ΔEKAΠENΘHMEPH EΠIΘEΩPHΣH ΦOPOΛOΓIKOY ΔIKAIOY
ETOΣ 72ο • TOMOΣ 72ος • APIΘMOΣ 1632
B´ ΔEKAΠENΘHMEPO ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

απόψεις
Η νομολογιακή τομή στο φαινόμενο
των παραγραφών και η ασφάλεια δικαίου1
Από το 2014 έως σήμερα, ανακουφισμένοι παρατηρούμε τη μεγάλη νομολογιακή τομή στο θέμα των φορολογικών παραγραφών και ειδικότερα στο ζήτημα της
διάρκειάς τους.
Έχουμε κουραστεί να υπογραμμίζουμε ότι ουσιώδης κανόνας που πρέπει να διαπνέει και να οριοθετεί τη δράση της φορολογικής διοίκησης είναι ο συνταγματικός
κανόνας της τυπικότητας και βεβαιότητας του φόρου (άρθρο 78Σ.). Ο κανόνας αυτός αντανακλά την ισορροπία που πρέπει να επιτυγχάνεται μεταξύ κρατικής δράσης
και ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Για τον λόγο αυτόν, ο κανόνας έλκει την καταγωγή του
ήδη από τον 13ο αιώνα και τη Μεγάλη Βρετανία, όταν ο Ιωάννης ο Ακτήμονας υποχρεώθηκε να παραχωρήσει στον λαό του, πλαίσιο οριοθέτησης της εξουσίας του για
την επιβολή των φόρων, θεσπίζοντας ως προϋπόθεση για τη φορολογική βεβαίωση την προϋπάρχουσα διάταξη νόμου. Έτσι, ο κανόνας της νομιμότητας και βεβαιότητας του φόρου έχει ουσιαστικό και θα λέγαμε «ζωντανό» περιεχόμενο. Σήμερα,
μάλιστα, αποτελεί επιμέρους εκδήλωση της θεμελιώδους αρχής του κράτους δικαίου που ορίζει τον τρόπο που δομείται η κρατική εξουσία στη σύγχρονη Ελλάδα.
Ο κανόνας αυτός αφορά τόσο στη θέσπιση του φόρου, όσο και στη βεβαίωσή του και
τον εγγυητικό δικαστικό έλεγχο, μεταξύ άλλων και της βεβαιωτικής διαδικασίας.
Κατά συνέπεια δεν θα μπορούσε παρά ο καθορισμός των χρονικών ορίων εντός των
οποίων δύναται η εκτελεστική εξουσία (φορολογική αρχή) να βεβαιώνει τον φόρο
να συνιστά όρο, ρητά και με ασφάλεια καθοριζόμενο σε διάταξη τυπικού νόμου.
Όμως, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η φορολογική διοίκηση αδυνατούσε να επιτελέσει τον συνταγματικό θεσμικό της ρόλο και να ολοκληρώσει τις ελεγκτικές της
επαληθεύσεις και τη βεβαίωση του φόρου εντός των ορίων της παραγραφής που
ορίζουν τα βασικά φορολογικά νομοθετήματα (ΚΦΕ, ΚΦΠΑ, ΚΦόρου Κληρονομιών).
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Για το θέμα αυτό, βλ. άρθρο της γράφουσας στο παρόν τεύχος, με εκεί περαιτέρω παραπομπές.
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Αποτέλεσμα της αδυναμίας της εκτελεστικής εξουσίας να δράσει αποτελεσματικά
εντός των χρονικών ορίων που επιτάσσουν οι οικείες διατάξεις ήταν η συνεχής κινητοποίηση της νομοθετικής εξουσίας να παρατείνει συνεχώς, διαδοχικά και συνήθως ενιαύσια τον χρόνο διάρκειας της παραγραφής. Αυτό γινόταν συνήθως τις τελευταίες ημέρες της λήξης της παραγραφής και με εμβόλιμες διατάξεις νόμων που
ψηφίζονταν κατά κανόνα την περίοδο των Χριστουγέννων, πολλές φορές δε και μετά τη λήξη του χρόνου παραγραφής. Έτσι, αντί η εκτελεστική εξουσία και οι εκάστοτε πολιτικοί της προϊστάμενοι να ερευνούν τους λόγους της αποτυχίας του ελεγκτικού μηχανισμού και να βρούνε λύσεις ώστε αυτός να δρα αποτελεσματικά και
εντός εύλογου χρόνου, βολευόταν με τις συνεχείς χρονικές παρατάσεις της παραγραφής, τις οποίες χωρίς φειδώ χορηγούσε ο φορολογικός νομοθέτης. Παράλληλα,
με διάφορες αμφίβολης νομικής ορθότητας ερμηνευτικές παραδοχές, η δικαστική
εξουσία έκρινε καταφατικά και αποσπασματικά και κυρίως με παρεμπίπτοντα τρόπο, περί της συνταγματικής ανοχής του φαινομένου αυτού.
Αποτέλεσμα της τακτικής αυτής των προηγούμενων δεκαετιών ήταν ας πούμε
ενδεικτικά για ορισμένες υποθέσεις φόρου εισοδήματος να υφίστανται πάνω από
7-8 παρατάσεις του χρόνου παραγραφής τους. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι κατά τη φορολογική δοίκηση σε εμπρόθεσμα υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 1998, για την οποία ο βασικός χρόνος παραγραφής ήταν η
πενταετία, υφίστατο δυνατότητα ελέγχου και βεβαίωσης φόρου ακόμη και κατά το
έτος 2014.
Η τακτική αυτή προκάλεσε πολλαπλά αρνητικά αποτελέσματα. Πρωτίστως, δεν
κινητοποίησε εγκαίρως τον φορολογικό μηχανισμό, αλλά του επέτρεψε να αδρανεί
και να μην ασκεί αποτελεσματικά τον θεσμικό του ρόλο, με περαιτέρω αποτέλεσμα
την υστέρηση βεβαίωσης και είσπραξης δημοσίων εσόδων. Περαιτέρω, δημιούργησε συνθήκες ανασφάλειας δικαίου και κλονισμό της εμπιστοσύνης του φορολογούμενου στη δράση της διοίκησης. Ουδείς από εμάς γνώριζε πότε τα φορολογικά
αποτελέσματα κάποιας χρήσης είχαν πράγματι οριστικοποιηθεί. Η έλλειψη βεβαιότητας από τη μια πλευρά και η αδράνεια από την άλλη δημιούργησαν συνθήκες πέρα από την έννοια του κράτους δικαίου και κυρίως εμπόδισαν την υγιή συλλογή δημοσίων εσόδων.
Αυτή την παθογένεια εντόπισε πρόσφατα η νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων ουσίας και του Συμβουλίου της Επικρατείας και με μια σειρά αποφάσεων, η
μία τολμηρότερη από την προηγούμενή της, έθεσαν ένα αυστηρό πλαίσιο δράσης
της εκτελεστικής εξουσίας σε αναφορά με το φαινόμενο της βεβαίωσης του φόρου.
Ας ελπίσουμε ότι η τάση ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου και της βεβαιότητας του
φόρου θα συνεχισθεί, με περαιτέρω ευεργετικές νομολογιακές παρεμβάσεις.
Ασπασία Μάλλιου
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