάτου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας, συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο.
Β) Από την οριστικοποίηση των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Ημερομηνία συμβολαίου, αντικειμενική αξία του ακινήτου ή του εμπραγμάτου δικαιώματος επί
ακινήτου του πιστοποιητικού, συνολική αντικειμενική αξία συμβολαίου, συνολικό τίμημα συμβολαίου. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται κατά την οριστικοποίηση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. από τον αρμόδιο για
την μνημόνευση και επισύναψη αυτού στο
συμβολαιογραφικό έγγραφο.
6. Τα στοιχεία των ακινήτων που δημοσιοποιούνται είναι:
Α. Η περιοχή του ακινήτου σε επίπεδο
Νομού ή Νομαρχίας και Δήμου.
Β. Η κατηγορία του ακινήτου (κατοικία ή
διαμέρισμα, μονοκατοικία κ.λπ.).
Γ. Η επιφάνεια του ακινήτου (τ.μ.).
Δ. Το έτος κατασκευής του ακινήτου.
Ε. Η ημερομηνία του συμβολαίου.
Στ. Το είδος του εμπραγμάτου δικαιώματος.
Ζ. Το τίμημα του δικαιώματος.
Στις περιπτώσεις που σε Δήμο έχει
πραγματοποιηθεί μια μόνο μεταβίβαση ακινήτου, τότε δεν δημοσιοποιείται ο Δήμος αλλά μόνο ο Νομός.
7. Τα στοιχεία θα τηρούνται στο Μητρώο
για διάστημα δέκα (10) ετών.
8. Η λειτουργία και η χρήση του Μητρώου διενεργούνται με τρόπο που να διασφαλίζεται η ανωνυμία των εμπλεκομένων μερών
και το φορολογικό απόρρητο, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 17
και 17Α του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄/267-2013).
9. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-3-2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3
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Εντοπισμόςανασφάλιστων
αυτοκινήτων

Υ.Α./πολ. 1046 (ΦΕΚ 986 Β’)/2018
Θέμα: Τροποποίηση της πολ. 1033/
28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την πολ. 1090/23.6.2017
(ΦΕΚ Β΄ 2199)3 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με
τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω
της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει.
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) από τον αγοραστή, αν απέκτησε όχημα έως την ημερομηνία της εκάστοτε διασταύρωσης και από τη μεταβίβασή του σε
αυτόν έως τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επτά εργασίμων ημερών».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράτασηκαιαναστολή
προθεσμιών

Υ.Α./πολ. 1039 (ΦΕΚ 888 Β’)/2018
Θέμα: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών λόγω των
έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από
τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες
βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις κλπ) στις
Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη, Αστερίου, Γλυκόβρυσης, Γουβών της Δ.Ε. Έλους και στις
Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Απιδέας, Νιάτων

Δ.Φ.Ν. 2017, σελ. 928.
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δεκαπενθήμερος φορολογικός οδηγός
της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της
Π.Ε. Λακωνίας.
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών
προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία
ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Τοπικές
Κοινότητες Αγίου Ιωάννη, Αστερίου, Γλυκόβρυσης, Γουβών της Δ.Ε. Έλους και στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Δημητρίου, Απιδέας,
Νιάτων της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα
της Π.Ε. Λακωνίας που λήγουν ή έληξαν από
16.02.2018 και μέχρι ένα μήνα από την έκδοση της παρούσας. Έως την ίδια ημερομηνία
και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των
δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι ένα μήνα από την
έκδοση της παρούσας η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την
16.02.2018 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

• Υ.Α./πολ. 1047 (ΦΕΚ 986 Β’)/2018
Θέμα: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που
προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (θυελλώδεις άνεμοι) στις
24.01.2018 στο Δήμο Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.
Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και 27.08.2018 οι
προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων
στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των
φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Ιεράπετρας της ΠεριφεΤόμος 72

ρειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης που λήγουν ή έληξαν από
26.02.2018 έως 27.08.2018. Έως την ίδια
ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και
πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες
καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και 27.08.2018 η
πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 26.02.2018 οφειλών των ανωτέρω
προσώπων και οντοτήτων.
3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράτασηαδειώνδιαμονής

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε./πολ. 1053/2018
Θέμα: Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του
Ν.4519/2018 (Α΄25) «Φορείς Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι οι άδειες διαμονής που
έληξαν από 18 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και
17 Ιανουαρίου 2018 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του
δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 9 του Ν.4251/2014 (Α΄80), καθώς
και όσες λήγουν από 18 Ιανουαρίου 2018
μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018, μπορούν να
ανανεωθούν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2018.
Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης των ως άνω αδειών διαμονής μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης για
την ανανέωση αυτών, θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθείσες. Η ισχύς των αδειών
διαμονής που θα εκδοθούν αρχίζει την επομένη από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε, για
τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ν.Σ.Κ.
Συμψηφισμόςοφειλώνπρος
Δημόσιομεανταπαιτήσειςσε
προσωρινήδιαταγή.Αναστολή
καταδιωκτικώνμέτρων

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε./πολ. 1037/5.3.2018
Θέμα: Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης
229/2017 του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού ανταπαίτησης οφειλέτη σε βάρος του Δημοσίου με οφειλές του προς αυτό που έχουν
υπαχθεί σε προσωρινή διαταγή κατ' άρθρο 5 του N.3869/2010 με περιεχόμενο
την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων
κατά του οφειλέτη και τη διατήρηση της
πραγματικής και νομικής κατάστασης της
περιουσίας του.
Σας κοινοποιούμε συνημμένα, σε ακριβές αντίγραφο, την υπ' αριθ. ΝΣΚ 229/2017
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους (Β' Τμήμα), η οποία έγινε δεκτή από
το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. στις 28/2/2018,
όπως προκύπτει από την επισημειωματική
πράξη αυτού επί του σώματος της γνωμοδότησης. Η συνημμένη γνωμοδότηση εκδόθηκε
σε απάντηση ερωτήματος που διατύπωσε η
Υπηρεσία μας με το Δ.ΕΙΣΠΡ. Ε 1055710
ΕΞ/6-4-2017 έγγραφό της, σε συνέχεια του
υπ' αριθ. 6528/2-2-2017 σχετικού ερωτήματος της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, σχετικά με το επιτρεπτό ή μη διενέργειας αυτεπάγγελτου συμψηφισμού, κατ' άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., ανταπαίτησης οφειλέτιδας σε βάρος του Δημοσίου με απαιτήσεις του Δημοσίου κατ' αυτής
που έχουν υπαχθεί σε προσωρινή διαταγή
κατ' άρθρο 5 του N.3869/2010, με περιεχόμενο την «αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και τη διατήρηση της
πραγματικής και νομικής κατάστασης της
περιουσίας του».
Με την ανωτέρω γνωμοδότηση κρίθηκε
(κατά πλειοψηφία) υπό το διδόμενο στο έγ-
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γραφο του ερωτήματος και προκύπτον από τα
στοιχεία του φακέλου συγκεκριμένο πραγματικό, ότι σε περίπτωση έκδοσης προσωρινής
διαταγής κατ' άρθρο 5 του N.3869/2010,
όπως ισχύει, με περιεχόμενο την «αναστολή
των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του», χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτή ρητή απαγόρευση διενέργειας συμψηφισμού απαιτήσεων του οφειλέτη και των δανειστών του, είναι
επιτρεπτός, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Α' 90, Κ.Ε.Δ.Ε.),
ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός ανταπαιτήσεων οφειλέτη σε βάρος του Δημοσίου με απαιτήσεις του Δημοσίου κατ' αυτού, μέχρι το
ύψος που αυτές καλύπτονται, εφόσον οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού συνέτρεξαν
πριν από την υποβολή της αίτησης για την
υπαγωγή στον N.3869/2010, κατ' ανάλογη
εφαρμογή του άρθρου 36 του N.3588/2007
(Πτωχευτικού Κώδικα), δυνάμει του άρθρου
15 του N.3869/2010, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στη γνωμοδότηση.

• Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 229/2017
(B’ Τμήμα)
Πρόεδρος: Αλέξανδρος Καραγιάννης,
Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.
Μέλη: Στέφανος Δέτσης, Θεόδωρος Ψυχογυιός, Δημήτριος Χανής, Ευφροσύνη
Μπερνικόλα, Αλέξανδρος Ροϊλός, Αδαμαντία
Καπετανάκη, Ελένη Πασαμιχάλη, Χριστίνα Διβάνη, Διονύσιος Χειμώνας, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους. Εισηγήτρια: Νικολέτα Παπαρούνη, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. (γνώμη χωρίς ψήφο).
Αριθμός ερωτήματος: Το με αρ. πρωτ.
Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1055710 ΕΞ 2017/6-4-2017 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων - (Γενική Διεύθυνση Φορολογικής
Διοίκησης- Διεύθυνση Εισπράξεων - Τμ. Ε').
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σωρινής διαταγής κατ' άρθρο 5 του N.3869/
2010, όπως ισχύει, με περιεχόμενο την προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 αυτού «αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του
οφειλέτη και τη διατήρηση της πραγματικής
και νομικής κατάστασης της περιουσίας του»,
είναι επιτρεπτή η διενέργεια αυτεπάγγελτου
συμψηφισμού κατ' άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.
ανταπαίτησης της αιτούσας σε βάρος του Δημοσίου, με οφειλές της προς αυτό που έχουν
υπαχθεί στην προσωρινή διαταγή, εμπίπτει
δηλαδή η διενέργεια αυτεπάγγελτου συμψηφισμού στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω
διάταξης;
2. Σε αρνητική περίπτωση, τίθεται θέμα
αναλογικής εφαρμογής (βάσει του άρθρου 15
του Ν.3869/2010, όπως ισχύει) των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 36
του Πτωχευτικού Κώδικα προϋποθέσεων ως
προς τη διενέργεια του συμψηφισμού; Αν ναι,
ποιο είναι το κρίσιμο χρονικό σημείο για τη
συνδρομή των προϋποθέσεων του συμψηφισμού, στο πλαίσιο αναλογικής εφαρμογής της
ανωτέρω διάταξης, ο χρόνος κατάθεσης της
αίτησης υπαγωγής στον N.3869/2010, ο χρόνος οριστικής υπαγωγής στη διαδικασία (άρθρο 8 του νόμου) ή τυχόν άλλο χρονικό σημείο;
Επί του ανωτέρω ερωτήματος, το Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Β'), γνωμοδότησε ως εξής:
Ιστορικό
Από το έγγραφο της ερωτώσας Υπηρεσίας
και τα στοιχεία του φακέλου που το συνοδεύουν προκύπτει το ακόλουθο πραγματικό, με
βάση το οποίο υποβλήθηκαν τα εξεταζόμενα
ερωτήματα:
1. Η οφειλέτιδα Ε.Τ. παρέχει υπηρεσίες
δικαστικού επιμελητή και έχει οφειλές προς
το Δημόσιο, βεβαιωμένες στη Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, ύψους βασικής οφειλής 14.513,83 €,
πλέον προσαυξήσεων/τόκων εκπρόθεσμης
καταβολής τρέχοντος ύψους (στις 6/3/2017)
4.006,56 €. Επιπροσθέτως, ευθύνεται για
οφειλές από φόρο εισοδήματος οικ. ετών
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2012 και 2013, που έχουν βεβαιωθεί στον
Α.Φ.Μ. του πρώην συζύγου της I. Χ. με τα Τ.Β.
υπ' αριθ. 80008/31-7-2012 και 54012/20-102015, ύψους βασικής οφειλής 16.786,70 €,
πλέον προσαυξήσεων/τόκων εκπρόθεσμης
καταβολής τρέχοντος ύψους (στις 6/3/2017)
7.041,97 €. Συνεπώς, οι συνολικές οφειλές
της αιτούσας προς το Δημόσιο, στο σύνολο
τους ληξιπρόθεσμες, ανέρχονται στο ποσό
των 42.349,06 € (συμπεριλαμβανομένων
προσαυξήσεων/τόκων εκπρόθεσμης καταβολής).
2. Την 11/8/2016 η ανωτέρω οφειλέτιδα
κατέθεσε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης αίτηση υπαγωγής των οφειλών της στις
διατάξεις του Ν.3869/2010 περί «Ρύθμισης
των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η ανωτέρω αίτηση, δικάσιμος για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε η 17η/5/2017, επιδόθηκε στη Δ.Ο.Υ. Κατερίνης στις 18/8/2016.
3. Στην ως άνω αίτηση για υπαγωγή στις
διατάξεις του Ν.3869/2010 περιλαμβάνεται
επικουρικό αίτημα χορήγησης προσωρινής
διαταγής (σε περίπτωση μη επίτευξης προδικαστικού συμβιβασμού) για α) αναστολή
κάθε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον της
απούσας, β) διατήρηση της πραγματικής και
νομικής κατάστασης της περιουσίας της μέχρι την εκδίκαση της αίτησής της και την έκδοση οριστικής απόφασης υπαγωγής και
ρύθμισης των οφειλών της και γ) καθορισμό
μηνιαίων δόσεων κατά το άρθρο 8 παρ. 2 του
Ν. 3869/2010. Στη συνέχεια του αιτητικού
διατυπώνονται τα αιτήματα της οφειλέτιδας
κατ' άρθρα 8 και 9 του Ν.3869/2010 περί οριστικής δικαστικής ρύθμισης των οφειλών της
και εξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων αυτής από την εκκαθάριση, τέλος δε διατυπώνεται το αίτημα «να μην παρακρατά η Εφορία τα χρήματα που είναι να μου δίνει από την
εργασία μου».
4. Ακολούθως, στις 25/1/2017 η Ειρηνοδίκης Κοζάνης εξέδωσε προσωρινή διαταγή, με την οποία διέταξε την «αναστολή των
καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας
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μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης
επί της κρινόμενης αιτήσεως» και τη «διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κρινόμενης
αιτήσεως», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.3869/2010,
όρισε τις υπαγόμενες απαιτήσεις προς τη
Δ.Ο.Υ. Κατερίνης στο ποσό των 41.383,21 ευρώ και την καταβολή προς τους πιστωτές
συμμέτρως μηνιαίων δόσεων ποσού εκατόν
(100) ευρώ, καταβαλλομένου εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, έως τη συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο συζήτησης αυτής στην ορισθείσα δικάσιμο της
17ης/5/2017, αρχής γενομένης από το Φεβρουάριο του 2017 (Σύμφωνα με προφορική
ενημέρωση την 17-5-2017 συζητήθηκε η αίτηση, χωρίς να έχει ακόμη εκδοθεί απόφαση επ' αυτής).
5. Κατόπιν αυτών, με το υπ' αρ. πρωτ.
6598/2-2-2017 έγγραφο της, η Δ.Ο.Υ. Κατερίνης αιτήθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση
Εισπράξεων (ερωτώσα υπηρεσία) την παροχή
οδηγιών σχετικά με το επιτρεπτό ή μη διενέργειας αυτεπάγγελτου συμψηφισμού, κατ'
άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., ανταπαίτησης της αιτούσας σε βάρος του Δημοσίου για υπηρεσίες
που παρείχε ως δικαστική επιμελήτρια κατά
τα έτη 2013 και 2014, συνολικού ύψους
18.203,34 ευρώ, με τις ως άνω απαιτήσεις
του Δημοσίου σε βάρος αυτής και την έκταση
τυχόν συμψηφισμού.
Νομοθετικό πλαίσιο
6. Στα άρθρα 94 παρ. 4 και 95 παρ. 5 του
Συντάγματος, ως ισχύει, ορίζεται ότι «Στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια μπορεί να
ανατεθεί και κάθε άλλη αρμοδιότητα διοικητικής φύσης, όπως νόμος ορίζει. Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνεται και η λήψη
μέτρων για τη συμμόρφωση της διοίκησης με
τις δικαστικές αποφάσεις. Οι δικαστικές
αποφάσεις εκτελούνται αναγκαστικά και κατά του Δημοσίου...» (94 παρ. 4) και ότι «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται
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προς τις δικαστικές αποφάσεις...» (95 παρ.
5).
7. Στο άρθρο 1 του εκτελεστικού N.3068/
2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις
δικαστικές αποφάσεις» (Α’274/14-11-2002)
ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
- «Άρθρο 1. Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση
προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων . Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του
προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών
και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές
κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και
τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει...».
8. Στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8 και
15 του Ν.3869/2010 (Α' 130/3-8-2010), ως
ισχύουν, ορίζονται τα εξής:
- Στο άρθρο 1, με τίτλο Πεδίο εφαρμογής:
«1. Φυσικά πρόσωπα που στερούνται
πτωχευτικής ικανότητας υπό την έννοια του
άρθρου 2 του Ν.3588/2007 και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών
οφειλών τους, δικαιούνται να υποβάλουν στο
αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για την ρύθμιση
των οφειλών τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. Απαλλαγή του οφειλέτη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου
από τα χρέη του, όπως αυτά περιγράφονται
στην αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4
επιτρέπεται μόνο μία φορά. Απαίτηση πιστωτή, η οποία δεν έχει συμπεριληφθεί στην αίτηση δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος κατά
τον παρόντα νόμο.
2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εμπίπτει το σύνολο των οφειλών των
προσώπων της παραγράφου 1 προς τους
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ιδιώτες. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
νόμου περιλαμβάνονται επίσης: α) οι βεβαιωμένες οφειλές στην Φορολογική Διοίκηση
σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, β) οι
βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και
β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών,
όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ....και γ) ασφαλιστικές οφειλές προς
τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης,
όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Τα αναφερόμενα στα στοιχεία α', β'
και πρόσωπα, δεν επιτρέπεται να συνιστούν
το σύνολο των πιστωτών του αιτούντος και οι
οφειλές του προς αυτά υποβάλλονται σε ρύθμιση κατά τον παρόντα νόμο μαζί με τις οφειλές του προς τους ιδιώτες πιστωτές. 3.. .4...».
Στο άρθρο 4, με τίτλο Κατάθεση αίτησης
και εγγράφων:
«1. Για την έναρξη της διαδικασίας, ο
οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο γραμματέα
του αρμόδιου δικαστηρίου, συνοδευόμενη
από τα έγγραφα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου,...2...3....4....
5. ... Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης
της αίτησης προσδιορίζεται επίσης η ημέρα
επικύρωσης, κατά την οποία είτε επικυρώνεται ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε συζητείται ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής
διαταγής και τη λήψη προληπτικών μέτρων
κατ' εφαρμογή του άρθρου 781 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας. ...
Μέχρι την ημέρα της επικύρωσης ή της
συζήτησης της αναστολής ή της συζήτησης
της αιτήσεως του άρθρου 5α απαγορεύεται η
λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτηση του
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και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής
κατάστασης της περιουσίας του.
6. Από την ολοκλήρωση της κατάθεσης
της αίτησης και εφεξής: α) ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει συμμέτρως προς τους
πιστωτές του στις μηνιαίες καταβολές που
ορίζονται στο εδάφιο γ' της παραγράφου 3
του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, β) αναστέλλεται μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως η παραγραφή των απαιτήσεων των
πιστωτών που έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση του οφειλέτη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και γ) επέρχεται η λύση της μέχρι τότε ισχύουσας ρύθμισης ή διευκόλυνσης ή
τμηματικής καταβολής των οφειλών της παραγράφου 2 του άρθρου 1, οι οποίες κατά την
ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως του
οφειλέτη για την υπαγωγή στη διαδικασία του
παρόντος νόμου, τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής
καταβολής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου».
- Στο άρθρο 5, με τίτλο Προδικασία:
«1. Ο οφειλέτης πρέπει εντός δεκαπέντε
(15) ημερών από την κατάθεση να επιδώσει
την αίτηση στους πιστωτές και τους εγγυητές.
Εντός μηνός από την επίδοση οι πιστωτές
οφείλουν να καταθέσουν στο φάκελο τις απόψεις τους για το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών του αιτούντος. Οι πιστωτές μπορούν να
λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις συναίνεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2-4 του παρόντος, επέρχεται ο προδικαστικός συμβιβασμός των μερών. Ο συμβιβασμός των μερών
επικυρώνεται από τον Ειρηνοδίκη στην ταχθείσα ημέρα, κατά τα άρθρα 210 επ. και 293
Κ.Πολ.Δ., και επιφέρει την ανάκληση της αίτησης.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 5α του παρόντος νόμου αν δεν' επέλθει συμβιβασμός και επικύρωση ο ειρηνοδίκης αποφασίζει κατά την ημέρα επικύρωσης,
κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή ενός εκ
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των πιστωτών που αναφέρονται στην αίτηση ή
και αυτεπαγγέλτως για κάθε ζήτημα που χρήζει προσωρινής ρυθμίσεως σύμφωνα με τα
άρθρα 745, 751 και 781 ΚΠολΔ, και ιδίως για
την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας
του και το ύψος των μηνιαίων δόσεων που ο
οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει προς
τους πιστωτές που έχουν συμπεριληφθεί
στην αίτηση. Για τη χορήγηση της ανωτέρω
προσωρινής διαταγής, ο ειρηνοδίκης πιθανολογεί μεταξύ άλλων: α) - δ) ...Η χρονική ισχύς
της ανωτέρω προσωρινής διαταγής δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τους έξι (6) μήνες, συνυπολογιζόμενης και της περιόδου
αναστολής άσκησης καταδιωκτικών μέτρων,
αρχομένης από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης ή εφόσον η συζήτηση της
κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε βραχύτερο χρόνο, έως την ημέρα συζήτησης της
κύριας αιτήσεως του οφειλέτη. Η προσωρινή
διαταγή ανακαλείται ή μεταρρυθμίζεται κατά
το άρθρο 781 ΚΠολΔ.
3. Το ποσό των μηνιαίων δόσεων που διατάσσονται με την προσωρινή διαταγή της παραγράφου 2 καταβάλλεται συμμέτρως προς
τους πιστωτές...Ο καθορισμός του ποσού των
τελευταίων ενήμερων μηνιαίων καταβολών
πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα κάλυψης ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ιδίου
και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του........Κάθε ποσό που υπολείπεται
μετά την αφαίρεση του ποσού που καλύπτει
τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του αιτούντος
και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, διανέμεται συμμέτρως στους πιστωτές. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο συνολικό ποσό καταβολής στους δανειστές δεν
μπορεί να υπολείπεται των σαράντα (40) ευρώ μηνιαίως. ...4...».
Στο άρθρο 8, με τίτλο Δικαστική ρύθμιση
χρεών:
«1. Αν το σχέδιο δεν γίνεται δεκτό από
τους πιστωτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου
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ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και δεν υποκαθίστανται αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο προηγούμενο άρθρο, το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων
του άρθρου 1 για τη ρύθμιση των οφειλών και
απαλλαγή του οφειλέτη. Η απόφαση εκδίδεται κατά προτεραιότητα. Σε περίπτωση που
πιστωτής δεν έχει ενταχθεί στο σχέδιο διευθέτησης του οφειλέτη και δεν έχει ασκηθεί
από αυτόν κύρια παρέμβαση, το δικαστήριο
ρυθμίζει και τις απαιτήσεις αυτού κατά το άρθρο 744 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή
διατάζει την κλήτευση του κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 748 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας ορίζοντας νέα δικάσιμο.
2. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, αφού
αφαιρέσει το ποσό που απαπείται για την κάλυψη των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του
ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, όπως αυτές εκάστοτε προσδιορίζονται με απόφαση του Κυβερνητικού
Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
δυνάμει του Ν.4224/2013 ή μέχρις ότου εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση, όπως αυτές
προσδιορίζονται στην Έρευνα Οικονομικών
Προϋπολογισμών (Ε. Ο. Π.) που διενεργεί κάθε χρόνο η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες
κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον
οφειλέτη, διατάσσει την καταβολή μηνιαίως,
για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, του ποσού που απομένει με βάση τα περιουσιακά
στοιχεία και τα πάσης φύσεως εισοδήματά
του, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των
πιστωτών, συμμέτρως διανεμόμενου .........
3...4...5...6...
Στο άρθρο 15, με τίτλο Αναλογική εφαρμογή διατάξεων:
«Για τη ρύθμιση και απαλλαγή χρεών φυσικών προσώπων εφαρμόζονται, όπου επιβάλλεται, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα».
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9. Στο άρθρο 36 του Ν.3588/2007 (Α' 153)
- Πτωχευτικού Κώδικα ορίζεται ότι:
«Συμψηφισμός 1. Η κήρυξη της πτώχευσης δεν θίγει το δικαίωμα του πιστωτή να
προτείνει συμψηφισμό ανταπαίτησής του
προς την αντίστοιχη απαίτηση του οφειλέτη,
εφόσον οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού
συνέτρεξαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης.
Οι απαγορεύσεις συμψηφισμού, όπου ισχύουν, εφαρμόζονται και στην πτώχευση».
10. Στο άρθρο 83 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως ισχύει ορίζονται τα εξής:
«1. Βέβαιη και εκκαθαρισμένη χρηματική
απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, η
οποία αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο, συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη αυτού προς το δημόσιο. 2. Ο συμψηφισμός προτείνεται με δήλωση του οφειλέτη που υποβάλλεται στη
Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη του χρέους. Ο συμψηφισμός μπορεί να
ενεργείται και αυτεπάγγελτα με πράξη του
προϊσταμένου της ίδιας υπηρεσίας, εφόσον
από τα υπάρχοντα στοιχεία αποδεικνύεται η
απαίτηση του οφειλέτη. Απαίτηση του Δημοσίου παραγεγραμμένη αντιτάσσεται σε συμψηφισμό για μια τριετία από τη συμπλήρωση
της παραγραφής. Η δήλωση του οφειλέτη για
συμψηφισμό της απαίτησης κατά του Δημοσίου ή το έγγραφο του προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ. για αυτεπάγγελτο συμψηφισμό κοινοποιείται στην εκκαθαρίζουσα υπηρεσία, η
οποία υποχρεούται σε άμεση απόδοση του
συμψηφισθέντος ποσού....4. Με το συμψηφισμό οι αμοιβαίες απαιτήσεις αποσβένονται
από την ημερομηνία που συνυπήρξαν και κατά το μέρος που καλύπτονται, με την επιφύλαξη των άρθρων 89 και 94 του Ν.2362/1995.
5. Αναστολή είτε του νομίμου τίτλου βεβαίωσης ή είσπραξης, είτε της ταμειακής βεβαίωσης, είτε των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, από το νόμο ή βάσει απόφασης δικαστηρίου ή διοικητικού οργάνου δεν εμποδίζει τη διενέργεια του συμψηφισμού... 7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού
Κώδικα».
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Ερμηνεία των διατάξεων.
Α. 11. Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του
ν.δ. 356/1974 (Α' 90, ΚΕΔΕ), θεσπίσθηκε το
δικαίωμα του Δημοσίου να αποφασίζει αυτεπαγγέλτως το συμψηφισμό βεβαιωμένων και
εκκαθαρισμένων χρηματικών απαιτήσεων
οφειλετών του με βεβαιωμένες από το ίδιο
απαιτήσεις του κατ' αυτών, μέχρι το ύψος
που αυτές καλύπτονται, για λόγους έγκαιρης
είσπραξης των δημόσιων εσόδων, οικονομίας χρόνου και δαπάνης, καθώς και αποφυγής των δυσμενών συνεπειών της αφερεγγυότητας των οφειλετών του Δημοσίου. Με
το συμψηφισμό δεν διενεργείται αναγκαστική εκτέλεση προς είσπραξη των απαιτήσεων
που απορρέουν από τους οικείους νόμιμους
τίτλους, αλλά αποσβένονται οι εκατέρωθεν
απαιτήσεις με συνυπολογισμό, που υποκαθιστά την καταβολή των οφειλών. Για το συμψηφισμό αρκεί οι εκατέρωθεν απαιτήσεις να
είναι βέβαιες και εκκαθαρισμένες, δηλαδή
να μην υπόκεινται σε αμφισβήτηση, και να
είναι προσδιορισμένες κατά το ποσό και την
αιτία τους, να αποδεικνύονται δε με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή δημόσια έγγραφα. Κατά τις πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρο 441), τα αποτελέσματα
του συμψηφισμού επέρχονται στο χρόνο συναντήσεως των αμοιβαίων απαιτήσεων
(Πρβλ. ΣτΕ 2164/2012, ΣτΕ 1877/2009 7μ.,
ΣτΕ 2244/2009, ΣτΕ 2006/2001, ΣτΕ
2864/1996, ΣτΕ 1555/1996, ΣτΕ 3144/1994,
3490-1/1992, ΣτΕ 3169/1992 7μ., 33289/1991, ΝΣΚ 142/2013).
12. Με τις διατάξεις του Ν.4336/2015
προβλέφθηκε η δυνατότητα υπαγωγής των
οφειλών που είναι βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση στο πεδίο εφαρμογής του
Ν.3869/2010. Υπό την ισχύ του Ν.4336/2015
και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 4 του Ν.3869/2010, από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης του οφειλέτη στο αρμόδιο ειρηνοδικείο μέχρι την ημέρα επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού, κατά την οποία, είτε θα συζητηθεί τυχόν αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής,
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είτε θα επικυρωθεί τυχόν επιτευχθείς συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος οφειλέτη και
των πιστωτών αυτού, ο οφειλέτης απολαμβάνει την ex lege αυτοδίκαιη αναστολή της λήψης εναντίον του καταδιωκτικών μέτρων, χωρίς να μπορεί να διεξαχθεί σε βάρος του επισπευδόμενος πλειστηριασμός, καθώς αυτός
σε περίπτωση διενέργειάς του πάσχει κατ'
άρθρο 175 ΑΚ απόλυτη ακυρότητα (βλ. Ι.Βενιέρη - Θ.Κατσά, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010
για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 3η
έκδοση, σελ. 289 επ.). Υποστηρίζεται εξάλλου και η άποψη ότι ακυρότητα κατά την έννοια των διατάξεων του ουσιαστικού δικαίου
(174, 180 ΑΚ) δεν νοείται για τις διαδικαστικές πράξεις της αναγκαστικής εκτελέσεως,
διότι στο πεδίο αυτής δεν αναγνωρίζεται αυτοδίκαιη ακυρότητα των διαδικαστικών πράξεων και, επομένως, οι πράξεις αυτές υπόκεινται μόνο σε δικαστική ακύρωση με το
προσήκον ένδικο βοήθημα της ανακοπής
(πρβλ ΑΠ 819/2013 και ΝΣΚ 114/2014). Στην
απαγόρευση εμπίπτουν όλα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, ήτοι κατάσχεση κινητών ή
ακινήτων, κατάσχεση απαιτήσεων εις χείρας
τρίτου, έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού κλπ. (πρβλ. την 163/2017 γνωμοδότηση
του Β' Τμήματος ΝΣΚ για τις συνέπειες της
υποβολής αίτησης του οφειλέτη για υπαγωγή
στο ν.3869/2010, καθώς και της τυχόν εκδοθείσας προσωρινής διαταγής αναφορικά με
τη λήψη καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος αυτού).
13. Ακολούθως, σε περίπτωση αποτυχίας
της απόπειρας προδικαστικού συμβιβασμού,
ο ειρηνοδίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 5 του N.3869/
2010, αποφασίζει κατά την ημέρα επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού, κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή ενός εκ των πιστωτών ή και αυτεπαγγέλτως για κάθε ζήτημα που χρήζει προσωρινής ρυθμίσεως σύμφωνα με τα άρθρα 745, 751 και 781 ΚΠολΔ,
και ιδίως για την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση
της πραγματικής και νομικής κατάστασης της
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περιουσίας του και το ύψος των μηνιαίων δόσεων που ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει προς τους πιστωτές που έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση. Τα καταδιωκτικά
μέτρα, των οποίων διατάσσεται η αναστολή,
καθώς και το εύρος της τυχόν ρήτρας περί
διατήρησης της πραγματικής και νομικής κατάστασης, ανάλογα με τη γενική ή ειδικότερη
διατύπωσή της, ήτοι τα μέτρα που καταλαμβάνει η προσωρινή διαταγή κατά τη διάρκεια
ισχύος της, εξαρτώνται από το περιεχόμενο
αυτής. Με την προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδίκη, δύναται, κατ' αρχήν, να διατάσσεται,
γενικώς, η αναστολή των κατά του οφειλέτη
καταδιωκτικών μέτρων και η διατήρηση της
πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του οφειλέτη. Εξειδίκευση, προσθέτως, γίνεται, αν τούτο ειδικώς ζητηθεί
από νομιμοποιούμενο πρόσωπο (βλ.' Α.Κρητικό, ό.π, σελ. 229).
14. Στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την
ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων φυσικών
προσώπων (N.3869/2010) δεν υπάρχει διάταξη απαγορευτική της διενέργειας συμψηφισμού απαιτήσεων των μερών, ο δε συμψηφισμός, ως ήδη ελέχθη ανωτέρω στην οικεία θέση (παρ. 11), δεν εμπίπτει στην έννοια των καταδιωκτικών μέτρων και δη των
πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης. Επομένως, εφόσον στην εκδοθείσα προσωρινή
διαταγή δεν περιελήφθη ρητώς η απαγόρευση διενέργειας συμψηφισμού απαιτήσεων
οφειλέτη και των δανειστών του, δεν τίθεται
απαγόρευση διενέργειας συμψηφισμού, η
οποία δεν καταλαμβάνεται ούτε από την τυχόν περιεχομένη στην προσωρινή διαταγή
γενική ρήτρα περί διατήρησης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του οφειλέτη. Άλλωστε, κατά το άρθρο
15 του Ν.3869/2010, για τη ρύθμιση ή την
απαλλαγή χρεών φυσικών προσώπων, εφαρμόζονται, προφανώς κατ' αναλογίαν και
όπου επιβάλλεται, οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, στο δε άρθρο 36 αυτού ορίζεται ότι η κήρυξη της πτώχευσης δεν θίγει το
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ψηφισμό ανταπαίτησή του προς αντίστοιχη
απαίτηση του οφειλέτη, εφόσον οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού συνέτρεξαν πριν
από την κήρυξη της πτώχευσης. Συνεπώς,
και στην περίπτωση των υπαγομένων στο θεσμικό πλαίσιο του Ν.3869/2010 χρεών, που
αποτελεί συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών προσομοιάζουσα προς
αυτήν της πτώχευσης, είναι επιτρεπτός ο
συμψηφισμός, εφόσον οι προϋποθέσεις του
συμψηφισμού συνέτρεξαν πριν από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη για την υπαγωγή στο Ν.3869/2010.
15. Στην προκείμενη περίπτωση, με την
από 25/1/2017 εκδοθείσα προσωρινή διαταγή της Ειρηνοδίκου Κοζάνης διετάχθη γενικώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.3869/2010, η
«αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά
της αιτούσας μέχρι την έκδοση της οριστικής
απόφασης επί της κρινόμενης αιτήσεως» και
η «διατήρηση της πραγματικής και νομικής
κατάστασης της περιουσίας της μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κρινόμενης αιτήσεως», ορίσθηκαν δε οι υπαγόμενες
απαιτήσεις προς τη Δ.Ο.Υ Κατερίνης στο ποσό των 41.383,21 ευρώ και η καταβολή προς
τους πιστωτές συμμέτρως μηνιαίων δόσεων
ποσού εκατόν (100) ευρώ. Στην εν λόγω προσωρινή διαταγή δεν περιελήφθη διάταξη περί απαγόρευσης συμψηφισμού βεβαιωμένων
και εκκαθαρισμένων χρηματικών απαιτήσεων της οφειλέτιδας του Δημοσίου με βεβαιωμένες από το ίδιο απαιτήσεις του κατ' αυτής, παρότι η αιτούσα τη ρύθμιση των χρεών
της και την έκδοση προσωρινής διαταγής ζήτησε «να μη παρακρατά η Εφορία τα χρήματα που είναι να μου δίνει από την εργασία
μου». Υπό τα δεδομένα αυτά και με βάση τα
όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά, είναι επιτρεπτός ο συμψηφισμός, εφόσον συντρέχουν
οι προς τούτο προαναφερθείσες προϋποθέσεις.
Β. Μειοψήφησαν οι Νομικοί Σύμβουλοι
του Κράτους Αλέξανδρος Ροϊλός, Χριστίνα Διβάνη και Διονύσιος Χειμώνας (ψήφοι τρεις Τόμος 72

3), οι οποίοι διατύπωσαν την ακόλουθη γνώμη, προς την οποία συντάχθηκε και η εισηγήτρια Πάρεδρος Νικολέτα Παπαρούνη (γνώμη
χωρίς ψήφο):
16. Η έννοια των καταδιωκτικών μέτρων,
των οποίων αναστέλλεται η λήψη, είναι ευρύτερη από την κατηγορία των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και σε αυτά περιλαμβάνεται ό,τι συνεπάγεται τη μεταβολή της
πραγματικής και νομικής κατάστασης της
περιουσίας του αιτούντος τη ρύθμιση των
χρεών του οφειλέτη, η διατήρηση της οποίας άλλωστε προβλέπεται και ρητώς ως ένα
από τα ζητήματα που μπορεί να ρυθμισθούν
με την προσωρινή διαταγή [π.χ. άσκηση ή η
συνέχιση αγωγών, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, κατάθεση αίτησης για λήψη ασφαλιστικού μέτρου της προσημείωσης υποθήκης
(βλ. Α.Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με βάση τον
Ν.3869/2010 όπως ισχύει μετά τις επελθούσες νομοθετικές μεταβολές, 4η έκδοση, σελ.
175)]. Η διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του αιτούντος οφειλέτη αποσκοπεί στην προστασία της εκ μέρους των πιστωτών του, αλλά
και στο αμετάβλητο αυτής και υπέρ των πιστωτών (ΕιρΑΘ 491/2016 ΝΟΜΟΣ), ούτως
ώστε να ικανοποιηθούν οι πιστωτές στο
πλαίσιο της συλλογικής διαδικασίας του
Ν.3869/2010 και να αποφευχθεί η επιλεκτική συμπερίληψη πιστωτών στη ρύθμιση ή
παροχή της δυνατότητας σε πιστωτές να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους με μέσα που
παραβιάζουν τη ρύθμιση. Συνεπώς, η έκδοση προσωρινής διαταγής κατ' άρθρο 5 παρ.
2, που διατάσσει τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του οφειλέτη, δεν εξαρτάται και δεν
επηρεάζεται από την ύπαρξη ή μη αναγκαστικής εκτέλεσης (βλ. ΝΣΚ 163/2017, Ι.Βενιέρη-Θ.Κατσά ό.π. σελ. 376 επ.).
17. Επομένως, κατά τη γνώμη της μειοψηφίας, ανεξαρτήτως αν η διενέργεια αυτεπάγγελτου συμψηφισμού, κατ' άρθρο 83 του
Κ.Ε.Δ.Ε., ανταπαίτησης της αιτούσας σε βά-
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ρος του Δημοσίου, με οφειλές της προς αυτό που έχουν υπαχθεί στην προσωρινή διαταγή, περιλαμβάνεται ή όχι στα καταδιωκτικά μέτρα για τα οποία έχει διαταχθεί δυνάμει της προσωρινής διαταγής η αναστολή
τους, διά της διενέργειας του συμψηφισμού
παραβιάζεται η σχετική διάταξη της προσωρινής διαταγής υπό διττή έννοια, αφενός μεν
ως προς το μέρος της με το οποίο διατάσσεται η διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της αιτούσας, αφετέρου δε ως προς το μέρος της με
το οποίο ορίσθηκαν οι υπαγόμενες στη ρύθμιση και απαιτήσεις του Δημοσίου σε συγκεκριμένο ποσό. Η εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου τυχόν διενέργεια αυτεπάγγελτου συμψηφισμού δύναται να θεωρηθεί ότι
αντιβαίνει στον προεκτεθέντα σκοπό των
σχετικών ρυθμίσεων διότι δεν προστατεύει
την περιουσία του οφειλέτη όπως επιτάσσει
η προσωρινή διαταγή με περαιτέρω συνέπεια ότι συνιστά μονομερή βλαπτική πράξη
κατά του ενεργητικού της εισφερόμενης
προς ρύθμιση περιουσίας επιφέρουσα μείωση της προσδοκίας ικανοποίησης των άλλων πιστωτών στο πλαίσιο της συλλογικής
διαδικασίας.
Απάντηση
18. Κατ' ακολουθία των προεκτεθέντων,
επί του τεθέντος ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, (Τμήμα Β'), γνωμοδοτεί,
κατά πλειοψηφία, ως εξής: Υπό το διδόμενο
στο έγγραφο του ερωτήματος και προκύπτον
από τα στοιχεία του φακέλου συγκεκριμένο
πραγματικό, είναι επιτρεπτός, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974
(Α' 90, ΚΕΔΕ), ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός
απαιτήσεων της οφειλέτιδας του Δημοσίου με
απαιτήσεις του ιδίου κατ' αυτής, μέχρι το
ύψος που αυτές καλύπτονται, εφόσον οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού συνέτρεξαν
πριν από την υποβολή της αίτησης για την
υπαγωγή στο Ν.3869/2010, κατά τα αναλυτικώς αναπτυσσόμενα στην οικεία θέση της
παρούσης.

506

Συμψηφισμόςεπιστρεπτέουποσού
καιμηνόμιμηκατάσχεσησταχέρια
τρίτου

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε./πολ. 1062/28.3.2018
Θέμα: Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης
υπ' αριθ. 10/2018 του Β' Τμήματος του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού από
τη Φορολογική Διοίκηση του προκύπτοντος, μετά από άρση επιβληθείσας κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, η οποία λήφθηκε μη νομίμως κατά παράβαση του
άρθρου 4 παρ. 5 του Ν.3869/2010, επιστρεπτέου ποσού, σε όποιο ύψος και εάν
αυτό ανέρχεται, με οφειλές φορολογούμενης, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί κατά την ημέρα του συμψηφισμού.
Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. ΝΣΚ
10/2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β' Τμήμα), η οποία έγινε
δεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στις 23-03-2018, όπως
προκύπτει από την επισημειωματική πράξη
αυτού επί του σώματος της γνωμοδότησης.
Η συνημμένη γνωμοδότηση, εκδόθηκε σε
απάντηση ερωτήματος που διατύπωσε η Υπηρεσία μας με το Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1054607 ΕΞ/0604-2017 έγγραφό της σε συνέχεια του υπ' αριθ.
4933/27-01-2017 ερωτήματος της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, αναφορικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού από τη Φορολογική Διοίκηση του
προκύπτοντος, μετά από άρση επιβληθείσας
κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, η οποία λήφθηκε μη νομίμως κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν.3869/2010, επιστρεπτέου ποσού, σε όποιο ύψος και εάν αυτό ανέρχεται, με οφειλές φορολογούμενης, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί κατά την ημέρα του
συμψηφισμού.
Με την ανωτέρω γνωμοδότηση κρίθηκε
ομόφωνα υπό το διδόμενο στο έγγραφο του
ερωτήματος και προκύπτον από τα στοιχεία
του φακέλου συγκεκριμένο πραγματικό ότι η
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Φορολογική Διοίκηση, στο πλαίσιο αναμόρφωσης των νομικών και πραγματικών καταστάσεων που διαμορφώνονται, εξαιτίας της
μη νόμιμης επιβολής κατάσχεσης εις χείρας
τράπεζας ως τρίτης σε χρόνο κατά τον οποίο
ίσχυε η απαγόρευση λήψης καταδιωκτικών
μέτρων και μεταβολής της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας της οφειλέτιδος κατά το άρθρο 4 παρ. 5 του
Ν.3869/2010, οφείλει να άρει την επιβληθείσα κατάσχεση και συνακολούθως να επιστρέψει στην καθ'ης η εκτέλεση οφειλέτιδα
το συνεπεία της θετικής δήλωσης της τράπεζας καταβληθέν από αυτήν (την Τράπεζα) στο
Δημόσιο ποσό που κατασχέθηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέν, είναι δε αδιάφορος ο τρόπος επιστροφής και δη, εάν το ποσό θα πιστωθεί στο λογαριασμό της δικαιούχου από
τον οποίο εκταμιεύθηκε ή σε άλλον που η ίδια
ήθελε υποδείξει, ζήτημα αναγόμενο στη σφαίρα των επιλογών της.
Ζήτημα συμψηφισμού απαιτήσεων του Δημοσίου με τα (μετά την άρση των επιβληθεισών κατασχέσεων), ποσά, δεν γεννάται, δεδομένου ότι η επιστροφή θα λάβει χώρα στο
πλαίσιο αποκατάστασης της νομιμότητας, από
την ενέργεια δε αυτή δεν μπορεί να ωφεληθεί το Δημόσιο με το συμψηφισμό αυτών τούτων των μη νομίμως κατασχεθεισών απαιτήσεων.

• Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 10/2018
(B’ Τμήμα)
Πρόεδρος: Αλέξανδρος Καραγιάννης, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.
Μέλη: Στέφανος Δέτσης, Αντιπρόεδρος
Ν.Σ.Κ., Θεόδωρος Ψυχογυιός, Δημήτριος Χανής, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Αλέξανδρος
Ροϊλός, Αδαμαντία Καπετανάκη, Ελένη Πασαμιχάλη, Χριστίνα Διβάνη, Διονύσιος Χειμώνας, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους. Εισηγήτρια: Μαρία-Λουίζα Μπακαλάκου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
Αριθμός ερωτήματος: Το υπ αριθμ. πρωτ.
Δ.ΕΙΣΠΡΞ. Ε 1054607 ΕΞ 2017/06-04-2017
Τόμος 72

έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, (Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Διεύθυνση Εισπράξεων, Τμήμα Ε’),
το οποίο υπογράφεται από το Διοικητή της
ΑΑΔΕ.
Ερώτημα: Σε περίπτωση κατά την οποία
ανακύπτει υποχρέωση μερικής άρσης της επιβληθείσας την 11-11-2016 από το Ελληνικό
Δημόσιο, κατάσχεσης εις χείρας τρίτου («Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.») για οφειλές
που έχουν συμπεριληφθεί στην ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Αθηνών από 04-11-2016 αίτηση οφειλέτιδας του Ελληνικού Δημοσίου περί υπαγωγής των οφειλών της στο
Ν.3869/2010, επιδοθείσα στο Ελληνικό Δημόσιο την 17-11-2016, και της ως εκ τούτου
υποχρέωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. να επιστρέφει το αποδοθέν από τον τρίτο ποσό, ερωτάται: 1) Αν, μετά την απόρριψη του αιτήματος
για έκδοση προσωρινής διαταγής για τη διατήρηση της νομικής και πραγματικής κατάστασης της περιουσίας της οφειλέτιδας, το
οποίο περιλαμβανόταν στην ως άνω από 0411-2016 αίτηση της οφειλέτιδας, θα συμψηφισθεί το επιστρεπτέο ποσό, σε όποιο ύψος
και αν ανέρχεται, με τις οφειλές της οφειλέτιδας και ειδικότερα, εάν ο συμψηφισμός του
ποσού αυτού θα γίνει με όλες ανεξαρτήτως
τις οφειλές αυτής, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί κατά την ημέρα του συμψηφισμού,
είτε αυτές έχουν συμπεριληφθεί στην cue άνω
αίτηση είτε όχι και 2) Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης επί του πρώτου ερωτήματος,
εάν θα επανέλθουν τα πράγματα στην προτέρα κατάσταση, δηλαδή αν το ποσό θα επιστραφεί στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Α.Ε.», όπου θα είναι πλέον διαθέσιμο στη φορολογούμενη μετά την εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου άρση της κατάσχεσης ή εάν το
επιστρεπτέο ποσό μπορεί να πιστωθεί απευθείας σε λογαριασμό της ίδιας μετά από αίτησή της.
Επί του ανωτέρω ερωτήματος, το Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους (Β’ Τμήμα), γνωμοδότησε ως ακολούθως:
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Ιστορικό
Από το έγγραφο της ερωτώσας Υπηρεσίας
και τα στοιχεία του φακέλου που το συνοδεύουν προκύπτει το ακόλουθο πραγματικό, με
βάση το οποίο υποβλήθηκαν τα εξεταζόμενα
ερωτήματα:
1. Την 17-11-2016 κοινοποιήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο η ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών από 04-11-2016 αίτηση της οφειλέτιδας του Δημοσίου, Σ. Δ. και του συζύγου
της Π. Τ. για την υπαγωγή τω οφειλών της στο
Ν.3869/2010. Στην αίτησή της η ως άνω οφειλέτιδα συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων και οφειλές της βεβαιωθείσες από τη Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ύψους 3.310, 80 ευρώ προερχόμενες
από οφειλές Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και Ε.Ν.Φ.Ι.Α. βεβαιωμένες με τα με αριθμ. 85010/31-12-2013,
85010/31-12-2013, 54018/31-7-2014, 85009/
27-03-2015, 85009/27-03-2015 και 54010/2010-2015 τριπλότυπα ταμειακής βεβαίωσης,
όπως προκύπτει από την από 03-08-2016 αναλυτική κατάσταση οφειλών της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης. Η κατάθεση της ως άνω αίτησης ολοκληρώθηκε την 08-11-2016, όπως προκύπτει
από το σώμα του δικογράφου.
2. Το περιληφθέν στην ως άνω αίτηση αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, κατ’
άρθρο 781 παρ. 3 ΚΠολΔ, το οποίο συνίστατο
στη διατήρηση της πραγματικής και νομικής
κατάστασης της περιουσίας της οφειλέτιδας
μέχρι την εκδίκαση της αίτησης και την έκδοση οριστικής απόφασης ρύθμισης των οφειλών της και στην εκ μέρους της καταβολή
150,00 ευρώ σε 240 δόσεις, σύμμετρα κατανεμόμενο στους πιστωτές και στην εξαίρεση
από τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας
της και ένα επιπλέον διαμερίσματος, των οποίων είναι κυρία κατά ποσοστό 50%, συζητήθηκε την 06-12-2016 και απορρίφθηκε ως
προς αμφότερους τους αιτούντες, όπως εμφαίνεται με σχετική επισημειωματική επί της
πρώτης σελίδας της αίτησης πράξης του αρμοδίου δικαστού, η δε κύρια αίτηση συζητήθηκε την 14-03-2017 και απορρίφθηκε με τη
με αριθμ. 4898/2017 οριστική απόφαση του
Ειρηνοδικείου Αθηνών.
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3. Με το με αριθμ.πρωτ. 60414 και αριθμ.
ειδ. βιβλ. 29623/2016 κατασχετήριο έγγραφο,
που επιδόθηκε στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» στις 11-11-2016, δηλαδή μετά
την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης
της οφειλέτιδας για την υπαγωγή των οφειλών της στο Ν.3869/2010 και προ της κοινοποίησης του εν λόγω δικογράφου στο Ελληνικό Δημόσιο, το Ελληνικό Δημόσιο, δια του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, επέβαλε εις χείρας της ως άνω Τράπεζας αναγκαστική κατάσχεση εις βάρος της Σ. Δ. μέχρι του ποσού των 3.727,65 ευρώ για ισόποσες οφειλές της καθής, πλέον προσαυξήσεων/τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν
βεβαιωθεί στη Δ.Ο.Υ. με τα ως άνω τριπλότυπα ταμειακής βεβαίωσης και επιπλέον με το
με αριθμ. 4017/28-08-2016 (ΕΝ.Φ.Ι.Α 2016)
τριπλότυπο ταμειακής βεβαίωσης, ποσού
326,78 ευρώ. Όλες οι ανωτέρω βεβαιωμένες
οφειλές, τις οποίες η Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης συμπεριέλαβε στον πίνακα χρεών του κατασχετηρίου, πλην αυτής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2016,
έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση της Σ. Δ.
περί υπαγωγής στο Ν.3869/2010.
4. Την 02-12-2016 η «Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος Α.Ε.» κατέθεσε νομίμως θετική δήλωση τρίτου και την 05-12-2006 σε εκτέλεση
του ως άνω κατασχετηρίου απέδωσε το ποσό
για το οποίο είχε επιβληθεί η κατάσχεση, συνταγέντος του με αριθμ. 18413/05-12- 2016
ΑΦΕΚ επιστροφής. Το ποσό αυτό δεν έχει ακόμα πιστωθεί στις οφειλές της Σ.Δ. και εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό υποσύστημα ΕΣΟΔΩΝ
του TAXIS ως υπερείσπραξη (μη πιστωθέν ποσό).
Νομοθετικό πλαίσιο
5. Στις διατάξεις των άρθρων 1, 4 και 5 του
Ν.3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες
διατάξεις» (Α΄130) όπως ισχύουν, ορίζονται,
μεταξύ άλλων, τα εξής:
Στο άρθρο 1, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 1 της ΥΠΟΠΑΡ.Α.4 του
άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (Α 94/14-8-2015),
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με τίτλο «Πεδίο εφαρμογής»: «1. Φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 του Ν.3588/
2007 και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο
αίτηση για την ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου...Απαίτηση πιστωτή, η οποία δεν έχει συμπεριληφθεί στην αίτηση δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος κατά τον παρόντα νόμο. 2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εμπίπτει το σύνολο των οφειλών των προσώπων της παραγράφου 1 προς τους ιδιώτες. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου περιλαμβάνονται επίσης :α) οι βεβαιωμένες οφειλές στην Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και
τον Τελωνειακό Κώδικα, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, β)...και γ) ....3...4...».
Στο άρθρο 4, με τίτλο «Κατάθεση αίτησης
και εγγράφων»: «1. Για την έναρξη της διαδικασίας, ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο
γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου, συνοδευόμενη από τα έγγραφα της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου. Η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να αναφέρει: α) την περιουσιακή
κατάσταση του ιδίου και του συζύγου και τα
πάσης φύσεως εισοδήματά τους, β) τους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους, αναλυόμενες σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 4α του άρθρου 2 του παρόντος
νόμου, γ) τυχόν μεταβιβάσεις εμπραγμάτων
δικαιωμάτων του επί ακινήτων, στις οποίες ο
οφειλέτης προέβη την τελευταία τριετία πριν
από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης,
δ) τυχόν αίτημα για διαγραφή των χρεών του
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5α του παρόντος
νόμου ή σχέδιο για την διευθέτηση των οφειλών του, που λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωΤόμος 72

τών, την περιουσία, τα εισοδήματα και τις δαπάνες διαβίωσης του ιδίου και της οικογένειας του και την προστασία της κύρια κατοικίας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου..2...3. Με την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης και των εγγράφων της παραγράφου 2, η γραμματεία του ειρηνοδικείου, προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και
το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών
από την παραλαβή της στον τυπικό έλεγχο αυτής, όσον αφορά την πληρότητα του περιεχομένου της και των εγγράφων που τη συνοδεύουν και την καταβολή από τον αιτούντα κάθε τέλους που προβλέπεται από την κείμενη
νομοθεσία ως προϋπόθεση για το παραδεκτό
της συζήτησης της αίτησης...4. Εφόσον από
τον ανωτέρω έλεγχο δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε έλλειψη όσον αφορά το περιεχόμενο της αίτησης; τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα ή την καταβολή των απαραίτητων για τη
συζήτηση της αίτησης τελών, όπως αυτά προσδιορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αίτηση του οφειλέτη εισόγεται άμεσα προς προσδιορισμό δικασίμου
για την συζήτηση της κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Εφόσον κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η αίτηση, τα προσκομισθέντα
έγγραφα και δικαιολογητικά δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις του νόμου ή δεν είναι ακριβή
και πλήρη, η γραμματεία του δικαστηρίου προσκαλεί τον αιτούντα, είτε εγγράφως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να προβεί σπς αναγκαίες διευκρινίσεις·, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη της σχετικής
πρόσκλησης, μετά την άπρακτη παρέλευση
της οποίας ο φάκελος της αίτησης τίθεται στο
αρχείο. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μέχρι δύο (2) μήνες εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το είδος των
στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν. Μέχρ/ς ότου συμπληρωθούν οι ελλείψεις που
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επισημάνθηκαν από την γραμματεία του δικαστηρίου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατάθεσης της αίτησης και δεν είναι
δυνατός ο προσδιορισμός δικασίμου για την
συζήτησή της.5. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης του οφειλέτη προσδιορίζεται
υποχρεωτικώς εντός έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσής της.
Ο οφειλέτης πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της
αιτήσεώς του να επιδώσει αντίγραφο αυτής
στους πιστωτές και τους εγγυητές του. Με την
ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης προσδιορίζεται επίσης η ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε επικυρώνεται ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε συζητείται αι ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής και
τη λήψη προληπτικών μέτρων κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η ημέρα επικύρωσης προσδιορίζεται
υποχρεωτικώς εντός δύο (2) μηνών από την
ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Η
ημέρα συζήτησης της αιτήσεώς του άρθρου
5α προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός δύο
(2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Μέχρι την ημέρα της επικύρωσης ή της συζήτησης της αναστολής ή της
συζήτησης της αιτήσεώς του άρθρου 5α απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη όσον αφορά τις απαιτήσεις
των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτηση του και η μεταβολή της πραγματικής και
νομικής κατάστασης της περιουσίας του. 6.
Από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης και εφεξής: α) ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει συμμέτρως προς τους πιστωτές του σπς μηνιαίες καταβολές που ορίζονται στο εδάφιο γ’ της παραγράφου 3 του
άρθρου 5 του παρόντος νόμου, β) αναστέλλεται μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως η
παραγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών
που έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση του
οφειλέτη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και
γ) επέρχεται η λύση της μέχρι τότε ισχύουσας
ρύθμισης ή διευκόλυνσης ή τμηματικής κα-
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ταβολής των οφειλών της παραγράφου 2 του
άρθρου 1, οι οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως του οφειλέτη για την
υπαγωγή στη διαδικασία του παρόντος νόμου,
τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή
εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή
διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1
του παρόντος νόμου.»
Στο άρθρο 5, με τίτλο «Προδικασία»:
«1...2....Με...την...επιφύλαξη...των...διατάξεων του άρθρου 5α του παρόντος νόμου αν δεν
επέλθει συμβιβασμός και επικύρωση ο ειρηνοδίκης αποφασίζει κατά την ημέρα επικύρωσης, κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή ενός εκ
των πιστωτών που αναφέρονται στην αίτηση ή
και αυτεπαγγέλτως για κάθε ζήτημα που χρήζει προσωρινής ρυθμίσεως σύμφωνα με τα άρθρα 745, 751 και 781 ΚΠολΔ, και ιδίως για την
αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του
οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγματικής και
νομικής κατάστασης της περιουσίας του και το
ύψος των μηνιαίων δόσεων που ο οφειλέτης
υποχρεούται να καταβάλλει προς τους πιστωτές που έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση Γία
τη χορήγηση της ανωτέρω προσωρινής διαταγής, ο ειρηνοδίκης πιθανολογεί μεταξύ άλλων:
α) το παραδεκτό της αιτήσεως του οφειλέτη,
β) την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος
νόμου, γ) την τήρηση της προδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου,
δ) την ανάγκη προστασίας του δικαιώματος,
στην εξασφάλιση του οποίου αποβλέπει η προσωρινή διαταγή και το επείγον αυτής. Η χρονική ισχύς της ανωτέρω προσωρινής διαταγής
δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τους έξι
(6) μήνες, συνυπολογιζόμενης και της περιόδου αναστολής άσκησης καταδιωκτικών μέτρων, αρχομένης από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης ή εφόσον η συζήτηση της
κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε βραχύτερο χρόνο, έως την ημέρα συζήτησης της
κύριας αιτήσεως του οφειλέτη. Η προσωρινή
διαταγή ανακαλείται ή μεταρρυθμίζεται κατά
το άρθρο 781 ΚΠολΔ. ...3...4....»
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6. Στις διατάξεις των άρθρων 30 και 32 του
ν.δ.356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’...90),...όπως...ίσχυαν κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζονταν τα εξής:
Στο άρθρο 30 με τίτλο «Κατάσχεσις εις χείρας τρίτων»: «1.Η κατάσχεσις εις χείρας τρίτων των εν χείρας αυτών ευρισκομένων χρημάτων, καρπών και άλλων κινητών πραγμάτων του οφειλέτη του Δημοσίου ή των οφειλομένων εν γένει προς αυτό, ενεργείται υπό
του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου δια κατασχετηρίου εγγράφου, μη κοινοποιουμένου
εις τον οφειλέτη, περιέχοντος...3. Από της
ημέρας κοινοποιήσεως του κατασχετηρίου εις
τον τρίτον δεν δύναται ούτος να αποδώση προς
τον οφειλέτη του Δημοσίου τα κατασχεθέντα
χρήματα ή πράγματα ουδέ δύναται να συμψηφίση προς ανταπαπήσεις του μεταγενεστέρας
της κατασχέσεως, της κατασχέσεως επιφερούσης τα αποτελέσματα αυτοδικαίωςχωρούσης αναγκαστικά εκχωρήσεως......
Στο άρθρο 32 με τίτλο «Δήλωσις τρίτου»:
«1. Εάν ο τρίτος ουδέν οφείλει ή δεν οφείλει
όλα τα αναφερόμενα εις το κατασχετήριον έγγραφον του Δημοσίου Ταμείου χρήματα ως και
άλλα πράγματα ή δεν υποχρεούται εις την άμεσον απόδοσιν αυτών, ένεκα των υφισταμένων
μεταξύ αυτού και του οφειλέτου συμφωνιών
ή εξ άλλου νομίμου λόγου, ο τρίτος οφείλει να
δηλώση τούτο εντός οκτώ ημερών από της
επιδόσεως του κατασχετηρίου. Ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών
ιδρυμάτων η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται εντός οκτώ εργασίμων ημερών
από την επίδοση του κατασχετηρίου...2...».
7. Στις διατάξεις του άρθρου 83 του
ν.δ.356/1974 με τίτλο «Ενέργειες και αποτελέσματα του συμψηφισμού» ορίζονται τα εξής:
«1. Βέβαιη και εκκαθαρισμένη χρηματική
απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, η
οποία αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο, συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη αυτού προς το δημόσιο. 2. 0 συμψηφισμός προτείνεται με δήλωση του οφειλέτη που υποβάλλεται στη
Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια για την είσπραΤόμος 72

ξη του χρέους. Ο συμψηφισμός μπορεί να ενεργείται και αυτεπάγγελτα με πράξη του προϊσταμένου της ίδιας υπηρεσίας, εφόσον από
τα υπάρχοντα στοιχεία αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη. Απαίτηση του Δημοσίου
παραγεγραμμένη αντιτάσσεται σε συμψηφισμό για μια τριετία από τη συμπλήρωση της
παραγραφής. Η δήλωση του οφειλέτη για συμψηφισμό της απαίτησης κατά του Δημοσίου ή
το έγγραφο του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. για
αυτεπάγγελτο συμψηφισμό κοινοποιείται στην
εκκαθαρίζουσα υπηρεσία, η οποία υποχρεούται σε άμεση απόδοση του συμψηφισθέντος
ποσού. 3...4. Με το συμψηφισμό οι αμοιβαίες απαιτήσεις αποσβένονται από την ημερομηνία που συνυπήρξαν και κατά το μέρος που
καλύπτονται, με την επιφύλαξη των άρθρων
89 και 94 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α). δ.Αναστολή είτε του νομίμου τίτλου βεβαίωσης ή
είσπραξης, είτε της ταμειακής βεβαίωσης, είτε των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, από
το νόμο ή βάσει απόφασης δικαστηρίου ή διοικητικού οργάνου δεν εμποδίζει τη διενέργεια του συμψηφισμού.6...7. Κατά τα λοιπά
ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.»
8. Στα άρθρα 440 και 441 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι:
Άρθρο 440: «Συμψηφισμός. Ο συμψηφισμός επιφέρει απόσβεση των μεταξύ δύο προσώπων αμοιβαίων απαιτήσεων όσο καλύπτονται, αν είναι ομοειδείς κατά το αντικείμενο
και ληξιπρόθεσμες».
Άρθρο 441: «Πρόταση συμψηφισμού. Ο
συμψηφισμός επέρχεται αν ο ένας τον επικαλεσθεί με δήλωση προς τον άλλον. Η πρόταση του συμψηφισμού επιφέρει απόσβεση των
αμοιβαίων απαιτήσεων από τότε που συνυπήρξαν».
9. Στα άρθρα 416,417, 830, 806, 827 του
Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι:
Άρθρο 416: « Καταβολή. Η ενοχή αποσβήνεται με καταβολή.»
Άρθρο 417: « Καταβολή προς άλλον εκτός
από το δανειστή. Η καταβολή απαιτείται γα γίνει στο δανειστή ή σε όποιον ο δανειστής ή το
δικαστήριο ή ο νόμος έχει επιτρέψει να δε-
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χτεί την καταβολή. Η καταβολή που έγινε σε
άλλον ισχύει αν ο δανειστής την εγκρίνει ή
εφόσον ωφελείται από αυτήν.»
Άρθρο 830: «Ανώμαλη παρακαταθήκη. Η
κατάθεση χρημάτων ή άλλων αντικαταστατών
πραγμάτων, σε περίπτωση αμφιβολίας λογίζεται ως δάνειο, αν ο θεματοφύλακας έχει την
εξουσία να τα χρησιμοποιεί. Σχετικά όμως με
το χρόνο και τον τόπο της απόδοσης ισχύουν,
σε περίπτωση αμφιβολίας, οι διατάξεις για
την παρακαταθήκη. Ο θεματοφύλακας χρεογράφων δεν έχει εξουσία να τα διαθέτει, αν
αυτή δεν του δόθηκε με έγγραφο και ρητά.»
Άρθρο 806: «Έννοια. Με τη σύμβαση του
δανείου ο ένας από τους συμβαλλομένους μεταβιβάζει στον άλλον κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα, και αυτός
έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγματα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας.
Άρθρο 827: « Χρόνος απόδοσης. Ο θεματοφύλακας, αν ο παρακαταθέτης απαιτεί το
πράγμα, οφείλει να το αποδώσει και αν ακόμη δεν έχει περάσει η προθεσμία που ορίστηκε για τη φύλαξή του.»
Ερμηνεία των διατάξεων
10. Με τις διατάξεις του Ν.4336/2015 προβλέφθηκε η δυνατότητα υπαγωγής των οφειλών που είναι βεβαιωμένες από τη φορολογική διοίκηση στο πεδίο εφαρμογής του
Ν.3869/2010, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους πολίτες των
οποίων οι οφειλές έχουν βεβαιωθεί από τη
φορολογική διοίκηση και οι οποίες συντρέχουν με οφειλές προς ιδιώτες πιστωτές, να
ζητήσουν και να επιτύχουν ακόμα και τη πλήρη διαγραφή των οφειλόμενων.
11. Από το χρονικό σημείο που προβλέπει
το άρθρο 4 του Ν.3869/2010 μέχρι την ημέρα
επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού,
κατά την οποία είτε θα συζητηθεί τυχόν αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, είτε θα
επικυρωθεί τυχόν επιτευχθείς συμβιβασμός
μεταξύ του αιτούντος οφειλέτη και των πιστωτών του, απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του αιτούντος για απαι-
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τήσεις πιστωτών που συμπεριλαμβάνονται
στην αίτησή του καθώς και η μεταβολή της
πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσία του αιτούντος. Ο οφειλέτης, κατά το
προαναφερθέν χρονικό διάστημα, απολαμβάνει ex lege αυτοδίκαιη αναστολή των εναντίον
του καταδιωκτικών μέτρων (Ι.Βενιέρης - Θ.Κατσάς, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, 3η έκδοση, σελ.
289 επ.). Στην απαγόρευση εμπίπτουν όλα τα
μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεση
κινητών ή ακινήτων, κατάσχεση απαιτήσεων
εις χείρας τρίτου, έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού κλπ) και η απαγόρευση της μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του (ΝΣΚ 163/2017). Ενδεικτικά, στην έννοια της διατήρησης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του οφειλέτη υποστηρίζεται ότι εμπίπτει
και η απαγόρευση εγγραφής προσημειώσεων/υποθηκών ή συντηρητικής κατάσχεσης
(π.χ. τραπεζικού λογαριασμού). Η απαγόρευση ισχύει μέχρι την ημέρα επικύρωσης προδικαστικού συμβιβασμού ή της συζήτησης για
έκδοση προσωρινής διαταγής.
12. Σε περίπτωση αποτυχίας της απόπειρας προδικαστικού συμβιβασμού, ο ειρηνοδίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 5 του Ν.3869/2010, αποφασίζει
κατά την ορισθείσα ημέρα για την επικύρωση
του προδικαστικού συμβιβασμού, για κάθε ζήτημα που χρήζει προσωρινής ρύθμισης, σύμφωνα με τα άρθρα 745, 751 και 781 ΚΠολΔ,
και ιδίως για την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση
της πραγματικής και νομικής κατάστασης της
περιουσίας του και το ύψος των μηνιαίων δόσεων που ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει προς τους πιστωτές που έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση.
13. Αν απορριφθεί το υποβληθέν αίτημα
για έκδοση προσωρινής διαταγής, κατά τα
ανωτέρω, και δεν γίνει δεκτό το αίτημα είτε
της διατήρησης της πραγματικής και νομικής
κατάστασης είτε των καταβολών κατά το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.3869/2010, η συνέπεια είB´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1624
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ναι ότι ο οφειλέτης και η περιουσία του είναι
εκτεθειμένοι σε αναγκαστική εκτέλεση και εν
γένει δεν υφίσταται προστασία από καταδιωκτικά μέτρα, ενώ είναι δυνατή η μεταβολή της
πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του αιτούντος (Ι.Βενιέρης - Θ.Κατσάς ό.π. σελ. 387).
14. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ,
το Δημόσιο μπορεί να προβεί, για την ικανοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών του, μεταξύ των άλλων και σε κατάσχεση εις χείρας
τρίτων, κινητών πραγμάτων του οφειλέτη του
Δημοσίου (χρημάτων, καρπών κλπ). Στην αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου επέρχεται εκ του νόμου (ex lege) αναγκαστική εκχώρηση της κατασχεθείσας απαίτησης με την
ολοκλήρωση της κατάσχεσης, δηλαδή την κοινοποίηση του κατασχετηρίου στον τρίτο, ήτοι
η απαίτηση μεταβιβάζεται, άνευ ετέρου, από
τον μέχρι τούδε δικαιούχο-καθού η εκτέλεση
στον κατασχόντα. Συνεπώς το Δημόσιο καθίσταται, στην περίπτωση αυτή, εκδοχέας της
κατασχεθείσας απαίτησης και ο τρίτος λογίζεται οφειλέτης του Δημοσίου (υπό την αναβλητική αίρεση της θετικής δήλωσης του τρίτου), οι δε έννομες συνέπειες της αναγκαστικής κατάσχεσης (ήτοι η απαγόρευση καταβολής του κατασχεμένου αντικειμένου από τον
τρίτο στον οφειλέτη του Δημοσίου και η απαγόρευση συμψηφισμού απαιτήσεων του τρίτου προς ανταπαιτήσεις του οφειλέτη του Δημοσίου) επέρχονται αυτοδικαίως (ΝΣΚ 163/
2017, 254/2016).
15. Κατά το σύστημα των ακυροτήτων που
διέπει την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης στον ΚΠολΔ και στην διοικητική εκτέλεση, ακόμη και στην περίπτωση που υφίστανται πλημμέλειες της εκτελεστικής διαδικασίας, οι πράξεις εκτέλεσης δεν καθίστανται αυτοδικαίως άκυρες, αλλά είναι δυνητικά ακυρώσιμες με διαπλαστική απόφαση, κατόπιν άσκησης ανακοπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 933 του ΚΠολΔ ή του άρθρου 217 του ΚΔΔ και εντός των προθεσμιών
που ορίζουν αυτές. Αν δεν προσβληθούν μέσα στην νόμιμη προθεσμία, τότε παραμένουν
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τυπικά έγκυρες, λόγω όμως του γεγονότος ότι
επιβλήθηκαν κατά τον χρόνο που ίσχυε η απαγόρευση λήψης μέτρων αναγκαστικής κατάσχεσης δεν επέρχονται οι κατά το ουσιαστικό
δίκαιο συνέπειες αυτών και το Δημόσιο δεν
δύναται να προβεί στην συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, ούτε και
στην ταμειακή βεβαίωση των κατασχεθεισών
απαιτήσεων (στην περίπτωση της κατάσχεσης
εις χείρας τρίτου). Περαιτέρω, όμως, έχει κριθεί ότι ο καθού η εκτέλεση δύναται να ασκήσει αναγνωριστική ή καταψηφιστική αγωγή
(με την τακτική διαδικασία), λόγω παράνομης
επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης, με σκοπό την θεμελίωση δικαιώματος αποζημίωσης.
Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο δύναται
να προβεί σε παρεμπίπτουσα κρίση ως προς
την ακυρότητα πράξης εκτέλεσης, για την
οποία δεν ασκήθηκε ανακοπή, χωρίς όμως
κατά την διάρκεια της δίκης αυτής να αμφισβητηθεί το κύρος της αναγκαστικής εκτέλεσης (ΑΠ 819/2013, ΟλΝΣΚ 277/2017). Κατά
συνέπεια, ναι μεν η αναγκαστική κατάσχεση
που έχει επιβληθεί στα χέρια τρίτου, ήτοι κατά το χρόνο που ίσχυε η απαγόρευση λήψης
μέτρων καταδιωκτικών μέτρων και η μεταβολή της νομικής και πραγματικής κατάστασης
της περιουσίας της οφειλέτη, κατ’ άρθρο 4
παρ. 5 του Ν.3869/2010, είναι ακυρώσιμη,
πλην όμως, εν όψει του προεκτεθέντος σκοπού του Ν.3869/2010, της αρχής της χρηστής
διοίκησης και προς αποφυγή κινδύνου δημιουργίας αποζημιωτικών αξιώσεων κατά του
Δημοσίου, συντρέχει περίπτωση άρσης εκ μέρους της διοίκησης των αναγκαστικών κατασχέσεων που τυχόν έχουν επιβληθεί μετά την
ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης (ΟλΝΣΚ 277/2017).
16. Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του
ΚΕΔΕ θεσπίσθηκε το δικαίωμα του Δημοσίου να αποφασίζει αυτεπαγγγέλτως το συμψηφισμό βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών του με βεβαιωμένες από το ίδιο ανταπαιτήσεις του
κατ’αυτών, μέχρι το ύψος που αυτές καλύπτονται, για λόγους έγκαιρης είσπραξης των
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γνωμοδοτήσεις ν.σ.κ.
δημοσίων εσόδων, οικονομίας χρόνου και δαπάνης και προστασίας του από τις δυσμενείς
συνέπειες της αφερεγγυότητας των οφειλετών του. Για το συμψηφισμό θα πρέπει οι εκατέρωθεν απαιτήσεις να είναι βέβαιες και εκκαθαρισμένες και να είναι προσδιορισμένες
κατά το ποσό και την αιτία τους. Τόσο κατά τη
διάταξη του άρθρου 83 παρ. 4 του Κ.Ε.Δ.Ε. όσο
και κατά τις γενικές διατάξεις (βλ. άρθρο 441
Α.Κ), τα αποτελέσματα του συμψηφισμού επέρχονται στο χρόνο συνάντησης των αμοιβαίων
απαιτήσεων (ΑΠ 435/2015, ΣτΕ 2164/2012,
ΝΣΚ 142/2013), οι εκατέρωθεν απαιτήσεις
αποσβένονται καθ’ υποκατάσταση της καταβολής, αφ’ ού χρόνου συνυπήρξαν, δηλαδή
αναδρομικά κατά το χρόνο που συνυπήρξαν
και κατά το μέρος που καλύπτονται. Κατά συνέπεια, με τον συμψηφισμό δεν διενεργείται
αναγκαστική εκτέλεση προς είσπραξη των
απαιτήσεων που απορρέουν από τους οικείους νόμιμους τίτλους, αλλά αποσβένονται οι
εκατέρωθεν απαιτήσεις με συνυπολογισμό
που υποκαθιστά την καταβολή οφειλών (ΣΤΕ
2164/2012, ΝΣΚ 142/2013, 253/2014, 17/2011).
17. Στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων δεν υπάρχει διάταξη απαγορευτική της
διενέργειας συμψηφισμού απαιτήσεων των
μερών, ο δε συμψηφισμός, κατά τα ανωτέρω
αναφερόμενα, δεν εμπίπτει στην έννοια των
καταδιωκτικών μέτρων και δη των πράξεων
της αναγκαστικής εκτέλεσης (ΣτΕ 2164/2012,
ΝΣΚ 229/2017,142/2013, ΝΣΚ 530/1996).
18. Επομένως, η φορολογική διοίκηση,
στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των νομικών
και πραγματικών καταστάσεων που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της μη νόμιμης, κατά τα
προεκτεθέντα στην οικεία θέση, κατάσχεσης
εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε, οφείλει να άρει την επιβληθείσα κατάσχεση και, συνακολούθως, να επιστρέφει
στην καθής η εκτέλεση οφειλέτιδα (ΟλΝΣΚ
277/2017) το συνεπεία της θετικής δήλωσης
της Τράπεζας καταβληθέν από αυτήν στο Δημόσιο ποσό που κατασχέθηκε, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, είναι δε αδιάφορος ο τρό-
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πος επιστροφής και δη αν το ποσό θα πιστωθεί στο λογαριασμό της δικαιούχου από τον
οποίο εκταμιεύθηκε ή σε άλλον που η ίδια
ήθελε υποδείξει, ζήτημα αναγόμενο στη σφαίρα των επιλογών της. Ζήτημα συμψηφισμού
απαιτήσεων του Δημοσίου με τα (μετά την άρση των επιβληθεισών κατασχέσεων) επιστρεφόμενα ποσά, δεν γεννάται, δεδομένου ότι η
επιστροφή θα λάβει χώρα στο πλαίσιο αποκατάστασης της νομιμότητας, από την ενέργεια δε αυτή δεν μπορεί να ωφεληθεί το Δημόσιο με το συμψηφισμό αυτών τούτων των
μη νομίμως κατασχεθεισών απαιτήσεων (ΟλΝΣΚ 277/2017).
Απάντηση
Κατόπιν των ανωτέρω, επί των τεθέντων
ερωτημάτων το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Β’) γνωμοδοτεί, ομόφωνα, κατά
τα ανωτέρω αναλυτικώς αναπτυσσόμενα και
εν συμπεράσματι, ως εξής:
19. Η φορολογική διοίκηση, στο πλαίσιο
της αναμόρφωσης των νομικών και πραγματικών καταστάσεων που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της μη νόμιμης, κατά τα προεκτεθέντα στην
οικεία θέση, κατάσχεσης εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε, οφείλει να άρει
την επιβληθείσα κατάσχεση και, συνακολούθως, να επιστρέφει στην καθής η εκτέλεση
οφειλέτιδα το συνεπεία της θετικής δήλωσης
της Τράπεζας καταβληθέν από αυτήν (Τράπεζα) στο Δημόσιο ποσό που κατασχέθηκε, ως
αχρεωστήτως καταβληθέν, είναι δε αδιάφορος
ο τρόπος επιστροφής και δη αν το ποσό θα πιστωθεί στο λογαριασμό της δικαιούχου από τον
οποίο εκταμιεύθηκε ή σε άλλον που η ίδια ήθελε υποδείξει, ζήτημα αναγόμενο στη σφαίρα
των επιλογών της. Ζήτημα συμψηφισμού απαιτήσεων του Δημοσίου με τα (μετά την άρση της
επιβληθείσης κατάσχεσης) επιστρεφόμενα ποσά, δεν γεννάται, δεδομένου ότι η επιστροφή
θα λάβει χώρα στο πλαίσιο αποκατάστασης της
νομιμότητας, από την ενέργεια δε αυτή δεν μπορεί να ωφεληθεί το Δημόσιο με το συμψηφισμό αυτών τούτων των μη νομίμως κατασχεθεισών απαιτήσεων.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
επιμέλεια: Ασπασία Κων. Μάλλιου

συμβουλίου επικρατείας
ΦΠΑ.Αυτοτελήςπροσδιορισμός
ακαθαρίστωνεσόδωνγιατηνεπιβολήΦΠΑ.
Aριθ. Aπόφ. 2008/2017 (Β’ τμ. Σ.τ.Ε.)
Προεδρεύων: Ε. Σάρπ, Αντιπρόεδρος
Εισηγητής: N. Σεκέρογλου, Πάρεδρος
Δικηγόρος: Αναστασία Βασιλείου, Πάρεδρος
ΝΣΚ

Για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων
εσόδων των επιχειρήσεων που υπόκεινται σε ΦΠΑ, διενεργείται αυτοτελής έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης και συντάσσεται ιδιαίτερη αυτοτελής έκθεση. Δεν αρκεί ο φορολογικός έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων
που έχει λάβει χώρα για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος και ο προσδιορισμός,
με βάση τα δεδομένα του ελέγχου αυτού,
των ακαθαρίστων εσόδων στη φορολογία
εισοδήματος, χωρίς πάντως να αποκλείεται να συμπέσουν οι διαπιστώσεις του
ελέγχου και στις δύο φορολογίες. Η ελεγκτική φορολογική αρχή προκειμένου να
προσδιορίσει τον οφειλόμενο κατά την
κρινόμενη χρήση ΦΠΑ συνέταξε ιδιαίτερη έκθεση ελέγχου όμως δεν προέβη σε
αυτοτελή προσδιορισμό των ακαθαρίστων
εσόδων για σκοπούς επιβολής ΦΠΑ, αλλά έλαβε υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα
όπως αυτά είχαν προσδιοριστεί στη φορολογία εισοδήματος για την ίδια χρήση.
...4. Επειδή η κρινόμενη αίτηση κατατέθηκε την 8.11.2012, και επομένως, διέπεται
από τις διατάξεις του Ν.3900/2010, το δε ποσό της διαφοράς, όπως προκύπτει από το
ΔΥ/20.9.2012 έγγραφο του Προϊστάμενου της
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, υπερβαίνει τις 40.000
ευρώ. Με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση
Τόμος 72

το δικάσαν διοικητικό εφετείο ερμήνευσε το
άρθρο 38 του Ν.1642/1986 σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικράτειας, η
οποία παγίως δέχεται ότι για τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων που υπόκεινται σε ΦΠΑ εφαρμόζονται
οι ίδιες αρχές που τυγχάνουν εφαρμογής για
τον προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων
των επιχειρήσεων που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, κατά δε τον προσδιορισμό των
ακαθαρίστων εσόδων για προσδιορισμό ΦΠΑ
καμία δέσμευση δεν υφίσταται κατά νόμο από
όσα έχουν γίνει δεκτά στη φορολογία εισοδήματος. Συνεπώς, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που υπόκεινται σε ΦΠΑ, διενεργείται αυτοτελής έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων
της επιχείρησης και συντάσσεται ιδιαίτερη
αυτοτελής έκθεση, δεν αρκεί δε ο έλεγχος των
βιβλίων και στοιχείων που έχει γίνει στη φορολογία εισοδήματος και ο προσδιορισμός,
με βάση τα δεδομένα του ελέγχου αυτού, των
ακαθαρίστων εσόδων τόσο στη φορολογία εισοδήματος όσο και στον ΦΠΑ, χωρίς πάντως
να αποκλείεται να συμπέσουν οι διαπιστώσεις
του ελέγχου και στις δύο φορολογίες (ΣτΕ
2910/2016, 4236, 3340/2011, 756/2003,
2357/2001 κ.α.). Περαιτέρω, το δικάσαν διοικητικό εφετείο έκρινε, κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου της οικείας έκθεσης ελέγχου ΦΠΑ,
ότι εν προκειμένω η φορολογική αρχή προκειμένου να προσδιορίσει τον οφειλόμενο κατά την ένδικη χρήση ΦΠΑ συνέταξε μεν ιδιαίτερη έκθεση ελέγχου πλην δεν προέβη σε αυτοτελή προσδιορισμό των ακαθαρίστων εσόδων, αλλά έλαβε υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα όπως αυτά είχαν προσδιοριστεί στη φορολογία εισοδήματος για την ίδια χρήση, με συνέπεια να θεωρήσει νομικώς πλημμελή την
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φορολογική νομολογία
προσβληθείσα καταλογιστική πράξη, επικυρώνοντας έτσι την κρίση της πρωτόδικης απόφασης. Με την κρινόμενη αίτηση πλήσσεται
η ως άνω κρίση του δικάσαντος διοικητικού
εφετείου, ειδικότερα δε προβάλλεται ότι μόνη η παραπομπή στις διαπιστώσεις του ελέγχου της φορολογίας εισοδήματος, η οποία,
όμως, επιβάλλεται από το άρθρο 38 παρ. 3 του
Ν.1642/1986, καθώς και η σύμπτωση του ποσού των ακαθαρίστων εσόδων (όπως αυτά έγιναν δεκτά στη φορολογία εισοδήματος) με αυτό των φορολογητέων εκροών, δεν συνεπάγεται άνευ ετέρου την μη αυτοτέλεια της επίδικης έκθεσης και, συνεπώς, τη νομική πλημμέλεια της καταλογιστικής πράξης. Συναφώς,
προβάλλεται ότι το Διοικητικό Εφετείο όφειλε, προκειμένου να αιτιολογήσει την κρίση
του, «να παραθέσει ακριβώς» στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση «τον γενόμενο στην έκθεση ελέγχου ΦΠΑ προσδιορισμό των ακαθάριστων κερδών», ώστε να προκύπτει εάν
αυτός «ήταν αναλυτικός (και, άρα, αυτοτελής
και απλώς συμπίπτων με αυτόν του εισοδήματος) ή όχι (οπότε θα προέκυπτε περαιτέρω
ανάγκη έρευνας για την αυτοτέλεια ή μη του
επίμαχου προσδιορισμού)». Κατά το αναιρεσείον Δημόσιο, τα ανωτέρω συνιστούν νομικό
ζήτημα για το οποίο δεν υφίσταται ad hoc νομολογία του Συμβουλίου της Επικράτειας.
Όμως, ο λόγος αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, διότι με αυτόν δεν τίθεται ενώπιον του αναιρετικού Δικαστηρίου ζήτημα ερμηνείας κανόνα δικαίου, αλλά πλήσσεται η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας κατά την υπαγωγή του πραγματικού της υπόθεσης στον εφαρμοστέο κανόνα, δηλαδή με αυτόν πλήσσεται η ορθότητα, η πληρότητα και η
επάρκεια της αιτιολογίας της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης ως προς το εάν εν προκειμένω έγινε, πράγματι, ιδιαίτερος και αυτοτελής προσδιορισμός των υποκειμένων σε ΦΠΑ
ακαθαρίστων εσόδων της ατομικής επιχείρησης της αναιρεσίβλητης εταιρείας ή αυτά ελήφθησαν υπόψη από τη φορολογική αρχή, όπως
είχαν προσδιοριστεί, εξωλογιστικώς, στη φορολογία εισοδήματος. Εξάλλου, από τυχόν
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πλημμέλεια της αιτιολογίας της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης, συνδεόμενη με το πραγματικό της υπόθεσης και την κακή ή μη εκτίμηση του αποδεικτικού υλικού, δεν μπορεί να
προκύψει αντίθεση προς νομολογία, που να
καθιστά παραδεκτό τον ως άνω λόγο αναιρέσεως κατά την έννοια του άρθρου 12 του
Ν.3900/2010 (ΣτΕ 2910/2016, ΣτΕ σε συμβ.
1040/2016).
5. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση είναι απορριπτέα.
Διασφαλιστικάτωνσυμφερόντωντου
Δημοσίουμέτρασεπερίπτωσηλήψης
εικονικώνφορολογικώνστοιχείωναπότον
φορολογούμενο(άρθρο14Ν.2523/1997)
Aριθ. Aπόφ. 1619/2017 (Β’ τμ. Σ.τ.Ε.)
Πρόεδρος: Ε. Σάρπ
Eισηγήτρια: Ειρ. Σταυρουλάκη, Πάρεδρος
Δικηγόροι: Χρ. Κοραντζάνης (Πάρεδρος ΝΣΚ)
και Γλ. Σιούτη

Η λήψη των μέτρων του άρθρου 14 του Ν.
2523/1997 διασφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου που υπέπεσε στην παράβαση της λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων διατηρούνται και δεν μεταβιβάζονται, εξασφαλίζοντας ότι το Δημόσιο θα εισπράξει τις
φορολογικές του αξιώσεις, μετά την έκδοση της οριστικής καταλογιστικής του
φόρου πράξης. Η δέσμευση του 50% των
τραπεζικών λογαριασμών του παραβάτη
συνιστά διασφαλιστικό των συμφερόντων
του Δημοσίου μέτρο, το οποίο επιβάλλεται άπαξ, ακόμα και σε περίπτωση διαπίστωσης με περισσότερες ειδικές εκθέσεις ελέγχου της τέλεσης διαδοχικώς περισσότερων παραβάσεων σχετικών με εικονικά φορολογικά στοιχεία, με στόχο να
μην δεσμεύεται μεγαλύτερο ποσοστό από
το κατά νόμο επιτρεπόμενο (50%), ώστε
να είναι δυνατή η συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας του φορολογούμενου μέχρι την έκδοση της οριστικής καB´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1624

φορολογική νομολογία
ταλογιστικής του φόρου πράξης ή σε περίπτωση δικαστικής αμφισβήτησης της
πράξης αυτής, μέχρι την έκδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Το εν
λόγω μέτρο αίρεται σε περίπτωση ακύρωσης της σχετικής καταλογιστικής πράξης, η οποία ερείδεται επί της παράβασης λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, με την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για λόγο τυπικό ή ουσιαστικό ή ανεξαρτήτως διάκρισης, ζήτημα το οποίο αναμένεται να επιλυθεί.
...2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται
η αναίρεση της 2580/2013 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία
απερρίφθη έφεση της ήδη αναιρεσείουσας
εταιρείας κατά της 4014/2011 αποφάσεως του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την
πρωτόδικη απόφαση απερρίφθη προσφυγή
της ως άνω εταιρείας κατά α) της .../ ../15-102004 πράξεως του Προϊσταμένου του Τμήματος Ποινών της Διευθύνσεως Ελέγχου του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών περί επιβολής σε βάρος της εταιρείας των κατ’
άρθρο 14 του Ν.2523/1997 διασφαλιστικών
των συμφερόντων του Δημοσίου μέτρων, β)
της σιωπηρής απορρίψεως της από 7-12-2004
αιτήσεως της εταιρείας περί άρσεως των ως
άνω μέτρων και γ) της ..../../28-4-2005 πράξεως του ως άνω Υπουργού περί ρητής απορρίψεως της προαναφερθείσης αιτήσεως.
3. Επειδή, η παράγραφος 3 του άρθρου 53
του π.δ. 18/1989, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν.3900/2010 (Α’
213) και, περαιτέρω, με το άρθρο 15 παρ. 2
του Ν.4446/2016 (Α’ 240/22.12.2016 - έναρξη ισχύος του άρθρου 15 από τη δημοσίευση
του νόμου 4446/2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου αυτού), ορίζει, στο εδάφιο α`, ότι «Η αίτηση αναιρέσεως επιτρέπεται μόνον όταν προβάλλεται από τον διάδικο με συγκεκριμένους
ισχυρισμούς που περιέχονται στο εισαγωγικό
δικόγραφο ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίΤόμος 72

θεση της προσβαλλομένης αποφάσεως προς
τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς
ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου...». Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του π.δ. 18/1989, όπως
αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1
του Ν.3900/2010, «Δεν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναιρέσεως όταν το ποσό της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου
της Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα
χιλιάδες ευρώ...». Επομένως, για το παραδεκτό αιτήσεως αναιρέσεως χωρίς χρηματικό,
ως εν προκειμένω, αντικείμενο, ο αναιρεσείων βαρύνεται, επί ποινή ολικού ή μερικού απαραδέκτου της αιτήσεώς του, να τεκμηριώσει
με ειδικούς και συγκεκριμένους ισχυρισμούς
που περιλαμβάνει στο εισαγωγικό δικόγραφο
ότι με καθέναν από τους προβαλλομένους λόγους τίθεται συγκεκριμένο νομικό ζήτημα, ήτοι
ζήτημα όχι αιτιολογίας συνδεόμενο με το πραγματικό της κρινομένης υποθέσεως αλλά ερμηνείας διατάξεως νόμου ή γενικής αρχής του
ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου, δυναμένης να έχει γενικότερη εφαρμογή και κρίσιμης για την επίλυση της ενώπιον του Δικαστηρίου αγομένης διαφοράς, ανεξαρτήτως εάν
αυτή η ερμηνεία διατυπώνεται στη μείζονα ή
στην ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού της αναιρεσιβαλλομένης, και ότι επί
του ζητήματος αυτού, μεταξύ άλλων, υπάρχει
αντίθετη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου ή
αντίθετη ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 429- 431/2017).
4. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 14 του
Ν.2523/1997 (Α’179), όπως ίσχυε κατά τον
κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, «1. Κάθε φορά που η φορολογική αρχή διαπιστώνει φορολογικές παραβάσεις, από τις οποίες, βάσει
ειδικής έκθεσης ελέγχου, προκύπτει ότι δεν
έχει αποδοθεί στο Δημόσιο ποσό πάνω από
πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές
[150.000 ευρώ κατά το άρθρο 21 του
Ν.2948/2001, Α’ 242] από ΦΠΑ, ΦΚΕ, παρα-
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κρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους,
τέλη και εισφορές, απαγορεύεται στις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες να παραλαμβάνουν δηλώσεις ή να χορηγούν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που απαιτούνται
κατά τις κείμενες διατάξεις και ζητούνται από
τον παραβάτη, για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται έναντι ταυ Δημοσίου και το απόρρητο των καταθέσεων, των λογαριασμών, των
κοινών λογαριασμών, των συμβάσεων και πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών
προϊόντων και του περιεχομένου θυρίδων του
φορολογουμένου σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και δεσμεύεται το πενήντα τοις
εκατό (50%) αυτών.... Επίσης οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και στους παραβάτες λήψης και χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, έκδοσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων και νόθευσης τέτοιων
στοιχείων, εφόσον η αξία των συναλλαγών που
αναγράφονται σε αυτά, αθροιστικά λαμβανομένη κατά το χρόνο διαπίστωσης των παραβάσεων, υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. Για τον προσδιορισμό του ορίου του προηγούμενου εδαφίου από παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι 31.12.2001 τα ποσά που εμφανίζονται στα πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία σε δραχμές μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την ισοτιμία δραχμής
και ευρώ, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα [όπως τα δύο τελευταία εδάφια προστέθηκαν με το άρθρο 16
παρ.6 του Ν.2992/2002, Α’ 54/20.3.2002] Τα
παραπάνω μέτρα λαμβάνονται και για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1
έως και 4 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου.
2. Αντίγραφο της πιο πάνω ειδικής έκθεσης
ελέγχου υποβάλλεται από την αρχή που τη συνέταξε στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία υποχρεώνεται να
ενημερώσει με οποιονδήποτε τρόπο όλες τις
δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, τις τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα. Οι ανωτέ-
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ρω υπηρεσίες και οι φορείς από της ενημερώσεώς τους υποχρεώνονται να εφαρμόσουν
αμέσως τις απαγορεύσεις και δεσμεύσεις της
παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, χωρίς καμμία άλλη διαδικασία ή διατύπωση. 3. Η ενέργεια αυτή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Φορολογικών Ελέγχων κοινοποιείται συγχρόνως και στο φορολογούμενο με αντίγραφο της σχετικής ειδικής έκθεσης ελέγχου
στη γνωστή κατοικία του ή στην έδρα της επιχείρησής του, ο οποίος μπορεί μέσα σε ένα
(1) μήνα από την ειδοποίησή του να ζητήσει
με αίτηση στον Υπουργό Οικονομικών την ολική ή μερική άρση των απαγορευτικών μέτρων.
Ο Υπουργός Οικονομικών αποφαίνεται μέσα
σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή
της αίτησης. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η κατά τον ΚΦΔ προσφυγή. 4. Κατ’
εξαίρεση των όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο τα μέτρα αίρονται υποχρεωτικά, όταν ο υπόχρεος φορολογούμενος καταβάλλει ποσό πάνω από εβδομήντα τοις εκατό (70%) των προς απόδοση στο Δημόσιο ποσών από ΦΠΑ, παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη, εισφορές και των
νόμιμων προσαυξήσεων αυτών και προστίμων. Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου ο υπόχρεος φορολογούμενος υποβάλει σχετική αίτηση στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής
υπηρεσίας, ο οποίος υποχρεώνεται μέσα σε
δύο (2) μήνες να εκδώσει προσωρινή ή μερική καταλογιστική πράξη. Η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης αυτής δεν αίρει την ισχύ
των μέτρων που έχουν ληφθεί. Αν μέσα στην
προθεσμία αυτή δεν έχουν εκδοθεί τα προσωρινά φύλλα ελέγχου ή οι προσωρινές πράξεις, οι συνέπειες και απαγορεύσεις που καθορίζονται με αυτό το άρθρο αίρονται αυτοδικαίως. Ειδικά για τις περιπτώσεις του πέμπτου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού
τα μέτρα αίρονται υποχρεωτικά, όταν ο υπόχρεος φορολογούμενος καταβάλλει το 100%
του τελικού ποσού του οικείου προστίμου που
επιβλήθηκε σε αυτόν κατά τις διατάξεις των
άρθρων 5 και 9 του Ν. 2523/1997 [όπως το τεB´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1624
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λευταίο εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 16
παρ.7 του Ν.2992/2002 και τροποποιήθηκε
με το άρθρο 40 παρ.8 του Ν.3220/2004, Α’
15/28-1-2004, το οποίο άρχισε να ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 56 περ. δ’ του αυτού νόμου,
από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως]. 5. Στις περιπτώσεις που επιτυγχάνεται διοικητική επίλυση ή δικαστικός
συμβιβασμός ή κατ’ άλλο τρόπο διοικητική
περαίωση της φορολογικής διαφοράς και αφορά το συνολικό ποσό των οικείων φόρων, τελών και εισφορών, μετά των νομίμων προσαυξήσεων ή προστίμων του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων, αίρεται περιοριστικά και μόνον η δέσμευση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1. Η άρση της δέσμευσης του προηγούμενου εδαφίου παύει να ισχύει σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής δύο (2)
συνεχόμενων εκ των προβλεπόμενων δόσεων του ως άνω οφειλόμενου ποσού. Για την
εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου
ο υπόχρεος φορολογούμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στον προϊστάμενο της αρμόδιας
φορολογικής αρχής, ο οποίος υποχρεούται
μέσα σε δύο (2) μήνες να εκδώσει τις οικείες καταλογιστικές πράξεις. Η άσκηση προσφυγής κατά των πράξεων αυτών δεν αίρει
την ισχύ των μέτρων που έχουν ληφθεί. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν έχουν εκδοθεί οι
οικείες καταλογιστικές πράξεις, οι συνέπειες και απαγορεύσεις που καθορίζονται με αυτό το άρθρο αίρονται αυτοδικαίως. 6. Τα μέτρα αίρονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους,
εφόσον ο υπόχρεος φορολογούμενος καταβάλει ποσό πάνω από εβδομήντα τοις εκατό
(70%) του συνόλου των οφειλόμενων οικείων
ποσών φόρων, τελών και εισφορών μετά των
νομίμων προσαυξήσεων ή προστίμων. Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του
προηγούμενου εδαφίου, καθώς και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού η αρμόδια φορολογική αρχή υποχρεούται να ενημερώσει
άμεσα με οποιονδήποτε τρόπο την Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών, όλες τις δημόσιες οικονομικές
υπηρεσίες, τις τράπεζες και λοιπά πιστωτικά
Τόμος 72

ιδρύματα [όπως οι παράγραφοι 5 και 6 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 27 παρ.1 του
Ν.3296/2004, Α’ 253/14-12-2004, το οποίο
όρισε, στην επομένη παράγραφο, ότι «2. Οι
διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997,
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της
προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και
για τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν συνταχθεί ειδικές εκθέσεις ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου και δεν
έχουν ληφθεί τα μέτρα που προβλέπονται από
το ίδιο άρθρο. Οι διατάξεις των παραγράφων
5 και 6 του ανωτέρω άρθρου και νόμου εφαρμόζονται και για τις υποθέσεις για τις οποίες
έχουν ήδη ληφθεί τα παραπάνω μέτρα»]».
5. Επειδή, με το προπαρατεθέν άρθρο 14
του Ν.2523/1997, με το οποίο κατ’ ουσίαν επαναλαμβάνονται οι διατάξεις των άρθρων 44
του Ν.2065/1992 (Α’ 113), 33 του Ν.2214/1994
(Α’ 75) και 92 του κυρωθέντος με το άρθρο
πρώτο του Ν.2238/1994 (Α’ 151) Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ορίζεται ότι επί διαπιστώσεως από την φορολογική αρχή, βάσει
ειδικής εκθέσεως ελέγχου, συγκεκριμένων
φορολογικών παραβάσεων επιβάλλονται στον
παραβάτη τα προβλεπόμενα στην εν λόγω διάταξη μέτρα. Όπως έχει ήδη κριθεί (ΣτΕ 399,
1567, 2297/2015, 1372/2014, 2199/2013
επταμ., 1159/2012), τα μέτρα αυτά υπαγορεύονται από επείγοντες και επιτακτικούς λόγους
δημοσίου συμφέροντος, διότι σκοπούν στην
διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου,
εφ’ όσον λαμβάνονται προς διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων του υποπέσαντος σε
παράβαση φορολογικών διατάξεων και, ειδικότερα, προκειμένου αυτός να μην προλάβει,
πριν οριστικοποιηθούν οι εις βάρος του φορολογικές εγγραφές, να μεταβιβάσει τα περιουσιακά του στοιχεία και να αποσύρει τις καταθέσεις του, ώστε να είναι δυνατή η ικανοποίηση των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου κατ’ αυτού σε περίπτωση που τελικώς
διαπιστωθεί με την έκδοση, βάσει της ειδικής εκθέσεως ελέγχου, σχετικής καταλογιστικής πράξεως και την επικύρωσή της από
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τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια (επί δικαστικής αμφισβητήσεως της νομιμότητάς της)
η εκ μέρους του τέλεση της πιθανολογηθείσης με την έκθεση ελέγχου παραβάσεως. Οι
θεσπίζουσες, όμως, τα ανωτέρω μέτρα διατάξεις πρέπει να ερμηνεύονται στενώς, λαμβανομένης υπ’ όψιν και της αρχής της αναλογικότητας. Και τούτο, διότι ναι μεν οι διατάξεις αυτές αποβλέπουν, κατά τα αμέσως ανωτέρω εκτεθέντα, στην διασφάλιση, από την
προεκτεθείσα άποψη, των συμφερόντων του
Δημοσίου, τα θεσπιζόμενα, όμως, με αυτές
μέτρα επιφέρουν πράγματι σοβαρούς περιορισμούς στα περιουσιακά δικαιώματα και στην
οικονομική ελευθερία των φορολογουμένων,
εις βάρος των οποίων λαμβάνονται, ενώ η λήψη αυτών στηρίζεται στα πορίσματα ελέγχου,
πριν τα πορίσματα αυτά υιοθετηθούν από το
αρμόδιο για την έκδοση καταλογιστικής πράξεως διοικητικό όργανο. Άλλωστε, το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει όχι μόνον την διασφάλιση της μελλοντικής εισπράξεως φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου, σε περίπτωση που αυτές τελικώς κριθούν βάσιμες,
αλλά και της συνεχίσεως της οικονομικής δραστηριότητας των φορολογουμένων, ακόμη και
εκείνων που έχουν υποπέσει σε φορολογικές
παραβάσεις, ώστε να είναι αυτοί σε θέση να
εκπληρώσουν όχι μόνον τις φορολογικές, αλλά και τις άλλες, οικονομικής φύσεως, υποχρεώσεις τους, και, συγχρόνως, να συμβάλλουν στην παραγωγή νέας φορολογητέας ύλης,
από την οποία θα προκύψουν νέα φορολογικά έσοδα για την κάλυψη των δημοσίων δαπανών και στο μέλλον. Ενόψει τούτων, κατά
την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 14
του Ν.2523/1997, σε περίπτωση διαπιστώσεως με περισσότερες ειδικές εκθέσεις ελέγχου διαδοχικώς περισσοτέρων παραβάσεων
σχετικών με εικονικά φορολογικά στοιχεία
από τον ίδιο φορολογούμενο, το μέτρο της δεσμεύσεως του πενήντα τοις εκατό των τραπεζικών λογαριασμών του, κ.λπ. άπαξ μόνον μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του. Και τούτο, διότι η επιβολή του εν λόγω μέτρου για κάθε παράβαση που θα διαπιστωνόταν με διαφορετι-
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κή έκθεση ελέγχου -η δέσμευση, δηλαδή, του
υπάρχοντος κατά τον χρόνο της κάθε δεσμεύσεως ποσοστού πενήντα τοις εκατό των
τραπεζικών του λογαριασμών, κ.λπ.- θα είχε
ως συνέπεια ότι τελικώς θα δεσμευόταν μεγαλύτερο ποσοστό από το κατά νόμο επιτρεπόμενο (50%), το οποίο, προφανώς, καθορίσθηκε, προκειμένου να μην καταστεί αδύνατη ή σχεδόν αδύνατη η συνέχιση οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας του φορολογουμένου, έως ότου εκδοθεί η σχετική καταλογιστική πράξη και, σε περίπτωση αμφισβητήσεως της νομιμότητάς της δικαστικώς,
επιλυθεί τελεσιδίκως η σχετική διαφορά.
Εξάλλου, κατά την έννοια των διατάξεων του
άρθρου 14 του Ν.2523/1997, τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 μέτρα αίρονται προδήλως όχι μόνον στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του εν λόγω άρθρου αλλά και
στην περίπτωση, και κυρίως σε αυτήν, που
ακυρώνεται τελεσιδίκως με δικαστική απόφαση η καταλογιστική πράξη, η οποία ερείδεται στις παραβάσεις, που οδήγησαν στην
λήψη των μέτρων, και η οποία (πράξη) πρέπει, ανεξαρτήτως εάν ζητήσει ή όχι τούτο ο
φορολογούμενος, να εκδίδεται εντός ευλόγου
χρόνου από την διαπίστωση της παραβάσεως,
ενόψει του ότι έχει ήδη διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και έχει συνταχθεί σχετική έκθεση, με συνέπεια να μην δικαιολογείται η
καθυστέρηση εκδόσεως της πράξεως. Περαιτέρω, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τα
προβλεπόμενα στην ανωτέρω διάταξη μέτρα
αίρονται, όταν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση η σχετική καταλογιστική πράξη, μόνον
σε περίπτωση που η ακύρωση χωρήσει για
ουσιαστικό και όχι απλώς για τυπικό λόγο. Και
τούτο, ενόψει του ότι στην περίπτωση αυτή η
αρμόδια φορολογική αρχή μπορεί να επανέλθει και να εκδώσει νέα, απηλλαγμένη από την
διαπιστωθείσα τυπική πλημμέλεια, καταλογιστική πράξη εντός ευλόγου χρόνου -που δεν
μπορεί, πάντως, να υπερβεί το έτος από την
κοινοποίηση της σχετικής δικαστικής αποφάσεως στην ανωτέρω φορολογική αρχή (βλ.
άρθρο 84 παρ. 6 του προαναφερθέντος ΚώδιB´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1624
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κα Φορολογίας Εισοδήματος)- και, συνεπώς,
είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι θα είναι
δυνατή η ικανοποίηση της απαιτήσεως του
Δημοσίου εάν διαπιστωθεί τελικώς, ότι η απαίτηση αυτή είναι πράγματι βάσιμη. Θα μπορούσε, ωστόσο, να υποστηριχθεί ότι, κατά την
έννοια των ανωτέρω διατάξεων, τα προβλεπόμενα με αυτές μέτρα αίρονται, όταν η σχετική καταλογιστική πράξη ακυρωθεί τελεσιδίκως με δικαστική απόφαση ανεξαρτήτως
για ποιο λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, καθώς και
αν η φορολογική αρχή μπορεί να επανέλθει
και να εκδώσει νέα καταλογιστική πράξη. Τούτο δε, προκειμένου να μην καθίσταται αδύνατη ή εν πάση περιπτώσει ιδιαιτέρως δυσχερής για μεγάλο, και μάλιστα απροσδιόριστο,
χρονικό διάστημα [η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αναιρεσείουσας φαίνεται ότι έχει ήδη διαρκέσει 13 έτη και συνεχίζεται] η άσκηση οποιασδήποτε νόμιμης οικονομικής δραστηριότητας από τον φορολογούμενο και να μην δεσμεύονται για το χρονικό αυτό διάστημα και να παραμένουν αναξιοποίητα τα περιουσιακά στοιχεία του, σε
βλάβη όχι μόνον δική του, αλλά και της εθνικής οικονομίας γενικότερα και, επομένως, και
του δημοσίου συμφέροντος. Και τούτο, δοθέντος ότι τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία
δεν μπορεί να αξιοποιήσει ούτε ο φορολογούμενος αλλά ούτε το Δημόσιο, καθ’ όσον η
δέσμευση δεν ισοδυναμεί με είσπραξη -η
οποία, άλλωστε, δεν θα ήταν δυνατή πριν από
την έκδοση της καταλογιστικής πράξεως και
την επικύρωσή της από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, σε περίπτωση δικαστικής αμφισβητήσεως της νομιμότητάς της- αλλά
απλώς με συντηρητική κατάσχεση προς διασφάλιση ότι, οψέποτε στο μέλλον επιλυθεί η
σχετική διαφορά υπέρ του Δημοσίου, θα μπορέσει αυτό να ικανοποιήσει την απαίτησή του
από τα δεσμευθέντα περιουσιακά στοιχεία,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά, κατά τον χρόνο εκείνο, ως εκ της φύσεώς τους και της εξελίξεως της οικονομικής καταστάσεως γενικότερα (π.χ. προκειμένου περί χρηματοοικονομικών προϊόντων), και χωρίς υπαιτιότητα
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του φορολογουμένου, θα εξακολουθούν να
υπάρχουν και να διατηρούν την αξία που είχαν κατά τον χρόνο της επιβολής της δεσμεύσεως ή, εν πάση περιπτώσει, να έχουν
κάποια αξία. Σε περίπτωση δε που ακυρωθεί
τελεσιδίκως καταλογιστική πράξη, η οποία
ερείδεται σε παραβάσεις, η διαπίστωση των
οποίων από τον φορολογικό έλεγχο οδήγησε
στην επιβολή των μέτρων του άρθρου 14 παρ.
1 του Ν.2523/1997, η πράξη επιβολής αυτών
χάνει πλέον το νόμιμο έρεισμά της και τα μέτρα πρέπει να αρθούν από την αρμόδια φορολογική αρχή ή, εάν εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου ένδικο βοήθημα κατά της πράξεως επιβολής των ή κατά πράξεως απορριπτικής αιτήματος άρσεως αυτών, η πράξη αυτή
πρέπει να ακυρωθεί.
6. Επειδή, εν προκειμένω, όπως δέχεται
η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση, η αναιρεσείουσα, η οποία από 20.6.2001 τελεί υπό εκκαθάριση, είχε, κατά τα έτη 1996 και 1997, αντικείμενο εργασιών την εμπορία και διάθεση
αγροτικών προϊόντων. Στα πλαίσια του από
22-7-2003 τακτικού ελέγχου της φορολογικής αρχής διαπιστώθηκε ότι, κατά την διαχειριστική περίοδο 9.7.1996-31.12.1997 έλαβε και καταχώρισε στα βιβλία της το
../31.12.1997 εικονικό, ως προς την συναλλαγή, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών εκδόσεως της μονοπρόσωπης εταιρείας «....» καθαρής αξίας 106.000.000 δραχμών πλέον ΦΠΑ
ύψους 19.800.000 δραχμών, ήτοι συνολικής
αξίας 125.800.000 δραχμών (369.185,60 ευρώ). Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές και ενόψει του ύψους της αξίας του ως άνω τιμολογίου, ως υπερβαίνουσας το προαναφερθέν
όριο του άρθρου 14 του Ν.2523/1997, συντάχθηκε η από 16-10-2003 ειδική έκθεση ελέγχου, ακολούθως δε, εκδόθηκε η ..../15-102004 πράξη του Προϊσταμένου του Τμήματος
Ποινών της Διευθύνσεως Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την
οποία ελήφθησαν, σε βάρος τόσο της αναιρεσείουσας όσο και των Προέδρων και Διευθυνόντων Συμβούλων της, τα κατ’ άρθρο 14 του
Ν.2523/1997 μέτρα, ήτοι α) της απαγορεύσε-
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ως, στις αρμόδιες ΔΟΥ, να παραλαμβάνουν
δηλώσεις ή να χορηγούν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που απαιτούνται για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβιβάσεως περιουσιακών στοιχείων, β) της αναστολής, έναντι του Δημοσίου, του απορρήτου
των καταθέσεων, λογαριασμών, κοινών λογαριασμών, συμβάσεων και πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και
του περιεχομένου των θυρίδων σε Τράπεζες
ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα και γ) της δεσμεύσεως του πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών. Με την προσφυγή της η αναιρεσείουσα
είχε προβάλει, όπως, άλλωστε, προκύπτει και
από τις 1372/2014 και 399/2015 αποφάσεις
του Συμβουλίου της Επικρατείας μεταξύ των
αυτών διαδίκων, ότι το μέτρο της δεσμεύσεως του 50% των τραπεζικών λογαριασμών της
αναιρεσείουσας είχε ήδη διαδοχικώς επιβληθεί σε βάρος της, δυνάμει των από 11- 42003 και 3-7-2003 ειδικών εκθέσεων ελέγχου, με τις ...........28-5- 2003 και ......./18-112003 πράξεις του Προϊσταμένου του Τμήματος Ποινών της Διευθύνσεως Ελέγχου του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών λόγω εκδόσεως, για την χρήση 2000, εικονικών,
ως προς το πρόσωπο του φερομένου ως εκδότη αυτών Πέτρου Βώκου, φορολογικών στοιχείων αξίας 1.946.726,37 ευρώ και 270.213,85
ευρώ, αντιστοίχως, με συνέπεια (κατά την αναιρεσείουσα) να έχει πλέον, με την έκδοση της
ένδικης πράξεως της φορολογικής αρχής, καταστεί δεσμευμένο το 87,50% των ως άνω λογαριασμών της. Αντίστοιχος λόγος εφέσεως,
περί του ότι μη νομίμως επιβλήθηκαν σε βάρος της εκ νέου τα ίδια μέτρα και, μάλιστα, για
την ίδια αιτία, απερρίφθη με την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση με την αιτιολογία ότι, ανεξαρτήτως του ότι η αναιρεσείουσα ούτε επικαλέσθηκε ούτε απέδειξε ότι τα επίμαχα μέτρα επιβλήθηκαν σε βάρος της εκ νέου για την
ίδια παράβαση, τα μέτρα αυτά επιβάλλονται,
κατά νόμο, κάθε φορά που η φορολογική αρχή διαπιστώνει φορολογικές παραβάσεις, από
τις οποίες, βάσει ειδικής εκθέσεως ελέγχου,
προκύπτει μη απόδοση στο Δημόσιο ποσού
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άνω των 150.000 ευρώ και, συνεπώς, η ένδικη πράξη της φορολογικής αρχής περί επιβολής τους εκδόθηκε κατά δέσμια αρμοδιότητα της διοικήσεως, χωρίς έδαφος εφαρμογής της αρχής της χρηστής διοικήσεως. Περαιτέρω, η αναιρεσείουσα είχε προβάλει με
την έφεση ότι, μετά την συζήτηση της προσφυγής, εξέλιπε η αιτία επιβολής των επιδίκων μέτρων, διότι πράξεις της φορολογικής
αρχής περί επιβολής φόρου εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας και προστίμου, οι
οποίες, κατά την αναιρεσείουσα, ερείδονταν
επί του επιμάχου, φερομένου ως εικονικού και
ληφθέντος από αυτήν, φορολογικού στοιχείου, ακυρώθηκαν, κατόπιν αποδοχής αντιστοίχων προσφυγών της αναιρεσείουσας, με τις
19328-19330/2010 τελεσίδικες αποφάσεις του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, λόγω μη
τηρήσεως του τύπου της προηγουμένης ακροάσεως, ότι, συνεπώς, έπαψε έκτοτε να υφίσταται η φορολογική διαφορά, η οποία αποτέλεσε την βάση για την επιβολή των ως άνω
μέτρων, και ότι, συνακολούθως, έπρεπε αυτά
να αρθούν. Με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ο λόγος αυτός απερρίφθη με την αιτιολογία ότι δεν επηρεάζει την νομιμότητα της
επιβολής των ενδίκων μέτρων η ακύρωση των
ανωτέρω πράξεων ούτε αποτελεί λόγο ακυρώσεως ή άρσεως αυτών, εφ’ όσον κάτι τέτοιο
δεν προβλέπεται από το άρθρο 14 του
Ν.2523/1997, σύμφωνα με τις παραγράφους
5 και 6 του οποίου τα μέτρα αυτά αίρονται μερικώς, στις περιπτώσεις που επιτυγχάνεται διοικητική επίλυση της διαφοράς, ή στο σύνολό τους, στην περίπτωση που ο υπόχρεος φορολογούμενος καταβάλει ποσό άνω του 70%
του συνόλου των οφειλομένων οικείων ποσών
φόρων, τελών και εισφορών μετά των νομίμων
προσαυξήσεων ή προστίμων.
7. Επειδή, με το εισαγωγικό δικόγραφο
της κρινομένης αιτήσεως, η οποία δεν έχει
χρηματικό αντικείμενο, προβάλλεται, προς θεμελίωση του παραδεκτού, ότι η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση έρχεται σε αντίθεση με την
παραπεμπτική στην Ολομέλεια 1032/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό
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την έννοια ότι η εν προκειμένω εφαρμοστέα
διάταξη του άρθρου 14 του Ν.2523/1997 αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 17
παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος αλλά και
στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Με την εν λόγω, όμως, απόφαση, της οποίας γίνεται επίκληση, όπως και
με την 3316/2014 σχετική απόφαση της Ολομελείας, επιλύθηκε νομικό ζήτημα καθ’ ερμηνεία της διατάξεως του άρθρου 30 παρ. 5
περ. ε’ του Ν.3296/2004, με την οποία προβλέπεται το μέτρο της δεσμεύσεως τραπεζικών λογαριασμών, και όχι της εφαρμοσθείσης εν προκειμένω από την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση διατάξεως του άρθρου 14 του
Ν.2523/1997. Επομένως, ο σχετικός, προς θεμελίωση του παραδεκτού του αντιστοίχου λόγου αναιρέσεως, ισχυρισμός περί αντιθέσεως της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως σε
νομολογία είναι απορριπτέος ως αβάσιμος
(ΣτΕ 399/2015 - βλ. και ΣτΕ 2954/2014, 35989/2012 σε συμβούλιο). Κατά την ειδικότερη
γνώμη της Παρέδρου Ε. Σταυρουλάκη, ο λόγος αυτός είναι, εν πάση περιπτώσει, αόριστος, δεδομένου ότι η αναιρεσείουσα δεν είχε θέσει ενώπιον των δικαστηρίων της ουσίας
πραγματικά περιστατικά σε σχέση με τις συντρέχουσες εν προκειμένω ειδικότερες προϋποθέσεις επιβολής των μέτρων του άρθρου
14 του Ν.2523/1997, σε ό,τι αφορά το ύψος
των δεσμευθεισών καταθέσεών της και του
συνόλου αυτών, ούτως ώστε να δύναται να διακριβωθεί εάν η επιβολή των μέτρων υπό τις
συγκεκριμένες περιστάσεις έχει οδηγήσει
στην δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της
προδήλως δυσαναλόγου ύψους σε σχέση με
το ύψος των αποδοθεισών σε αυτήν φορολογικών παραβάσεων (ΣτΕ 399/2015, 1372/2014).
8. Επειδή, με την κρινομένη αίτηση προβάλλεται, περαιτέρω, ότι, επί διαπιστώσεως
διαδοχικώς, με περισσότερες εκθέσεις ελέγχου, περισσοτέρων παραβάσεων σχετικών με
εικονικά φορολογικά στοιχεία από τον ίδιο φορολογούμενο, το μέτρο της δεσμεύσεως του
50% των τραπεζικών λογαριασμών του άπαξ
μόνον μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του και
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ότι τα επίμαχα μέτρα αίρονται σε περίπτωση
ακυρώσεως με δικαστική απόφαση της καταλογιστικής πράξεως της φορολογικής αρχής
που ερείδεται επί των παραβάσεων αυτών. Προς
θεμελίωση δε του παραδεκτού των λόγων αυτών η αναιρεσείουσα εταιρεία επικαλείται έλλειψη νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των τιθεμένων με αυτούς νομικών ζητημάτων. Ο ισχυρισμός αυτός είναι βάσιμος και, συνεπώς, οι ανωτέρω λόγοι προβάλλονται παραδεκτώς, θα ήταν δε, ενδεχομένως, και βάσιμοι, ενόψει των εκτεθέντων στην
σκέψη 5. Λόγω, όμως, της σπουδαιότητας των
ανωτέρω ζητημάτων, το Τμήμα κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στην επταμελή
σύνθεση αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.
5 του π.δ/τος 18/1989, να ορισθεί δε εισηγητής ενώπιον αυτής η Πάρεδρος Ειρήνη Σταυρουλάκη και δικάσιμος η 11η Οκτωβρίου 2017.
Eισοδήματος φυσικών προσώπων.
Κ.Β.Σ.
Aριθ. Aπόφ. 1241/2016 (Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας, τμήμα 13ο Μονομελές)
Πρόεδρος: Μ. Σκουλούδη, Πρωτοδίκης ΔΔ
Δικηγόρος: Δ. Σπυρόπουλος

Χρήση 2005. Γιατρός ΕΣΥ είναι έμμισθος
δημόσιος λειτουργός που απαγορεύεται
να ασκεί το ελευθέριο επάγγελμα του ιατρού. Αν παρά την απαγόρευση ασκεί
πράγματι το ελευθέριο επάγγελμα του ιατρού αυτός αποτελεί επιτηδευματία και
υποχρεούται να τηρεί βιβλία και στοιχεία
Κ.Β.Σ., ενώ σε βάρος του μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα.
Φορολογικός έλεγχος με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και έλεγχο τραπεζικών κινήσεων.
...2. Επειδή, ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994, Α΄151) ορίζει στο
άρθρο 4 ότι: «1.Εισόδημα στο οποίο επιβάλλεται ο φόρος είναι το εισόδημα που προέρχεται από κάθε πηγή ύστερα από την αφαίρε-
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ση των δαπανών για την απόκτησή του, όπως
αυτό προσδιορίζεται ειδικότερα στα άρθρα 20
έως 51…. 2.Το εισόδημα ανάλογα με την πηγή της προσέλευσής του διακρίνεται κατά τις
επόμενες κατηγορίες ως εξής: Α-Β. Εισόδημα από ακίνητα. Γ. Εισόδημα από κινητές
αξίες. Δ. Εισόδημα από εμπορικές, επιχειρήσεις. Ε. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις. ΣΤ. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Ζ. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή. 3….7….»,
στο άρθρο 3 ότι: « 1.Ο φόρος επιβάλλεται κάθε οικονομικό έτος στο εισόδημα που αποκτάται μέσα στο αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος, κατά τις διακρίσεις που ορίζει
αυτός ο νόμος. 2.Η χρονική διάρκεια του οικονομικού έτους αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου
ημερολογιακού έτους.» και στο άρθρο 28 ότι:
« 1.Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή
εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική
ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν
υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48. 2. Επιχείρηση αποτελεί και μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους…3…5». Τέλος, στο άρθρο 66 του ίδιου
Κώδικα ορίζεται ότι: «1.Ο προϊστάμενος της
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την
ακρίβεια των επιδιδόμενων δηλώσεων και
προβαίνει σε έρευνα για την εξακρίβωση των
υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση.
Για το σκοπό αυτόν δικαιούται: α) Να ζητά από
τον υπόχρεο, ανεξάρτητα από το αν έχει υποβάλει ή όχι φορολογική δήλωση, καλώντας
αυτόν με έγγραφο, το οποίο του αποστέλλει
επί αποδείξει, να δώσει μέσα σε σύντομη και
τακτή προθεσμία … τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να προσκομίσει κάθε λογαριασμό και
κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο για τον καθορισμό του εισοδήματος. β) Να ζητά από τις
δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές,
τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις …οποιεσ-
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δήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη
διευκόλυνση του έργου του…..3…9…» και στο
άρθρο 68 ότι: «1.Με βάση τα αποτελέσματα
του ελέγχου ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας εκδίδει φύλλα ελέγχου
προσδιορισμού του φόρου, τόσο γι` αυτούς
που έχουν επιδώσει δηλώσεις, όσο και γι αυτούς που παρέλειψαν να επιδώσουν δήλωση…2…7…».
3. Επειδή, όπως προκύπτει απ’ τις αναφερόμενες στο άρθρο 4 του Ν.2238/1994 κατηγορίες προσόδου, ως εισόδημα φορολογείται υφισταμένης της περιοδικότητας και της
διαρκώς εκμεταλλεύσιμου πηγής, το αντάλλαγμα προσωπικής εργασίας ή οι καρποί των
περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, και όχι κάθε άλλη προσαύξηση της περιουσίας αυτού, εκτός εάν με ειδική διάταξη
νόμου λογίζεται ως εισόδημα για την υπαγωγή του στο φόρο (ΣτΕ 3872/2013). Το δε άρθρο 28 του ίδιου νόμου, ορίζοντας ότι, ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το
κέρδος που αποκτάται και από την άσκηση
οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος,
το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48 εννοεί εισόδημα που έχει τα ανωτέρω γνωρίσματα (περιοδικό χαρακτήρα και προερχόμενο από σταθερή πηγή κεφαλαίου ή εργασίας),
ακόμη και αν δεν κατονομάζεται στο νόμο αυτό ως εισόδημα, και δεν υποβάλλεται σε φορολογία κάθε πρόσοδος, εφόσον αυτή δεν έχει
κατά τα ανωτέρω το χαρακτήρα του εισοδήματος.
4. Επειδή, εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο
24 του Ν.1397/83 (ΦΕΚ Α 143) περί Εθνικού
Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) «1. Οι θέσεις του
ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων οποιασδήποτε νομικής μορφής και των κατά τις
διατάξεις του νόμου αυτού κέντρων υγείας,
εκτός από τα νοσοκομεία των ενόπλων δυνάμεων και των Α.Ε.Ι., συνιστώνται ως θέσεις
γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 2. Οι γιατροί αυτοί είναι μόνιμοι δημόσιοι λειτουργοί και απαγορεύεται ν’ ασκούν
την ιατρική ως ελεύθερο επάγγελμα ή οποιB´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1624
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οδήποτε άλλο επάγγελμα εκτός από αυτά που
έχουν σχέση με συγγραφική ή καλλιτεχνική
δραστηριότητα και να κατέχουν οποιαδήποτε
άλλη δημόσια ή ιδιωτική θέση…». Σύμφωνα
με το άρθρο 77 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ Α 123),
το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 35 του
Ν.1397/83 ορίζονται τα εξής: «1. Πειθαρχικά
αδικήματα των ιατρών Ε.Σ.Υ. είναι τα προβλεπόμενα από τις πειθαρχικές διατάξεις του
Υπαλληλικού Κώδικα και τα επόμενα: α) Η
άσκηση ελεύθερου ή άλλου επαγγέλματος από
τους ιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης… β) Η δωροληψία και ιδίως η λήψη αμοιβής και η αποδοχή οποιασδήποτε άλλης περιουσιακής παροχής για την προσφορά οποιασδήποτε ιατρικής υπηρεσίας….».
5. Επειδή, όπως συνάγεται από τις ανωτέρω διατάξεις, γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι κατά νόμο έμμισθος
δημόσιος λειτουργός, απαγορεύεται να ασκεί
το ελεύθερο επάγγελμα, εκτός των άλλων, και
του ιατρού. Αν, όμως, παρά την απαγόρευση
αυτή ο ιατρός πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ε.Σ.Υ. ασκεί πράγματι το ελεύθερο αυτό επάγγελμα αποτελεί, «επιτηδευματία», κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1
του Κ.Β.Σ., και, ως εκ τούτου, υποχρεούται να
τηρεί βιβλία και να εκδίδει στοιχεία για τις
παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω Κώδικα. Σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων αυτών του επιβάλλεται το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού πρόστιμο (ΣτΕ 1797-1801/2006). Εξ άλλου, σε πρόστιμα που προβλέπονται από διατάξεις του
Κ.Β.Σ. είναι δυνατόν να υπόκεινται και μη επιτηδευματίες (βλ. ΣτΕ 467/1995, 2200/1990
κ.α.) ή πρόσωπα τα οποία αποτελούν «επιτηδευματίες» κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ.
1 Κ.Β.Σ., διότι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα
κατά παράβαση σχετικής απαγορεύσεως του
νόμου (ΣτΕ 722/2014).
6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση,
από τα στοιχεία της δικογραφίας, μεταξύ των
οποίων και η από 2-12-2009 έκθεση τακτικού
ελέγχου φορολογίας εισοδήματος Ν. 2238/
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1994 (άρθρο 66 ν.2238/1994 και ΑΥΟ πολ.
1037/2005 και πολ. 1081/2005), οικονομικών
ετών 2001-2009 του ελεγκτή υπαλλήλου της
Δ.Ο.Υ. Ψυχικού Α.Κ., προκύπτουν τα εξής: Με
την ... εντολή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού διενεργήθηκε από τον προαναφερόμενο υπάλληλο έλεγχος στον προσφεύγοντα, ο
οποίος φαίνεται ότι είναι ιατρός του ... του
κλάδου ΕΣΥ, σχετικά με την προέλευση και
τον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκαν τα ποσά των καταθέσεων που απεικονίζονται στους
αναφερόμενους στην έκθεση πίνακες και τα
οποία ποσά καταθέσεων στις Τράπεζες ... και
... δεν συνάδουν με τα δηλωθέντα εισοδήματά του, αφού υπάρχει σαφής δυσαναλογία και
αναντιστοιχία μεταξύ τους. Ειδικότερα, ο προσφεύγων το οικονομικό έτος 2006 (χρήση 2005)
είχε προβεί σε καταθέσεις με 81 πράξεις ...
ευρώ στην ..., ενώ στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος είχε δηλώσει ... ευρώ, ήτοι διαφορά 323.425,83 ευρώ. Κατόπιν τούτου, η Φορολογική Αρχή με τις από ... προσκλήσεις ζήτησε από τον προσφεύγοντα να θέσει στη διάθεση του ελέγχου αφενός τα βιβλία και στοιχεία καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων του και συγκεκριμένα όλα τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που σχετίζονται με τις
τραπεζικές και χρηματιστηριακές του συναλλαγές (αναλήψεις, καταθέσεις, εμβάσματα,
βεβαιώσεις εισαγωγής συναλλάγματος κλπ.)
για τις χρήσεις 2000-2008 και αφετέρου να
υποβάλει αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις (άρθρο 4 Ν.3610/2007) φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών, τελών και
εισφορών για τις ελεγχόμενες χρήσεις για
όποια εισοδήματα θεωρεί ότι δεν δήλωσε ή
δήλωσε ανακριβώς. Περαιτέρω, ζητήθηκε από
τον προσφεύγοντα να εκθέσει γραπτώς ή προφορικώς τις απόψεις του για τις διαπιστώσεις
του ελέγχου, προσκομίζοντας και οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο ίδιος απαραίτητο προκειμένου να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο
σχηματίστηκαν τα ποσά των καταθέσεων του
για κάθε τραπεζικό και χρηματιστηριακό λογαριασμό που διατηρούσε κατά τα ελεγχόμε-
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να οικονομικά έτη. Ο προσφεύγων, σε απάντηση στις προσκλήσεις της Φορολογικής Αρχής, υπέβαλε το υπ΄αρ. ... έγγραφο, στο οποίο
αναφέρει ότι: «κατά το χρονικό διάστημα από
το έτος 2000 έως σήμερα δεν ασκώ καμία
εμπορική επιχείρηση, ούτε ελευθέριο επάγγελμα καθ΄όσον τυγχάνω έμμισθος του ΕΣΥ…»,
στην πρόσκληση δε σε ακρόαση ο προσφεύγων με το υπ΄αρ. ... έγγραφο αναφέρει ότι δεν
άσκησε καμία εμπορική επιχείρηση ή άλλο
βιοποριστικό επάγγελμα διότι είναι μόνιμος
δημόσιος υπάλληλος-ιατρός του ΕΣΥ και ότι
οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι κοινοί και οι
καταθέσεις χρημάτων δεν προέρχονται από
την άσκηση κάποιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τέλος, στη με αριθμ. πρωτ. ...
απάντηση προς την ΥΠΕΕ, ο προσφεύγων ανέφερε ότι προέρχεται από οικογένεια εύπορων
γονέων, οι οποίοι και του άφησαν ακίνητα και
κινητά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία νόμιμα εκμεταλλεύεται, καθώς επίσης ότι οι κινήσεις των λογαριασμών του δεν είναι μόνο
καταθέσεις, αλλά και παράλληλα αναλήψεις
από Τράπεζα σε Τράπεζα με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερου επιτοκίου. Τους ισχυρισμούς αυτούς του προσφεύγοντος η Φορολογική Αρχή δεν τους δέχτηκε, προβάλλοντας
ότι κανένα από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της δεν είναι επαρκές για να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς αυτούς, αφού, όπως προκύπτει και από τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος που έχει υποβάλει στην υπηρεσία, τα
εισοδήματα από την εκμετάλλευση των ακινήτων είναι ελάχιστα σε σχέση με τα ποσά των
καταθέσεών του αλλά επίσης και από τα συνυποβαλλόμενα με τις δηλώσεις δικαιολογητικά δεν προκύπτουν άλλα έσοδα προερχόμενα από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων ή
από άλλες πηγές που να δικαιολογούν την
ύπαρξη καταθέσεων τόσο μεγάλων ποσών.
Εξάλλου, στην από τον Οκτώβριο του 2008 έκθεση ελέγχου της Ειδικής Επιθεωρήτριας
Γ.Ε.Δ.Δ. Φ.Ν., με αντικείμενο ελέγχου την άρση τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου του προσφεύγοντος, ο
οποίος έλεγχος διενεργήθηκε από το Γενικό
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Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και από τα
Ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης Ελέγχου και της οποίας έκθεσης γίνεται
επίκληση από τον προαναφερόμενο ελεγκτή
Α.Κ. αναφέρονται στα συμπεράσματα, μεταξύ
άλλων, και τα εξής: «Από τα στοιχεία των Τραπεζών που διαβιβάστηκαν στο Γραφείο του
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και
τα συνημμένα παραστατικά τους προκύπτει
ότι το φυσικό πρόσωπο που κινούσε τους πάσης φύσεως κοινούς λογαριασμούς, τις επιταγές, τις επενδύσεις και χρηματιστηριακές
συναλλαγές (αγορές-πωλήσεις) είναι ο κ.Θ.Κ.
(προσφεύγων)», ότι «Για το χρονικό διάστημα που ερευνήθηκε ο κ.Θ.Κ. είχε συναλλαγές
με τις Τράπεζες ..., ..., ... και ..., στις οποίες
διατηρούσε συνολικά τριάντα έξι (36) λογαριασμούς…», ότι «Για το χρονικό διάστημα
που ερευνήθηκε πραγματοποιήθηκαν από τον
Θ.Κ. καταθέσεις, κινήσεις κεφαλαίων, αγορές ακινήτων και οχημάτων, χρηματιστηριακές επενδύσεις μεγάλου εύρους….» και ότι
«Από τις κινήσεις των λογαριασμών, μεταξύ
των άλλων, αξιοπρόσεκτη είναι η ροή των καταθέσεων… στον υπ΄αρ. ... τραπεζικό λογαριασμό του (καταθέσεις τραπεζογραμματίων
και μέσω ΑΤΜ) στο Υποκατάστημα της ... ΒANK
στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, και συγκεκριμένα, προέκυψε ότι ο μέσος όρος μηνιαίας κατάθεσης για το 2004 είναι 21.937,5
ευρώ επί συνόλου 263.250 ευρώ, για το έτος
2005 είναι 22.816,6 ευρώ επί συνόλου 273.800
ευρώ, για το έτος 2006 είναι 14.704,6 ευρώ
επί συνόλου 176.456 ευρώ και για το έτος 2007
είναι 15.598,5 ευρώ επί συνόλου 140.387 ευρώ, όταν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ο ελεγχόμενος υπάλληλος (προσφεύγων) μόνο από μισθωτές υπηρεσίες για τα έτη
2004, 2005, 2006 και 2007 έχει δηλώσει τα
ποσά των 28.686,54 ευρώ, 32.756,84 ευρώ,
33.626,19 ευρώ και 36.577,13 ευρώ, αντιστοίχως». Κατόπιν τούτων, η Φορολογική Αρχή με βάση τις ως άνω διαπιστώσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 28 του Ν.2238/1994 ως εισόδημα
Δ΄ πηγής αποτελεί όχι μόνο το προερχόμενο
B´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1624
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από την άσκηση εμπορικής επιχείρησης (ατομικής ή εταιρικής) αλλά και από την πραγματοποίηση κέρδους από την κατά σύστημα
άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλματος, ανεξαρτήτως του αν αποκτήθηκε από θεμιτές ή
αθέμιτες ή παράνομες πράξεις του υπόχρεου, καταλόγισε σε βάρος του προσφεύγοντος
το φόρο που αναλογεί με τις νόμιμες προσαυξήσεις στη διαφορά των εισοδημάτων που
δηλώθηκαν και των χρηματικών ποσών που
κατέθεσε στους τραπεζικούς του λογαριασμούς ως εισοδήματα προερχόμενα από εμπορική δραστηριότητα Δ΄ πηγής. Ειδικότερα, ο
Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού με την προσβαλλόμενη πράξη (φύλλο ελέγχου ...) αποδεχόμενος τις εκτιμήσεις του φορολογικού
ελέγχου, προσδιόρισε το φορολογητέο εισόδημα του προσφεύγοντος κατά το οικονομικό
έτος 2006 σε 358.078,02 ευρώ, με την προσθήκη δηλαδή εισοδήματος από εμπορικές
επιχειρήσεις ποσού 323.425,83 ευρώ στα δηλωθέντα εισοδήματα από ακίνητα 1.026 ευρώ
και από μισθωτές υπηρεσίες 33.626,19 ευρώ,
καταλόγισε τον οφειλόμενο φόρο ύψους
131.138,87 ευρώ αντί του οφειλόμενου βάση
της δηλώσεώς του προσφεύγοντος κατά το ως
άνω οικονομικό έτος 2006 (διαχειριστική περίοδος 1/1-31/12/2005) ύψους 1.468,54 ευρώ, επιβλήθηκε δε περαιτέρω με την ίδια πράξη πρόσθετος φόρος ποσού 114.109,89 ευρώ
λόγω ανακρίβειας της δήλωσης 88% (44 μήνες επί 2%) επί της διαφοράς του οφειλόμενου φόρου (88% επί 129.670,33). Η ανωτέρω
πράξη επιδόθηκε στον προσφεύγοντα στις 1612-2009 (βλ. σχετικό αποδεικτικό του εφοριακού Α.Κ.), ενώ κατ΄αυτής ο προσφεύγων
άσκησε την κρινόμενη προσφυγή.
7. Επειδή, όπως προεκτέθηκε, για να φορολογηθεί μια πρόσοδος ως εισόδημα, περιλαμβανόμενης και αυτής που δεν μπορεί να
υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α΄ έως
Ζ΄ της παρ.2 του άρθρου 4 του ν.2238/1994,
πρέπει να συγκεντρώνει τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος, δηλαδή να έχει περιοδικό χαρακτήρα και να προέρχεται από σταθερή πηγή (κεφάλαιο ή εργασία), της οποίας
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γίνεται τακτική εκμετάλλευση. Ο προσφεύγων
επί σειρά ετών (διαχειριστικοί περίοδοι 20002007), όπως σημειώνεται στην προαναφερόμενη έκθεση ελέγχου του ελεγκτή Α.Κ., προέβαινε τακτικά (το έτος 2000 με 73 πράξεις,
το 2001 με 46 πράξεις, το 2002 με 25 πράξεις,
το 2003 με 42 πράξεις, το 2004 με 67 πράξεις,
το 2005 με 81 πράξεις, το 2006 με 62 πράξεις
και το 2007 με 20 πράξεις) σε καταθέσεις χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίες υπερέβαιναν κατά πολύ τις λαμβανόμενες
αποδοχές του. Ειδικότερα, τα οικονομικά έτη
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 και
2008 είχαν δηλωθεί εισοδήματα 27.774.272
δρχ., 21.907.336 δρχ., 59.421,45 ευρώ,
52.898,50 ευρώ, 69.594,39 ευρώ, 47.831,70
ευρώ, 58.468,71 ευρώ και 74.105,90 ευρώ έναντι καταθέσεων 70.968.622 δρχ., 137.651.452
δρχ., 89.967,92 ευρώ, 155.062,28 ευρώ,
261.649,59 ευρώ, 371.257,53 ευρώ, 391.168,05
ευρώ και 204.387 ευρώ αντίστοιχα. Η αναντιστοιχία όμως αυτή, η οποία εμφανίζει περιοδικό χαρακτήρα, υποκρύπτει απόκτηση εισοδημάτων προερχόμενων από σταθερή πηγή
(εργασίας ή κεφαλαίου), τα οποία, παρά την
σχετική υποχρέωση, δεν έχουν υπαχθεί στην
φορολογία εισοδήματος. Οι ισχυρισμοί του
προσφεύγοντος, ότι ο ιατρός του ΕΣΥ και αν
ακόμη εισπράττει αμοιβές από τους ασθενείς
του, τους οποίους νοσηλεύει στο νοσοκομείο
όπου υπηρετεί, ασκώντας την παράτυπη και
παράνομη αυτή δραστηριότητα σε καμία περίπτωση δεν ασκεί επιτήδευμα κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 1 παρ.1 του
ΚΒΣ και συνεπώς δεν υποχρεούται σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ, ούτε υπάγεται στην φορολογία εισοδήματος και ότι από
την διαπίστωση ύπαρξης οικονομιών σε τραπεζικό λογαριασμό δεν εξυπακούεται αναγκαίως και η άσκηση εμπορικής επιχείρησης
ή ελευθέριου επαγγέλματος, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι, ενόψει των αναφερόμενων σε προηγούμενη σκέψη, ότι δηλαδή ο ιατρός του ΕΣΥ που είναι αποκλειστικής απασχόλησης, όταν λαμβάνει αμοιβή για την προσφορά οιασδήποτε ιατρικής υπηρεσίας απο-
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τελεί επιτηδευματία και υποχρεούται να τηρεί βιβλία και να εκδίδει στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, πέραν του ότι και μη
επιτηδευματίες είναι δυνατόν να υπόκεινται
σε πρόστιμα του ΚΒΣ. Και ναι μεν ο προσφεύγων, με το από 5-6-2015 υπόμνημά του
επί της κρινόμενης προσφυγής επικαλείται
τις προσκομιζόμενες υπ΄αρ.1872-1875/2014
αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,
με τις οποίες ακυρώθηκαν πρόστιμα του ΚΒΣ
που είχαν επιβληθεί σε αυτόν για παραβάσεις
διατάξεων του ως άνω Κώδικα κατά τις διαχειριστικές περιόδους 2001, 2004 και 2005
με την αιτιολογία ότι ο προσφεύγων, ως ιατρός του ΕΣΥ, δεν αποτελούσε επιτηδευματία
και δεν ήταν υποχρεωμένος να εκδίδει βιβλία
και στοιχεία κατά τον ΚΒΣ, πλην όμως η ύπαρξη ή ανυπαρξία παραβάσεων των διατάξεων
του ΚΒΣ ή ακόμη η ιδιότητα του επιτηδευματία ή μη δεν επηρεάζει την φορολογία εισοδημάτων που αποκτώνται με οποιονδήποτε
τρόπο, έχοντας σαφώς τα προεκτεθέντα γνωρίσματα της περιοδικότητας και της προέλευσης από την τακτική εκμετάλλευση σταθερής πηγής (κεφαλαίου ή εργασίας).
8. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή,
προβάλλονται περαιτέρω οι ισχυρισμοί ότι η
διαρκής κίνηση των κοινών λογαριασμών του
προσφεύγοντος και των γονέων του στις Τράπεζες ήταν απόρροια της ενεργού δραστηριότητας στο Χ.Α.Α. που διατηρούσε έξι χρηματιστηριακούς λογαριασμούς, ότι τα ποσά
των καταθέσεων ήταν οικογενειακή περιουσία λόγω της καταγωγής του από πλούσιους
γονείς, ότι και αν ακόμη τα διακινηθέντα κεφάλαια στις Τράπεζες ήταν προϊόντα παράνομων πράξεων (φακελάκια πελατών κλπ.)
που δεν ήταν, αυτά δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά στοιχεία του φορολογητέου εισοδήματος. Οι ισχυρισμοί όμως αυτοί είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι, δεδομένου ότι πέραν από
το ότι οι πέντε από τους έξι χρηματιστηριακούς λογαριασμούς κατά την ένδικη περίοδο
ήταν ανενεργοί, όπως προκύπτει από την από
τον Οκτώβριο του έτους 2008 έκθεση ελέγχου
της ειδικής επιθεωρήτριας Γ.Ε.Δ.Δ. Φ.Ν. και
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πέραν από το ότι και τα εκ παρανόμων πράξεων κτηθέντα εισοδήματα που έχουν τα προαναφερόμενα γνωρίσματα είναι φορολογητέα,
ο προσφεύγων σε καμία δήλωση φορολογίας
εισοδήματος οικονομικών ετών 2000-2008
δεν δήλωσε εισοδήματα προερχόμενα από κινητές αξίες (οι δηλώσεις αφορούσαν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και από ακίνητα), ούτε προσκόμισε οποιοδήποτε στοιχείο
στις κατά το άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προσκλήσεις της Φορολογικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει η
ύπαρξη εισοδημάτων, τα οποία έχουν φορολογηθεί στο όνομα των πλούσιων γονέων του,
ούτε άλλα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι τα ως άνω εισοδήματα (καταθέσεις
σε τραπεζικούς λογαριασμούς) ήταν απαλλαγμένα της φορολογίας εισοδήματος ή είχαν
φορολογηθεί με ειδικό τρόπο.
9. Επειδή, στην συνέχεια, είναι απορριπτέος ο ισχυρισμός ότι ο προσφεύγων εξ ουδεμίας διατάξεως ήταν υποχρεωμένος να δηλώσει στην Δ.Ο.Υ. «πόθεν έσχον» τα μετρητά,
δεδομένου ότι, εφόσον τα μετρητά αυτά συνιστούσαν την έννοια του εισοδήματος (περιοδικότητα και προέλευση εκ διαρκούς πηγής),
υπήρχε υποχρέωση να δηλωθούν στην φορολογία εισοδήματος, ο δε ισχυρισμός, ότι δεν
συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου
19 του Ν.2238/1994 αφού ο προσφεύγων δεν
δαπάνησε για την διαβίωσή του τέτοια χρηματικά ποσά είναι αλυσιτελής, δεδομένου ότι
η Φορολογική Αρχή για τον υπολογισμό του
εισοδήματος δεν εφάρμοσε τις διατάξεις του
ως άνω άρθρου.
10. Επειδή, τέλος, ο επιβληθείς με την
προσβαλλόμενη πράξη πρόσθετος φόρος σε
ποσοστό 2% επί του φόρου, την πληρωμή του
οποίου θα απέφευγε ο προσφεύγων λόγω
ανακρίβειας της δήλωσης για κάθε μήνα καθυστέρησης, βρίσκει νόμιμο έρεισμα στις
διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 περ.β΄ του
Ν.2523/1997 και επομένως, ο προβαλλόμενος λόγος ότι ο καταλογισμός πρόσθετου φόρου δεν είναι νόμιμος, είναι απορριπτέος ως
αβάσιμος.
B´ Μαΐου 2018 - Τεύχος 1624

A NAΛ Y TI K OEY PE THPI O  Π EP IE XO M E N Ω N
ΔΙΑΦΟΡΟΥΦΥΣΕΩΣ
Π α ρ ά τ α σ η αδειών διαμονής. Εγκ./πολ.
1053/2018
497
ΔΗΜΟΣΙΑΕΣΟΔΑ
Αχρεώστητη καταβολή φόρου. Η
παραγραφή αχρεώστητα καταβληθέντος στο Δημόσιο φόρου. Η μόλις εκδοθείσα με αριθμό 1440/2018 απόφαση του Σ.τ.Ε. επί των διατάξεων του
Δημόσιου Λογιστικού και του προηγούμενου ΚΦΕ (Ν.2238/1994). Άρθρο
Κωνσταντίνου Καβαδέλλα, δικηγόρου
και Σ.τ.Ε. 1440/2018
481
Η διάρκεια της παραγραφής σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής
δήλωσης φόρου εισοδήματος, έως και
τη χρήση 2013. Η μόλις εκδοθείσα
γνωμοδότηση με αριθμό 147/2018 της
Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. Άρθρο Ασπασίας Μάλλιου, δικηγόρου-οικονομολόγου και Μαριάννας Νιαβή, δικηγόρου 467
Π α ρ ά τ α σ η και αναστολή προθεσμιών.
Υ.Α./πολ. 1039/2018, Υ.Α./πολ. 1047/
2018
497
Περί παραγραφής και πάλι η συζήτηση. Απόψεις Α.Κ.Μ.
465
Σ υ μ ψ η φ ι σ μ ό ς οφειλών προς Δημόσιο
με ανταπαιτήσεις σε προσωρινή διαταγή. Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων.
Εγκ./πολ. 1037/2018 και Γν. Ν.Σ.Κ.
229/2017
498
Συμψηφισμός επιστρεπτέου ποσού και
μη νόμιμη κατάσχεση στα χέρια τρίτου.
Εγκ./πολ. 1062/2018 και Γν. Ν.Σ.Κ. 10/
2018
507
Κ.Ε.Δ.Ε.
Συμψηφισμός επιστρεπτέου ποσού και
μη νόμιμη κατάσχεση στα χέρια τρίτου.
Εγκ./πολ. 1062/2018 και Γν. Ν.Σ.Κ. 10/
2018
507
Κ.Φ.Διαδ.
Επίδοση καταλογιστικών πράξεων.
Υ.Α./πολ. 1043/2018
Η διάρκεια της παραγραφής σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής
δήλωσης φόρου εισοδήματος, έως και
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τη χρήση 2013. Η μόλις εκδοθείσα
γνωμοδότηση με αριθμό 147/2018 της
Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. Άρθρο Ασπασίας Μάλλιου, δικηγόρου-οικονομολόγου και Μαριάννας Νιαβή, δικηγόρου 467
Η παραγραφή αχρεώστητα καταβληθέντος
στο Δημόσιο φόρου. Η μόλις εκδοθείσα με αριθμό 1440/2018 απόφαση του
Σ.τ.Ε. επί των διατάξεων του Δημόσιου
Λογιστικού και του προηγούμενου ΚΦΕ
(Ν.2238/1994). Άρθρο Κωνσταντίνου
Καβαδέλλα, δικηγόρου και Σ.τ.Ε. 1440/
2018
481
Περί παραγραφής και πάλι η συζήτηση. Απόψεις Α.Κ.Μ.
465
ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
Φύση και έννοια των διασφαλιστικών των
συμφερόντων του Δημοσίου μέτρων
του άρθρου 14 του Ν.2523/1997. Σ.τ.Ε.
1619/2017
516
Σ.ΛΟ.Τ.
Α π ο τ ι μ ο λ ό γ η σ η σε παραγωγή. Γνωμ.
Σ.ΛΟ.Τ. 2265/2018
489
Ε ν η μ έ ρ ω σ η βιβλίων οντοτήτων. Γνωμ.
Σ.ΛΟ.Τ. 15/2018
489
Ε π ι δ ο τ ο ύ μ ε ν α προγράμματα. Γνωμ.
Σ.ΛΟ.Τ. 2115/2017
490
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Η διάρκεια της παραγραφής σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής
δήλωσης φόρου εισοδήματος, έως και
τη χρήση 2013. Η μόλις εκδοθείσα
γνωμοδότηση με αριθμό 147/2018 της
Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. Άρθρο Ασπασίας Μάλλιου, δικηγόρου-οικονομολόγου και Μαριάννας Νιαβή, δικηγόρου 467
Η παραγραφή αχρεώστητα καταβληθέντος
στο Δημόσιο φόρου. Η μόλις εκδοθείσα με αριθμό 1440/2018 απόφαση του
Σ.τ.Ε. επί των διατάξεων του Δημόσιου
Λογιστικού και του προηγούμενου ΚΦΕ
(Ν.2238/1994). Άρθρο Κωνσταντίνου
Καβαδέλλα, δικηγόρου και Σ.τ.Ε. 1440/
2018
481
Περί παραγραφής και πάλι η συζήτηση. Απόψεις Α.Κ.Μ.
465

ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
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Ε ν τ ο π ι σ μ ό ς ανασφάλιστων αυτοκινήτων. Υ.Α./πολ. 1046/2018
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2008/2017
515
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ναυπήγησης σε ΕΓΣ. Υ.Α./πολ. 1054/
2018
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