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απόψεις
Η διαφάνεια στη δράση της φορολογικής αρχής.
Το καλό παράδειγμα της δημοσιοποίησης
των αποφάσεων της Δ.Ε.Δ.
Η παρούσα στήλη έχει τονίσει πολλές φορές ότι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία περιορισμού της φοροδιαφυγής, μαζί τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και
τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας και εμπιστοσύνης του φορολογούμενου κατά τη
διαδικασία βεβαίωσης (εξατομίκευσης) του φόρου, είναι η διαφάνεια κατά τη δράση
της εκτελεστικής εξουσίας (φορολογικής αρχής), η οποία έχει θεσμικά επωμισθεί την
ευθύνη του καταλογισμού και της είσπραξης των φόρων.
Όσο πιο διαυγής είναι η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου και του φορολογικού
καταλογισμού, τόσο απομακρύνεται η ανασφάλεια του φορολογούμενου για τη δράση
της διοίκησης. Η διαύγεια επιτρέπει τον έλεγχο της ορθής ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων και της ορθής υπαγωγής των συντρεχόντων πνευματικών στον ισχύοντα κανόνα δικαίου και εξασφαλίζει συνθήκες αντικειμενικότητας και ισονομίας μεταξύ των επιμέρους διακριτών αλλά συχνά ομοειδών φορολογικών καταλογισμών.
Κατά τους τελευταίους μήνες, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) συστηματικά προβαίνει στη δημοσίευση όλων των ρητών της αποφάσεων επί των ενδικοφανών
προσφυγών που αφορούν σε φορολογικό καταλογισμό. Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής δεν μπορεί να είναι άλλο από την εξασφάλιση συνθηκών διαφάνειας κατά τη δράση της. Η αναλυτική δημοσιοποίηση των αποφάσεων της ΔΕΔ, στις οποίες παρατίθενται τόσο οι εφαρμοζόμενες από την Υπηρεσία διατάξεις, όσο και η ερμηνεία τους,
καθώς και η ακολουθητέα από τη φορολογική διοίκηση διαδικασία υπαγωγής των συντρεχόντων πραγματικών περιστατικών στον φορολογικό κανόνα, δημιουργεί ένα ασφαλές προηγούμενο. Πρώτον, κάθε ενδιαφερόμενος φορολογούμενος ή/και ερμηνευτής
του φορολογικού δικαίου μπορεί πλέον να διαλεχθεί με επιστημονικό τρόπο με τη φορολογική διοίκηση, οι απόψεις της οποίας τίθενται υπό την βάσανο της δημόσιας επιστημονικής συζήτησης. Επιπρόσθετα, η δημοσιοποίηση των αποφάσεων απομακρύνει από το τραπέζι οιαδήποτε συζήτηση ή φόβο αδιαφάνειας, αφού κάθε απόφαση
και η διαδικασία λήψης της και κατά συνέπεια κάθε επιμέρους νομικός - φορολογικός συλλογισμός που τυχόν χρησιμοποιήθηκε από την εκτελεστική εξουσία για την
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έκδοση εκτελεστής φορολογικής πράξης παρουσιάζεται εμφανώς εμπρός στα μάτια
μας. Τέλος, με τη δημοσιοποίηση των αποφάσεών της, η ΔΕΔ δημιουγεί σιγά-σιγά μια
«βάση δεδομένων» ανοικτής πρόσβασης σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος επιθυμεί
να παρακολουθήσει την εξέλιξη της ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων από την
εκτελεστική εξουσία, απομακρύνοντας τον κίνδυνο να ερμηνεύονται με αντιφατικό
τρόπο μεμονωμένες περιπτώσεις.
Έτσι, η δημοσιοποίηση των αποφάσεων της ΔΕΔ μόνο θετικά δύναται να επιδράσει στην ανάγκη διαφάνειας κατά τη δράση της φορολογικής διοίκησης, αφού με αυτήν επιτυγχάνεται η ασφάλεια κατά τη βεβαιωτική διαδικασία του φόρου. Ας μην ξεχνάμε ότι και από τον Αdam Smith, η ανάγκη για βέβαιο φόρο και ιδίως για την ασφάλεια του φορολογούμενου έναντι της δράσης της φορολογικής διοίκησης συνιστά κύριο αναγκαίο χαρακτηριστικό του φορολογικού φαινομένου. Ας μην ξεχνάμε ακόμη
ότι το ουσιαστικό περιεχόμενο του συνταγματικά προστατευόμενου σήμερα κανόνα
της τυπικότητας του φόρου, όπως ως αίτημα τέθηκε ήδη από τον Ιωάννη τον Ακτήμονα, είναι ακριβώς η βεβαιότητά του, όχι μόνο κατά τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αλλά και κατά τη διαδικασία επιβολής του, διαδικασία που κυρίως αφορά στη δράση της
εκτελεστικής εξουσίας (φορολογική αρχή).
Πειραιτέρω και προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια της φορολογικής διοίκησης για διαφάνεια κατά τη δράση της, κρίσιμο θα ήταν να συνδυαστεί η τακτική της δημοσιοποίησης με την παρακολούθηση των υποθέσεων φορολογικού καταλογισμού, μετά την διάγνωσή τους από τη δικαστική εξουσία. Με άλλα λόγια, χρήσιμο θα ήταν να
αποκτήσει στοιχεία διαφάνειας το «ολόγραμμα» ενός φορολογικού καταλογισμού, ώστε
να είναι δυνατό να παρακολουθηθεί η δικαίωση ή όχι των θέσεων της φορολογικής διοίκησης, ιδίως η δικαίωση ή όχι της προσέγγισής της σε επιμέρους ζητήματα ερμηνείας φορολογικών διατάξεων. Η διαφάνεια αυτή θα βοηθούσε ώστε να εντοπισθούν
έγκαιρα ζητήματα, για τα οποία κατά την κρίση των διοικητικών δικαστηρίων ουσίας
υφίσταται ερμηνευτική αστοχία της φορολογικής διοίκησης. Ο εντοπισμός αυτός θα
βοηθούσε αφενός τον φορολογούμενο να αποφασίζει αιτιολογημένα την τυχόν από αυτόν άσκηση ή όχι ένδικων μέσων και αφετέρου την ίδια τη φορολογική διοίκηση να
προσαρμοστεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα στα νομολογιακά δεδομένα. Ας αναλογιστούμε, πόσες δεκάδες χιλιάδες φορολογικές δίκες θα είχαμε αποφύγει, αν η φορολογική διοίκηση είχε προσαρμοστεί ταχύτερα στη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων ουσίας αναφορικά με την προδικασία προηγούμενης ακρόασης ή την προδικασία των εκθέσεων κατάσχεσης κατά την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ.
Έτσι, η στήλη καλωσορίζει την εξαγγελία του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή για
συστηματικότερη παρακολούθηση της εξέλιξης των φορολογικών καταλογισμών. Από
την παρακολούθηση της δράσης της εκτελεστικής εξουσίας κατά τη βεβαίωση φόρου
και ιδίως από τη διαφάνεια μόνο ωφελημένοι δύναται να είναι το κράτος δικαίου, η
εκτελεστική εξουσία, οι φορολογούμενοι και το δημόσιο συμφέρον.
Ας συνεχίσουμε λοιπόν στον δρόμο που άρχισε να χαράζεται με τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων της ΔΕΔ.
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