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Κατά την αρχή της νοµιµότητας του φόρου, η ε̟ιστροφή στον
φορολογούµενο ̟οσού φόρου ̟ου αχρεώστητα αυτός κατέβαλε στο
∆ηµόσιο ̟ρέ̟ει να γίνεται έντοκα, διότι αυτός στερήθηκε –χωρίς
νόµιµο λόγο, συνε̟ώς κατά ̟αράβαση του άρθρου 78Σ και για το λόγο
αυτό ασύνδετα µε τη φοροδοτική του ικανότητα- όχι µόνο τη χρήση του
κεφαλαίου του, αλλά και των ωφεληµάτων αυτού (τόκοι). Οι τόκοι
υ̟ερηµερίας ̟ρέ̟ει να υ̟ολογισθούν όχι µε βάση τα οριζόµενα στο
άρθρο 38 ̟αρ. 2 Ν. 1473/1984, ό̟ως αυτό έχει αντικατασταθεί, αλλά α̟ό
τον χρόνο άσκησης σχετικής ̟ροσφυγής, ό̟ου έχει ̟εριληφθεί αίτηµα
ε̟ιστροφής.
Η τυχόν άσκηση αγωγής για την ε̟ιστροφή τόκων υ̟ερηµερίας ε̟ί
αχρεώστητα καταβληθέντος ̟οσού φόρου είναι ̟αραδεκτή αν
̟ροορίζεται µε ορισµένο τρό̟ο το αιτούµενο ̟οσό τόκων.
...2. Ε̟ειδή, στον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (N. 2717/1999, ΦΕΚ 97
Α') ορίζεται, στο άρθρο 71, ότι: «1. Αγωγή µ̟ορεί να ασκήσει εκείνος ο
ο̟οίος έχει, κατά του ∆ηµοσίου ή άλλου νοµικού ̟ροσώ̟ου δηµοσίου
δικαίου, χρηµατική αξίωση α̟ό έννοµη σχέση δηµοσίου δικαίου. 2...», στο
δε άρθρο 73 ότι: «1. Το δικόγραφο της αγωγής, εκτός α̟ό τα στοιχεία ̟ου
̟ροβλέ̟ει το άρθρο 45, ̟ρέ̟ει να ̟εριέχει και: α) καθορισµό της έννοµης
σχέσης α̟ό την ο̟οία α̟ορρέει η αξίωση, β) σαφή έκθεση των ̟ραγµατικών
̟εριστατικών, καθώς και τους λόγους ̟ου θεµελιώνουν κατά νόµο την
αξίωση και γ) σαφώς καθορισµένο αίτηµα. 2. Αίτηµα της αγωγής µ̟ορεί να
είναι: α) η καταψήφιση της αξιούµενης ̟αροχής, ή β) η αναγνώριση της
αντίστοιχης αξίωσης». Α̟ό τις ανωτέρω διατάξεις ̟ροκύ̟τει ότι η ακριβής
̟εριγραφή του αντικειµένου της διαφοράς είναι συνυφασµένη µε την
υ̟οβολή αιτήµατος ορισµένου και όχι αορίστου και ανε̟ίδεκτου δικαστικής
εκτιµήσεως και ̟ρέ̟ει για το λόγο αυτό όταν ̟ροβάλλεται αξίωση
̟ληρωµής οφειλόµενου χρηµατικού ̟οσού, να καθορίζεται το ̟οσό αυτό.
∆ιαφορετικά το ∆ικαστήριο βρίσκεται σε αδυναµία να εκδώσει α̟όφαση
συγκεκριµένη, σαφή και ε̟ιδεκτική εκτελέσεως (̟ρβλ. ΑΠ 364/1988,
662/2002). Α̟ό τα ανωτέρω ακολουθεί ότι, στην ̟ερί̟τωση ̟ου εγείρεται
καταψηφιστική αγωγή µε αίτηµα την καταβολή στον ενάγοντα τόκων
υ̟ερηµερίας, αντιστοιχούντων σε συγκεκριµένο ̟οσό, χωρίς όµως να
εξειδικεύεται το ̟οσό των τόκων, ̟ρέ̟ει η αγωγή να α̟ορρί̟τεται ως
αόριστη και ανε̟ίδεκτη δικαστικής εκτιµήσεως εφ'όσον δεν ορίζεται η
οφειλή του εναγοµένου ̟ου είναι το αντικείµενο της διαφοράς. Με βάση τα
ανωτέρω, η ένδικη αγωγή, υ̟ό το ̟ροαναφερόµενο ̟εριεχόµενο, είναι
αόριστη και ανε̟ίδεκτη δικαστικής εκτιµήσεως, αφού µε αυτή δεν ζητείται η
ε̟ιδίκαση στον ενάγοντα συγκεκριµένου ̟οσού. Κατά συνέ̟εια, το
κρινόµενο δικόγραφο, ως αγωγή είναι α̟αράδεκτο και ως τέτοιο ̟ρέ̟ει να
α̟ορριφθεί.

3. Ε̟ειδή, ̟εραιτέρω, η ̟ροσφυγή, για την άσκηση της ο̟οίας έχει
καταβληθεί το νόµιµο ̟αράβολο (βλ. τα 1574243 και 749065 Σειράς Α' ειδικά
έντυ̟α ̟αράβολα), ̟αραδεκτώς ασκείται ενώ̟ιον του ∆ικαστηρίου τούτου
και ̟ρέ̟ει να εξετασθεί στην ουσία.
4. Ε̟ειδή, στην ̟αρ. 5 του άρθρου 4 του Συντάγµατος ορίζεται ότι «Οι
Έλληνες ̟ολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη,
ανάλογα µε τις δυνάµεις τους». Εξάλλου, στην ̟αράγραφο 2 του άρθρου 38
του Ν. 1473/1984, ό̟ως το άρθρο αυτό ισχύει ύστερα α̟ό την
αντικατάσταση του α̟ό το άρθρο 3 του Ν. 2120/1993 (ΦΕΚ 24 Α') και στη
συνέχεια την αντικατάσταση του δ' εδαφίου αυτού και την ̟ροσθήκη ε΄
εδαφίου α̟ό την ̟αρ. 28 του άρθρου 6 του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α'),
ορίζονται τα εξής: «Κάθε άµεσος ή έµµεσος φόρος ή δασµός, κύριος ή
̟ρόσθετος, ή ̟ρόστιµο, ̟ου έχει καταβληθεί, κατά το ̟οσό ̟ου δεν
οφείλεται µε βάση οριστική α̟όφαση διοικητικού δικαστηρίου οιουδή̟οτε
βαθµού, συµψηφίζεται ή ε̟ιστρέφεται εντόκως µε το ε̟ιτόκιο ̟ου ισχύει,
για τα έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου τρίµηνης διάρκειας. Το έντοκο της
ε̟ιστροφής του φόρου αρχίζει µετά την ̟άροδο εξαµήνου, α̟ό την ̟ρώτη
του µήνα του ε̟οµένου της κοινο̟οίησης στη φορολογική αρχή της
α̟όφασης του αρµόδιου δικαστηρίου. Το ίδιο ισχύει και για τον ε̟ιστρε̟τέο
φόρο ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό τη δήλωση του φορολογούµενου. Στην ̟ερί̟τωση
αυτή, ̟ροκειµένου για την υ̟οβολή δηλώσεων µε την κατάθεση των ο̟οίων
δηµιουργείται υ̟οχρέωση ταυτόχρονης καταβολής µέρους ή ολόκληρου,
κατά ̟ερί̟τωση, του οφειλόµενου µε τη δήλωση φόρου, η εξάµηνη
̟ροθεσµία για την έντοκη ε̟ιστροφή του φόρου αρχίζει α̟ό την ̟ρώτη του
µήνα του ε̟οµένου της υ̟οβολής της δήλωσης. Στην ̟ερί̟τωση υ̟οβολής
δήλωσης της ο̟οίας η εκκαθάριση ή καταβολή του φόρου δεν ενεργείται
συγχρόνως µε την κατάθεση αυτής, η εξάµηνη ̟ροθεσµία για την έντοκη
ε̟ιστροφή του φόρου αρχίζει α̟ό την ̟ρώτη του µήνα του ε̟οµένου της
ηµεροµηνίας έκδοσης του εκκαθαριστικού σηµειώµατος του φόρου...».
Τέλος, στο άρθρο 21 του Κώδικα των νόµων για τις δίκες του ∆ηµοσίου (Κ∆
της 26.6/10.7.1944), το ο̟οίο εξακολουθεί να ισχύει σύµφωνα µε το τέταρτο
εδάφιο του άρθρου 109 του Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού Κώδικα
(«Εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές διατάξεις ̟ου κανονίζουν
διαφορετικά το ̟οσοστό ή την έναρξη του τόκου ως ̟ρος τις οφειλές ή τις
α̟αι-τήσεις του δηµοσίου, των δήµων, των κοινοτήτων ή άλλων νοµικών
̟ροσώ̟ων δηµόσιου δικαίου»), ορίζονται τα εξής: «Ο νόµιµος και ο της
υ̟ερηµερίας τόκος ̟άσης του ∆ηµοσίου οφειλής ορίζεται εις 6% ετησίως,
̟λην εάν άλλως ωρίσθη διά συµβάσεως ή ειδικού νόµου. Ο ειρηµένος τόκος
άρχεται α̟ό της ε̟ιδόσεως της αγωγής». Α̟ό τα ανωτέρω ακολουθεί ότι
υ̟οχρέωση του ∆ηµοσίου για καταβολή τόκων, νόµιµων ή υ̟ερηµερίας,
θεσ̟ίζεται µε τη διάταξη του άρθρου 21 του Κ.∆. της 26.6/10.7.1944, η ο̟οία
έχει εφαρµογή σε ̟ερί̟τωση οφειλής ̟ου α̟ορρέει α̟ό σχέση δηµοσίου
δικαίου, ό̟ως η φορολογική. Οι τόκοι δε οφείλονται, κατά την έννοια της
̟ιο ̟άνω διατάξεως, α̟ό την άσκηση της ̟ροσφυγής, µε την ο̟οία
υ̟οβάλλεται το αίτηµα για ε̟ιστροφή φόρου ̟ου αχρεωστήτως έχει
καταβληθεί (̟ρβλ. ΣτΕ 1274/2002). Έτσι ερµηνευόµενη η διάταξη του
άρθρου 21 του ̟ιο ̟άνω κ.δ/τος συµβιβάζεται µε τη διάταξη της ̟αρ.5 του
άρθρου 4 του Συντάγµατος. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση, αν δηλαδή η διάταξη
αυτή δεν είχε εφαρµογή σε ̟ερί̟τωση οφειλής ̟ου α̟ορρέει α̟ό σχέση
δηµόσιου δικαίου και, συνε̟ώς, το ∆ηµόσιο δεν είχε υ̟οχρέωση να
καταβάλει τόκους α̟ό την άσκηση της ̟ροσφυγής, δε θα ήταν σύµφωνη µε
την ̟ιο ̟άνω συνταγµατική διάταξη, τούτο δε, γιατί η ε̟ιστροφή στο
φορολογούµενο ατόκως του ̟οσού του φόρου ̟ου αχρεωστήτως είχε
καταβάλει θα είχε, κατ'ουσίαν, ως α̟οτέλεσµα την οικονοµική του

ε̟ιβάρυνση, αφού ο φορολογούµενος στερήθηκε -χωρίς νόµιµο λόγο,
συνε̟ώς κατά ̟αράβαση της συνταγµατικής αρχής της νοµιµότητας του
φόρου και, για το λόγο αυτόν, ασυνδέτως ̟ρος τη φοροδοτική του
ικανότητα- τη χρήση του κεφαλαίου του και των ωφεληµάτων, µεταξύ των
ο̟οίων ̟εριλαµβάνονται και οι τόκοι, ̟ροκειµένου για χρηµατική
α̟αίτηση (ΣτΕ 1274/2002). Και ναι µεν η διάταξη του άρθρου 38 ̟αρ.2 του
Ν. 1473/1984 (ό̟ως αντικαταστάθηκε α̟ό το άρθρο 3 του Ν. 2120/ 1993 και
την ̟αρ.28 του άρθρου 6 του Ν. 2386/1996) ορίζει ότι το έντοκο της
ε̟ιστροφής φόρων αρχίζει, κατά κανόνα, µετά την ̟άροδο εξαµήνου α̟ό
την ̟ρώτη του µήνα του ε̟όµενου της κοινο̟οίησης στη φορολογική αρχή
της α̟όφασης του αρµόδιου δικαστηρίου. Όµως, η ρύθµιση αυτή, µε την
ο̟οία ορίζεται ως αφετηρία έναρξης του εντόκου της ε̟ιστροφής των φόρων
το εξαιρετικά α̟οµακρυσµένο α̟ό το χρόνο άσκησης της ̟ροσφυγής
χρονικό σηµείο ̟ου ̟ροεκτέθηκε, ισοδυναµεί, κατ'ουσίαν, µε άτοκη
ε̟ιστροφή και ως εκ τούτου έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις των άρθρων
4 ̟αρ. 5 και 78 του Συντάγµατος, καθόσον ο φορολογούµενος στερήθηκε,
χωρίς νόµιµο λόγο, συνε̟ώς κατά ̟αράβαση της συνταγµατικής
νοµιµότητας του φόρου και ασυνδέτως ̟ρος τη φοροδοτική του ικανότητα,
τη χρήση του κεφαλαίου του και των ωφεληµάτων, µεταξύ των ο̟οίων
̟εριλαµβάνονται και οι τόκοι.
5. Ε̟ειδή, εν ̟ροκειµένω, α̟ό τα στοιχεία της δικογραφίας της
κρινόµενης υ̟οθέσεως ̟ροκύ̟τουν τα εξής: Με ̟ροσφυγή ̟ου ο
̟ροσφεύγων είχε ασκήσει ενώ̟ιον του ∆ικαστηρίου τούτου κατά του α̟ό
27-7-2000 εκκαθαριστικού σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος οικονοµικού
έτους 2000 ̟ου εξέδωσε στο όνοµα του ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. ΚΑ'
Αθηνών και κατά το µέρος ̟ου µε αυτό α̟ορρίφθηκε η ε̟ιφύλαξη του
φορολογούµενου ως ̟ρος την υ̟αγωγή σε φορολόγηση ̟οσού δραχµών
16.286.400 και την ̟αρακράτηση ως αναλογούντος φόρου ε̟'αυτού α̟ό
κινητές αξίες του ̟οσού των δραχµών 3.257.280, ζήτησε για τους
αναφερόµενους στο δικόγραφο λόγους τη µεταρρύθµιση της ως άνω
̟ράξεως της φορολογικής Αρχής, µε σκο̟ό τη νέα εκκαθάριση του
οφειλόµενου φόρου και την ε̟ιστροφή σε αυτόν του αχρεωστήτως
καταβληθέντος ̟οσού. Το ∆ικαστήριο µε την υ̟'αριθµ. 7237/2003 α̟όφασή
του δέχθηκε την ̟ροσφυγή και διέταξε τη νέα εκκαθάριση του οφειλόµενου
α̟ό τον ̟ροσφεύγοντα φόρου και την ε̟ιστροφή του ̟οσού ̟ου θα
̟ροέκυ̟τε ότι καταβλήθηκε αχρεωστήτως. Κατό̟ιν αυτού και ύστερα α̟ό
τη διαταχθείσα εκκαθάριση ε̟εστράφη στο φορολογούµενο το ̟οσό του
αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου δυνάµει του α̟ό 21-1-2004
εκκαθαριστικού σηµειώµατος ανερχόµενο σε δραχµές 3.257.280. Ακολούθησε
η υ̟οβολή α̟ό µέρους του ̟ροσφεύγοντος της υ̟'αριθµ.̟ρωτ. 4034/19-22004 αιτήσεως ̟ρος την Προϊσταµένη της ∆.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών, µε την ο̟οία
αυτός ζήτησε να του καταβληθούν τόκοι υ̟ερηµερίας αναλογούντες ε̟ί του
αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου α̟ό της ̟αρακρατήσεως του ̟οσού του
τελευταίου µέχρι 28-1-2004, ως ηµεροµηνία καταβολής του. Ε̟ί της αιτήσεως
αυτής εκδόθηκε η ήδη ̟ροσβαλλόµενη α̟όφαση της φορολογικής Αρχής, µε
την ο̟οία το αίτηµα α̟ορρίφθηκε κατ'ε̟ίκληση της διατάξεως της
̟αραγράφου 28 του άρθρου 6 του Ν. 2386/ 1996 και µε την αιτιολογία ότι
δεν συντρέχουν οι οριζόµενες σε αυτή ̟ροϋ̟οθέσεις και συγκεκριµένα δεν
̟αρήλθε εξάµηνο α̟ό την ̟ρώτη του µήνα του ε̟όµενου της κοινο̟οιήσεως
στη φορολογική Αρχή της α̟οφάσεως του ∆ικαστηρίου ̟ου έκρινε για το
αχρεώστητο της καταβολής του ε̟ίµαχου φόρου. Τη νοµιµότητα της
α̟οφάσεως αυτής αµφισβητεί ο ̟ροσφεύγων µε την ένδικη ̟ροσφυγή
ζητώντας την ακύρωση αυτής.

6. Ε̟ειδή, υ̟ό τα ως άνω ̟ραγµατικά ̟εριστατικά και σύµφωνα µε όσα
έγιναν δεκτά στη µείζονα σκέψη ως ̟ρος τη µη εφαρµογή, στην ̟ερί̟τωση
οφειλής τόκων υ̟ερηµερίας ε̟ί ̟οσού αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου,
των διατάξεων του άρθρου 38 ̟αρ.2 του Ν. 1473/1984 (ό̟ως
αντικαταστάθηκε α̟ό το άρθρο 3 του Ν. 2120/1993 και την ̟αρ.28 του
άρθρου 6 του Ν. 2386/1996), ̟ου ορίζει ότι το έντοκο της ε̟ιστροφής φόρων
αρχίζει, κατά κανόνα, µετά την ̟άροδο εξαµήνου α̟ό την ̟ρώτη του µήνα
του ε̟όµενου της κοινο̟οίησης στη φορολογική αρχή της α̟όφασης του
αρµόδιου δικαστηρίου, ο ̟ροσφεύγων δικαιούταν τόκους υ̟ερηµερίας
αναλογούντες στο ̟οσό του φόρου ̟ου αχρεωστήτως ̟αρακρατήθηκε α̟ό
το εισόδηµα του και µάλιστα α̟ό το χρόνο ασκήσεως της ̟ροσφυγής, µε την
ο̟οία ζήτησε την ε̟ιστροφή του ̟οσού τούτου και µέχρι την εξόφληση.
Α̟ορρί̟τοντας ε̟οµένως η φορολογική Αρχή στο σύνολό της την αίτηση
του ̟ροσφεύγοντος για την καταβολή τόκων υ̟ερηµερίας µε την
̟ροσβαλλόµενη α̟όφαση έσφαλε κατά ένα µέρος, γι'αυτό και η α̟όφαση
̟ρέ̟ει να µεταρρυθµισθεί, κατά µερική ̟αραδοχή του οικείου αιτήµατος
της ̟ροσφυγής, ως εν µέρει βασίµου.
7. Ε̟ειδή, κατ'ακολουθίαν, ̟ρέ̟ει να γίνει εν µέρει δεκτή η ̟ροσφυγή και
να µεταρρυθµισθεί η ̟ροσβαλλόµενη µε αυτή ̟ράξη της Προϊσταµένης της
∆.Ο.Υ. ΚΑ' Αθηνών, ό̟ως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.
8. Ε̟ειδή, ενόψει της µερικής νίκης και µερικής ήττας των διαδίκων,
̟ρέ̟ει να διαταχθεί η α̟όδοση στον ̟ροσφεύγοντα µέρους του
κατατεθέντος ̟αραβόλου, κατ’ άρθρο 277 ̟αρ.9 εδάφιο γ' του Κ.∆.∆.,
ανερχόµενου σε ευρώ 3, ενώ για τον ίδιο λόγο τα δικαστικά έξοδα ̟ρέ̟ει να
συµψηφισθούν ανάµεσα στους διαδίκους, κατ’ άρθρο 275 ̟αρ.1 εδάφιο γ'
του Κ.∆.∆.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η άριστη αιτιολογία της α̟όφασης ̟ου δηµοσιεύουµε, η ο̟οία ανατρέχει στους
συνταγµατικούς κανόνες της νοµιµότητας του φόρου (̟εριγραφή του φορολογικού
̟εριστατικού στη διάταξη µε δια̟ιστωτικό α̟λώς τον χαρακτήρα της
καταλογιστικής ̟ράξης) και της φοροδοτικής ικανότητας σε συνδυασµό, οδηγεί
στη διατύ̟ωση της κρίσης ότι η θερα̟εία για την ε̟ιστροφή των καρ̟ών του
κεφαλαίου ̟ου αχρεώστητα καταβλήθηκε ̟ρέ̟ει να εντείνεται τουλάχιστον α̟ό
τον χρόνο άσκησης του ένδικου µέσου. Σηµαντική συνεισφορά της α̟όφασης
συνιστά και η χρησιµο̟οίηση ως κριτηρίου του µεγάλου χρόνου ̟ου µεσολαβεί
α̟ό την άσκηση της ̟ροσφυγής έως την ̟ρωτόδικη κρίση, ο ο̟οίος κατ’ ουσίαν
εµ̟οδίζει την α̟οτελεσµατική ̟αροχή έννοµης ̟ροστασίας (άρθρο 20Σ).
Α.Κ. Μάλλιου

