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(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2018/441)
Φορολογία εισοδήµατος. Φοροδιαφυγή. Παραγραφή του δικαιώµατος του Δηµοσίου για επιβολή φόρων
και κυρώσεων. Αντίκεινται στα άρθρα 2 παρ. 1, 25 παρ. 1 και 78 του Συντάγµατος οι διατάξεις που
παρατείνουν την προθεσµία παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δηµοσίου αναγοµένων σε
ηµερολογιακά έτη προγενέστερα του προηγουµένου της δηµοσιεύσεως των σχετικών νόµων ετών.
Στοιχεία έµµεσης απόδειξης της ύπαρξης µη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήµατος αποτελούν ποσά
που περιλαµβάνονται σε τραπεζικό λογαριασµό του φορολογούµενου στην ηµεδαπή, τα οποία δεν
καλύπτονται από τα εισοδήµατα που έχει δηλώσει στη φορολογική αρχή ούτε από άλλη συγκεκριµένη
και αρκούντως τεκµηριωµένη πηγή ή αιτία. Τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν σε µη ευαίσθητα και µη
χρήζοντα αυξηµένης προστασίας προσωπικά δεδοµένα, ενώ κατά τη συλλογή και επεξεργασία από το
φορολογικό έλεγχο, η Διοίκηση και τα όργανά της δεσµεύονται από το απόρρητο. Δεν εξαρτάται η
πρόσβαση του ελέγχου στις προαναφερόµενες πληροφορίες από τη στοιχειοθέτηση εύλογης υπόνοιας
διάπραξης φοροδιαφυγής. Το δικαίωµα του Δηµοσίου προς καταλογισµό φόρου εισοδήµατος καθώς και
πρόσθετου φόρου, λόγω ανακρίβειας της δήλωσης, υπόκειται σε δεκαετή και όχι σε πενταετή
παραγραφή αν η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των φόρων στηρίζονται σε συµπληρωµατικά
στοιχεία που περιήλθαν στη φορολογική αρχή µετά την πενταετία. Δεν θεωρούνται συµπληρωµατικά τα
στοιχεία για το υπόλοιπο ή/και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασµών του φορολογούµενου στην
ηµεδαπή. Το δικαίωµα του Δηµοσίου για την έκδοση και κοινοποίηση των οριστικών πράξεων
διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος είχε παραγραφεί λόγω παρόδου πενταετίας. Αντίθετη
µειοψηφία. Εσφαλµένη αντίθετη κρίση της προσβαλλόµενης απόφασης. Η αναίρεση ασκήθηκε
παραδεκτά διότι δεν υφίσταται νοµολογία του ΣτΕ επί των ανωτέρω νοµικών ζητηµάτων. Δεκτές η
αναίρεση και η προσφυγή (αναιρεί την αριθµ. 1391/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).
Η υπόθεση εισήχθη στην επταµελή σύνθεση µε πράξη του Προέδρου του Β` Τµήµατος του ΣτΕ.

Αριθµός 172/2018
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β`
Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 7 Ιουνίου 2017, µε την εξής σύνθεση: Ε. Σάρπ,
Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β` Τµήµατος, Μ. Πικραµένος, Σ. Βιτάλη, Κ. Νικολάου, Α. ΓαλενιανούΧαλκιαδάκη, Σύµβουλοι, Κ. Λαζαράκη, Ο.-Μ. Βασιλάκη, Πάρεδροι. Γραµµατέας ο Ι. Μητροτάσιος,
Γραµµατέας του Β` Τµήµατος.
Για να δικάσει την από 21 Ιουλίου 2016 αίτηση: του …, κατοίκου Αθηνών (οδός …), ο οποίος παρέστη
αυτοπροσώπως ως δικηγόρος (…..) και ο οποίος διόρισε στο ακροατήριο τον δικηγόρο Ευστάθιο
Μπακάλη (Α.Μ. 27173), µε τον οποίο συµπαρίστανται,
κατά του Υπουργού Οικονοµικών, ο οποίος παρέστη µε τον Χρήστο Κοραντζάνη, Πάρεδρο του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους.
Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ` αριθµ. 1391/2016 απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Η εκδίκαση άρχισε µε την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Κ. Λαζαράκη.

https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/3_nomologia_rs_sub_prs.php

Page 1 of 19

ΝΟΜΟΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10/10/2018, 14)12

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον αναιρεσείοντα ως δικηγόρο και τον πληρεξούσιό του, οι οποίοι
ανέπτυξαν και προφορικά τους προβαλλόµενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση
και τον εκπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.
Μετά τη δηµόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου
και
Αφού µελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά τον Νόµο
1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόµενης αίτησης, η οποία εισήχθη στην επταµελή σύνθεση του Β`
Τµήµατος, λόγω σπουδαιότητας, µε την από 31-5-2017 πράξη της Προέδρου του, έχει καταβληθεί το
νόµιµο παράβολο (.., , ../2016 ειδικά γραµµάτια παραβόλου Α` σειράς).
2. Επειδή, µε την αίτηση αυτή ζητείται η αναίρεση της 1391/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών. Με την απόφαση αυτή έγινε εν µέρει δεκτή προσφυγή του αναιρεσείοντος κατά της σιωπηρής
απόρριψης της ../16-9-2014 ενδικοφανούς προσφυγής του ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
(ΔΕΔ) της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) κατά των .., .. και ../7-7-2014 οριστικών
πράξεων διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος οικονοµικών ετών 2004, 2005, 2006, 2007,
2008 και 2009, αντιστοίχως, του Προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ. … , µε τις οποίες είχαν καταλογισθεί στον
αναιρεσείοντα διαφορές κύριου φόρου (180.039,56, 181.762,16, 348.341,11, 242.149,42, 264.027,13,
295.095,02 ευρώ, αντιστοίχως) και πρόσθετοι φόροι λόγω υποβολής ανακριβούς δήλωσης (234.161,30,
225.755,71, 418.009,33, 289.016,71, 318.171,54, 354.114,02 ευρώ, αντιστοίχως), προσδιορίσθηκαν οι
φορολογητέες καθαρές αµοιβές του αναιρεσείοντος από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλµατος του
δικηγόρου για τα οικονοµικά έτη 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 σε 485.095, 726.000, 641.250,
596.890,01, 693.808,91 ευρώ, αντιστοίχως, τροποποιηθείσας κατά τούτο της ως άνω σιωπηρής
απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, υποχρεώθηκε η φορολογική αρχή να προβεί σε νέα
εκκαθάριση και επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου και επιβλήθηκε στον αναιρεσείοντα
η κύρωση της απώλειας του δικαιώµατος λήψης δανείων µε την εγγύηση του Δηµοσίου ή δηµόσιων
επιχορηγήσεων ή κρατικών πιστώσεων για τρία έτη.
3. Επειδή, µε την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση απορρίφθηκαν οι περί παραγραφής και περί ελλείψεως
των κατ’ άρθρο 68 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος προϋποθέσεων έκδοσης
συµπληρωµατικής πράξης επί περαιωθεισών υποθέσεων κύριοι λόγοι της προσφυγής. Ενόψει της
απόρριψης των λόγων αυτών περί µη νόµιµης επιβολής του φόρου, τυχόν αποδοχή των οποίων θα
οδηγούσε στην εξ ολοκλήρου ακύρωση της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής κατά
των οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος, µε έννοµο συµφέρον, κατ’
άρθρο 53 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α` 8), ζητεί ο αναιρεσείων την αναίρεση της προσβαλλοµένης και
κατά το µέρος που δέχθηκε την προσφυγή του.
4. 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 Κυβέρνησης, 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 αντίθεση της προσβαλλοµένης αποφάσεως προς τη νοµολογία του Συµβουλίου της
Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.
[...]» (η ως άνω διάταξη τέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 3900/2010 και
επαναλήφθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 4446/2016). 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 [...]. Προκειµένου
για διαφορές από ασφαλιστικές εισφορές, φόρους, δασµούς, τέλη και συναφή δικαιώµατα, πρόστιµα και
λοιπές κυρώσεις, ως ποσό της διαφοράς νοείται το ποσό εισφοράς, φόρου κ.λπ., χωρίς προσαυξήσεις και
πρόσθετους φόρους, που αµφισβητείται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. [...]». Κατά την
έννοια των ως άνω διατάξεων, προκειµένου να κριθεί παραδεκτή αίτηση αναίρεσης, απαιτείται η
συνδροµή των προϋποθέσεων αµφοτέρων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 53 του π.δ. 18/1989
(βλ. ΣτΕ 1873/2012 7µ., 435/2017 κ.ά.). Ειδικότερα, κατά την έννοια της πρώτης των ανωτέρω
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παραγράφων, ο αναιρεσείων βαρύνεται, επί ποινή ολικού ή µερικού απαραδέκτου της αίτησής του, να
τεκµηριώσει µε ειδικούς και συγκεκριµένους ισχυρισµούς που περιλαµβάνει στο εισαγωγικό δικόγραφο
ότι µε καθένα από τους προβαλλόµενους λόγους τίθεται συγκεκριµένο, κρίσιµο για την επίλυση της
διαφοράς, νοµικό ζήτηµα, ήτοι ζήτηµα ερµηνείας διάταξης νόµου ή γενικής αρχής του ουσιαστικού ή
δικονοµικού δικαίου, που κρίθηκε µε την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση και επί του οποίου είτε δεν
υπάρχει νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας είτε οι σχετικές κρίσεις και παραδοχές της
αναιρεσιβαλλόµενης απόφασης έρχονται σε αντίθεση µε µη ανατραπείσα νοµολογία του Συµβουλίου της
Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου ή, ελλείψει αυτών, προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού
δικαστηρίου, ως τέτοια δε νοµολογία νοείται η διαµορφωθείσα επί αυτού τούτου του κρίσιµου νοµικού
ζητήµατος και όχι επί ανάλογου ή παρόµοιου (βλ. ΣτΕ 4163/2012 7µ., 1365/2017 7µ. κ.ά.). Εξάλλου,
κατά την έννοια των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 4 του π.δ. 18/1989, (α) όταν µε µία
προσφυγή έχουν προσβληθεί περισσότερες πράξεις και το διοικητικό δικαστήριο εκδίδει µία απόφαση επί
αυτής, ως ποσό της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας λαµβάνεται το
χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε πράξη χωριστά, διότι η προσβολή µε µία προσφυγή
περισσότερων πράξεων, καθώς και η έκδοση από τα διοικητικά δικαστήρια µίας απόφασης, αποτελούν
τυχαία γεγονότα που δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, προκειµένου να κριθεί εάν παραδεκτώς
ασκείται η αίτηση αναιρέσεως από απόψεως ποσού (βλ. ΣτΕ 1897/2016 επταµ., 886/2016 επταµ.,
1763/2014 εν συµβ. κ.ά.) και (β) εφόσον µε καθεµία επίδικη πράξη της φορολογικής Διοίκησης έχει
επιβληθεί κύριος φόρος καθώς και πρόσθετος φόρος, για τον υπολογισµό του ποσού της διαφοράς, δεν
λαµβάνεται, κατ’ αρχήν, υπόψη ο πρόσθετος φόρος (βλ. ΣτΕ 2825/2016, 1838/2015, 551/2016 εν
συµβ., 2262/2016 εν συµβ.). Τέλος, σε περίπτωση, όπως η επίδικη, στην οποία ενδικοφανής προσφυγή
κατά περισσότερων καταλογιστικών πράξεων της φορολογικής αρχής απορρίπτεται σιωπηρά (λόγω
άπρακτης παρόδου της προβλεπόµενης στον νόµο προθεσµίας για έκδοση απόφασης επ’ αυτής), η εν
λόγω σιωπηρή/τεκµαιρόµενη απόρριψη αναλύεται σε τόσες απορριπτικές πράξεις της φορολογικής
Διοίκησης όσες και οι προσβληθείσες µε την ενδικοφανή προσφυγή, για τις ανάγκες υπολογισµού του
ποσού της αναιρετικής διαφοράς, σύµφωνα µε την ως άνω παράγραφο 4 του άρθρου 53 του π.δ.
18/1989.
5. Επειδή, το ποσό της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Δικαστηρίου για καθεµία από τις
προσβληθείσες, µε τη σιωπηρώς απορριφθείσα ενδικοφανή προσφυγή του αναιρεσείοντος, οριστικές
πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού φόρου (βλ. σκέψη 2), είναι ανώτερο από 40.000 ευρώ.
6. Επειδή, ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.), που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
2238/1994 (Α` 151) και ίσχυε κατά τον κρίσιµο, εν προκειµένω, χρόνο (οικονοµικά έτη 2004-2009 - ο
Κ.Φ.Ε. καταργήθηκε µε τον ν. 4172/2013, Α’ 167, που θέσπισε νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος)
προβλέπει, στα άρθρα 61-63, σχετικά µε την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος
και το περιεχόµενο αυτής, στα δε άρθρα 66 επ., για τον φορολογικό έλεγχο των δηλώσεων. Ειδικότερα,
στην παράγραφο 1 του άρθρου 66, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν.
2386/1996 (Α` 43) και ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της µε την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν.
3943/2011, ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι: «Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ελέγχει
την ακρίβεια των επιδιδόµενων δηλώσεων και προβαίνει σε έρευνα για την εξακρίβωση των υποχρέων
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, είτε αυτοπροσώπως είτε
µε εντολοδόχο που διορίζεται µε απλή επιστολή, τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να προσκοµίσει κάθε
λογαριασµό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιµο για τον καθορισµό του εισοδήµατος. β) Να ζητά από
[...] τις τράπεζες [...] οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του.
Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου υφίσταται υποχρέωση παροχής των
ζητούµενων πληροφοριών από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας [...]. Η εκπλήρωση
της υποχρέωσης αυτής δεν εµποδίζεται από την επίκληση, εκ µέρους οποιουδήποτε, του, κατά την
ισχύουσα νοµοθεσία [ν.δ. 1059/1971], απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων, το οποίο αίρεται
ειδικώς προς διευκόλυνση του φορολογικού ελέγχου. Για την άρση του απορρήτου στην περίπτωση αυτή
απαιτείται κοινή απόφαση του επιθεωρητή της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και του προϊσταµένου
της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για το συγκεκριµένο φορολογικό έλεγχο
[µε τις ανωτέρω διατάξεις της περίπτωσης β` κωδικοποιήθηκαν οι ρυθµίσεις του άρθρου 13 του ν.
1828/1989 (Α’ 2) και της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 2214/1994 (Α’ 75)]. Ειδικά για την άρση
του απορρήτου σε έλεγχο διενεργούµενο από ειδικό συνεργείο, που συστάθηκε µε βάση τις διατάξεις του
άρθρου 39 του ν. 1914/1990 [...] απαιτείται απόφαση του προϊσταµένου του ειδικού συνεργείου που
διενεργεί φορολογικό έλεγχο. Επίσης, για την άρση του απορρήτου σε έλεγχο που διενεργείται από την
Υπηρεσία Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών [ΥΠ.Ε.Δ.Α.] και τα παραρτήµατά της, απαιτείται κοινή απόφαση
του Προϊσταµένου της ΥΠ.Ε.Δ.Α. ή του παραρτήµατός της και του εποπτεύοντος επιθεωρητή. γ) Να καλεί
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οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητά από αυτό τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διευκόλυνση
του έργου του. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι έγγραφες. δ) [...]». Με την παράγραφο 2 του
άρθρου 8 του ν. 3943/2011 (Α` 66 - έναρξη ισχύος της από 31.3.2011, σύµφωνα µε το άρθρο 52 παρ.
2 του ίδιου νόµου), οι ανωτέρω διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ΚΦΕ αντικαταστάθηκαν
ως εξής: «Ο προϊστάµενος της ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχει την ακρίβεια των επιδιδόµενων δηλώσεων
και προβαίνει σε έρευνα για την εξακρίβωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Για το
σκοπό αυτό δικαιούται: α. Να καλεί εγγράφως τον υπόχρεο, ανεξάρτητα αν έχει υποβάλει ή όχι
φορολογική δήλωση, να δώσει µέσα σε τακτή και σύντοµη προθεσµία, είτε αυτοπροσώπως είτε µε
εντολοδόχο που ορίζεται µε δήλωσή του προς την ελεγκτική υπηρεσία, τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να
προσκοµίσει κάθε λογαριασµό και κάθε στοιχείο που είναι χρήσιµο για τον καθορισµό του εισοδήµατος.
β. Να ζητεί από [...] κάθε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα [...] οποιαδήποτε πληροφορία θεωρεί αναγκαία για
τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου [...]. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής, οποιασδήποτε
µορφής γενικό ή ειδικό απόρρητο αίρεται µε πράξη του Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος, µετά από
αίτηµα του οργάνου που διενεργεί τον έλεγχο και σύµφωνη γνώµη του προϊσταµένου της Γενικής
Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων. γ. Να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο και να ζητεί από αυτό τις
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου του και οι οποίες δίνονται
εγγράφως. δ. [...]». Εξάλλου, το άρθρο 67Β του Κ.Φ.Ε., το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 14
του ν. 4038/2012 (Α` 14), τροποποιήθηκε µε την παράγραφο Β.1 του άρθρου πέµπτου του ν.
4079/2012 (Α` 180) και εφαρµόζεται και στις εκκρεµείς χρήσεις (σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του εν
λόγω άρθρου, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 4110/2013, Α` 17), ορίζει, στην
παράγραφο 1, ότι ο προσδιορισµός των αποτελεσµάτων µπορεί να διενεργείται και µε τεχνικές έµµεσου
ελέγχου, στις οποίες περιλαµβάνεται το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων του φορολογούµενου. Τέλος,
σε περίπτωση που ο φορολογικός έλεγχος διαπιστώσει ανακρίβεια δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος,
επιβάλλεται στον παραβάτη πρόσθετος φόρος (κύρωση), ανερχόµενος σε ορισµένο ποσοστό του
διαφυγόντος φόρου (βλ. άρθρο 86 του ΚΦΕ και ήδη άρθρο 58 του ν. 4174/2013, Α’ 170/26-7-2013).
7. Επειδή, περαιτέρω, µε το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 3296/2004 (Α’ 253) συνεστήθη στο Υπουργείο
Οικονοµίας και Οικονοµικών η «Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων» (ΥΠ.Ε.Ε.) µε την έναρξη λειτουργίας της
οποίας έπαυσε η λειτουργία του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του άρθρου 4 του
ν. 2343/1995. Η ΥΠ.Ε.Ε. µετονοµάσθηκε σε Σ.Δ.Ο.Ε. µε το άρθρο 88 παρ. 1 του ν. 3842/2010 (Α’ 58).
Με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του µε το άρθρο
52 του ν. 4223/2013 (Α’ /31-12-2013), ορίσθηκε ως κύριο έργο της ΥΠ.Ε.Ε., µεταξύ άλλων, η
αποκάλυψη και καταπολέµηση µεγάλης φοροδιαφυγής και ειδικότερα ο προληπτικός έλεγχος εφαρµογής
της φορολογικής νοµοθεσίας. Με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου ορίσθηκε ότι «Οι υπάλληλοι της
Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων έχουν πρόσβαση και λαµβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που
αφορά ή σχετίζεται µε την άσκηση του έργου και της αποστολής τους, ύστερα από σχετική υπηρεσιακή
εντολή, µη υποκείµενοι σε περιορισµούς διατάξεων περί απορρήτου ...» (βλ. και άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ.
85/2005 «Οργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων [...]», Α’ .), µε την παρ. 8 ότι «Οι αρµοδιότητες
της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων [...] ασκούνται [...] παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες υπηρεσίες
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών [....] Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων συνεργάζεται και
ανταλλάσσει πληροφορίες και στοιχεία, που έχουν σχέση µε το αντικείµενο της αποστολής της, µε άλλες
αρχές, υπηρεσίες και φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού [...]», µε τη δε παρ. 14 ότι «[...] Οι
διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 ... ισχύουν ανάλογα και για το
προσωπικό της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων». Με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995
προβλέφθηκε ότι οι Οικονοµικοί Επιθεωρητές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους έχουν πρόσβαση
σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιµο για την άσκηση του έργου και της αποστολής
τους, µη υποκείµενοι στους περιορισµούς της νοµοθεσίας περί τραπεζικού απορρήτου (παρόµοιες
αρµοδιότητες και εξουσίες είχε το Σ.Δ.Ο.Ε. που συνεστήθη µε το άρθρο 4 του ν. 2343/1995, βλ.
παραγράφους 2, 6 και 12 του εν λόγω άρθρου και άρθρο 28 παρ. 1 περ. β π.δ. 154/1997, Α` 130).
8. Επειδή, εξάλλου, το άρθρο 68 του Κ.Φ.Ε. ορίζει ότι «1. Με βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου [των
δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος] ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας εκδίδει φύλλα
ελέγχου προσδιορισµού του φόρου [...] 2. Φύλλο ελέγχου και αν ακόµη έγινε οριστικό, δεν αποκλείει
την έκδοση και κοινοποίηση συµπληρωµατικού φύλλου ελέγχου, αν: α) από συµπληρωµατικά στοιχεία,
που περιήλθαν [µε οποιονδήποτε τρόπο] σε γνώση του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής
υπηρεσίας εξακριβώνεται ότι το εισόδηµα του φορολογουµένου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο
προηγούµενο φύλλο ελέγχου, β) η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τη
συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή ή γ) [...]» [η ρύθµιση της περίπτωσης α επαναλήφθηκε, µε την
απάλειψη της φράσης «µε οποιονδήποτε τρόπο», µε την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 3522/2006
(Α` 276/22-12- 2006), η οποία αντικατέστησε την εν λόγω διάταξη και ισχύει, σύµφωνα µε την περ. ζ
του άρθρου 39 του ίδιου νόµου, για τα φύλλα ελέγχου που εκδίδονται από τη δηµοσίευση του ν.
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3522/2006 και µετά]. Περαιτέρω, το άρθρο 84 του Κ.Φ.Ε. ορίζει ότι «1. 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. 2. [....] 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) [...] β) Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παρ. 2 του άρθρου 68. Οταν 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
παρακρατουµένων φόρων [...] το δικαίωµα του Δηµοσίου να κοινοποιήσει το φύλλο ελέγχου [...]
παραγράφεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών από τη λήξη της προθεσµίας για την επίδοση της
δήλωσης [...]». Με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του ν. 3522/2006 που ισχύει, σύµφωνα µε την
περ. ιγ του άρθρου 39, από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, η περίπτωση β της
παραγράφου 4 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. αντικαταστάθηκε ως εξής: «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». Η προβλεπόµενη ως κανόνας από το προαναφερόµενο
άρθρο 84 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε. πενταετής παραγραφή για τις εν προκειµένω κρίσιµες χρήσεις παρατάθηκε,
µέχρι την έκδοση των ένδικων πράξεων διορθωτικού προσδιορισµού φόρου, (α) µε το άρθρο 10 του ν.
3790/2009 (Α` 143/7.8.2009), κατά το οποίο «Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2009,
ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του Δηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή
πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται µέχρι 30.6.2010», (β) µε το άρθρο 82 του
ν. 3842/2010 (Α` 58/23.4.2010), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 92 παρ. 3 περ. β του ν.
3862/2010 (Α` 113/13.7.2010), κατά το οποίο «Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις 30.6.2010,
ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του Δηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή
πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται µέχρι 31.12.2010», (γ) µε το άρθρο 12
παρ. 7 του ν. 3888/2010 (Α` 175/30.9.2010), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 7 του ν.
3899/2010 (Α` 212/17.12.2010), κατά το οποίο «Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2010,
ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του Δηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή
πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται µέχρι 31.12.2011», (δ) µε το άρθρο 18
παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α` 180/22.8.2011), κατά το οποίο «Η προθεσµία παραγραφής που λήγει στις
31.12.2011, ηµεροµηνία µετά την οποία παραγράφεται το δικαίωµα του Δηµοσίου για κοινοποίηση
φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται µέχρι 31.12.2012», (ε)
µε το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του ν. 4098/2012 (Α` 249/20.12.2012), κατά το οποίο «Η προθεσµία
παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής
φόρων, τελών ή εισφορών που λήγει στις 31.12.2012, παρατείνεται µέχρι 31.12.2013», (στ) µε το
άρθρο 37 παρ. 5 του ν. 4141/2013 (Α` 81/5.4.2013), κατά το οποίο «Από τις ανέλεγκτες υποθέσεις
φορολογίας εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων των οποίων επίκειται ο χρόνος
παραγραφής σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου µέχρι το
χρόνο παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων
επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, παρατείνεται το δικαίωµα αυτό για δύο ακόµα
έτη πέραν του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου ισχύουν για υποθέσεις για τις οποίες η προθεσµία παραγραφής λήγει από
31.12.2013 και µετά» και (ζ) µε το άρθρο 22 του ν. 4203/2013 (Α` 235/1.11.2013), κατά το οποίο «Οι
προθεσµίες παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε
άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίµων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2013,
παρατείνονται κατά δύο (2) έτη από τη λήξη τους στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για υποθέσεις, για τις
οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα
κράτη - µέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αµοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδροµής ή
συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήµατος και κεφαλαίου ή συµβάσεων ανταλλαγής
πληροφοριών ή συµβάσεις διοικητικής συνδροµής για την καταπολέµηση της απάτης και της
φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεµεί, κατόπιν αιτήµατος των ανωτέρω
ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων, και β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν µέχρι τις 31.12.2013 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές
ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήµατα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή
ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές
Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης».
9. Επειδή, µε τις σκέψεις 5, 6 και 10 της απόφασης 1738/2017 της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της
Επικρατείας κρίθηκαν τα ακόλουθα: «5. Επειδή, η αρχή της ασφάλειας του δικαίου, η οποία απορρέει
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από την αρχή του κράτους δικαίου και ιδίως από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 25 παρ. 1 εδ. α`
του Συντάγµατος [πρβλ. ΑΕΔ 14/2013, ΣτΕ 2034/2011 Ολ., 4731/2014, 640/2015 κ.ά.· βλ. και το ν.
4048/2012 «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης», Α` 34, στο
άρθρο 2 παρ. 1 του οποίου προβλέπεται ότι µεταξύ των αρχών καλής νοµοθέτησης περιλαµβάνεται,
µεταξύ άλλων, η ασφάλεια δικαίου (περ. η)] και ειδικότερη εκδήλωση της οποίας αποτελεί η αρχή της
προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικουµένου (πρβλ. ΑΕΔ 11/2003, ΣτΕ 2034/2011 Ολ.,
3777/2008, 4731/2014, 640/2015 κ.ά.), επιβάλλει, ιδίως, τη σαφήνεια και την προβλέψιµη εφαρµογή
των εκάστοτε θεσπιζοµένων κανονιστικών ρυθµίσεων (πρβλ. ΣτΕ 2811/2012 7µ., 144, 1976/2015) και
πρέπει να τηρείται µε ιδιαίτερη αυστηρότητα, όταν πρόκειται για διατάξεις που µπορούν να έχουν
σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις στους ενδιαφερόµενους, όπως είναι οι διατάξεις που προβλέπουν την
επιβολή επιβαρύνσεων υπό την µορφή φόρων, τελών, εισφορών και οποιασδήποτε φύσεως κυρώσεων
για παράβαση των σχετικών διατάξεων (πρβλ. ΣτΕ 144, 1976/2015, 1623/2016, επίσης ΔΕΕ, 2.6.2016,
C-81/15, ………. κατά … , σκέψη 45, 3.9.2015, C-384/14, ….. κατά …, σκέψη 30). Ειδικότερα, η ως άνω
θεµελιώδης αρχή, η οποία εξυπηρετεί σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος, επιτάσσει η κατάσταση του
διοικουµένου, όσον αφορά την εκ µέρους του τήρηση των κανόνων της σχετικής µε τις ανωτέρω
επιβαρύνσεις νοµοθεσίας, να µη µπορεί να τίθεται επ` αόριστον εν αµφιβόλω. Συνακόλουθα, για την
επιβολή επιβαρύνσεων, υπό την µορφή φόρων, τελών, εισφορών και σχετικών κυρώσεων, απαιτείται να
προβλέπεται προθεσµία παραγραφής, η οποία, προκειµένου να εκπληρώνει τη συνιστάµενη στη
διασφάλιση της ως άνω αρχής λειτουργία της, πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων και η διάρκειά της να
είναι επαρκώς προβλέψιµη από τον διοικούµενο, µετά δε την λήξη της να µην είναι πλέον δυνατή η
επιβολή εις βάρος του διοικουµένου ούτε της σχετικής οικονοµικής επιβαρύνσεως (φόρου, τέλους,
εισφοράς) ούτε οποιασδήποτε σχετικής κυρώσεως. Για να είναι δυνατή δε η (εκ των προτέρων)
πρόβλεψη της διαρκείας της παραγραφής, πράγµα που συµβάλλει και στην δηµιουργία κλίµατος
εµπιστοσύνης των διοικουµένων προς την Διοίκηση, αλλά και το κράτος γενικότερα, η λήξη της
παραγραφής πρέπει να προσδιορίζεται στο νόµο συγκεκριµένα, εν αναφορά µε συγκεκριµένο χρονικό
σηµείο, και να µην εξαρτάται από ενέργειες δηµοσίας αρχής (π.χ. από έκδοση ή και κοινοποίηση εντολής
ελέγχου ή από το ύψος του ποσού, στο οποίο η Διοίκηση θα προσδιορίσει τις υποχρεώσεις του
διοικουµένου). Εξάλλου, η παραγραφή πρέπει να έχει, συνολικά, εύλογη διάρκεια, δηλαδή να συνάδει
προς την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. ΔΕΕ, 17.9.2014, C-341/13, … κατά …, σκέψεις 62 και 65).
Αυτά δε προς τον σκοπό α) να είναι µεν δυνατή η άσκηση αποτελεσµατικού ελέγχου για την εξακρίβωση
της εκ µέρους των διοικουµένων τηρήσεως των ως άνω οικονοµικών υποχρεώσεών τους, χωρίς όµως να
ενθαρρύνεται η απραξία των αρµοδίων διοικητικών αρχών, την οποία ενθαρρύνει η µεγάλη διάρκεια του
χρόνου της παραγραφής ή η δυνατότητα της εκ των υστέρων, και ιδίως πλησίον του χρόνου λήξεώς της,
παρατάσεώς της, β) να µην αφήνονται οι διοικούµενοι έκθετοι αφενός µεν σε µακρά περίοδο
ανασφάλειας δικαίου - που αποτελεί, σε συνδυασµό και µε τις συνεχείς µεταβολές της σχετικής µε
φόρους, τέλη, εισφορές και συναφείς κυρώσεις νοµοθεσίας, παράγοντα αποτρεπτικό για τον
προγραµµατισµό και την ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων, µε ιδιαίτερα δυσµενείς επιπτώσεις για
την ανάπτυξη και, γενικότερα, την εθνική οικονοµία, ιδιαιτέρως µάλιστα σε περιόδους οικονοµικής
κρίσεως, σε βλάβη του δηµοσίου συµφέροντος - και αφετέρου στον κίνδυνο να µην είναι πλέον σε θέση,
µετά την παρέλευση µακρού χρόνου από το γεγονός που γεννά την σχετική οικονοµική υποχρέωση και
την κτήση του διαφυγόντος την υποχρέωση αυτή περιουσιακού οφέλους, να αµυνθούν προσηκόντως
έναντι σχετικού ελέγχου, αλλά και να αντιµετωπίσουν τις προκύπτουσες από τον έλεγχο αυτό
οικονοµικές υποχρεώσεις, είτε οι ίδιοι είτε, πολύ περισσότερο, οι αναλαβόντες, κατά νόµο, συνεπεία
κληρονοµικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής (πιθανής σε περίπτωση που ο χρόνος της παραγραφής είναι
µεγάλος), τις υποχρεώσεις τους από φόρους, τέλη, εισφορές και συναφείς κυρώσεις, ιδιαιτέρως,
µάλιστα, σε περίπτωση που επιβάλλονται ταυτοχρόνως οικονοµικές επιβαρύνσεις για περισσότερα έτη,
και γ) να µην αφήνεται το Δηµόσιο ή άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου έκθετο στον κίνδυνο
αδυναµίας είσπραξης τυχόν βεβαιουµένων, µετά την πάροδο µακρού χρόνου από την γένεση των
σχετικών υποχρεώσεων, ποσών φόρων, τελών, εισφορών και σχετικών κυρώσεων, λόγω της
ενδεχοµένως εν τω µεταξύ επελθούσης επιδεινώσεως της οικονοµικής καταστάσεως των διοικουµένων
και της εκ µέρους τους απωλείας του περιουσιακού οφέλους, που απέκτησαν µη εκπληρώνοντας
εµπροθέσµως τις εν λόγω υποχρεώσεις τους (πρβλ. ΣτΕ 1623/2016 επταµελούς, 1976/2015), ενόψει,
άλλωστε, του ότι τελικός σκοπός των ελέγχων δεν είναι ούτε η τιµωρία των διοικουµένων που
παρέβησαν τις υποχρεώσεις τους από φόρους, τέλη και εισφορές, ούτε απλώς η βεβαίωση των
οικονοµικών αυτών επιβαρύνσεων και των σχετικών προστίµων, αλλά η είσπραξή τους, καθόσον µόνον
µε την είσπραξη των φόρων, τελών και εισφορών επιτυγχάνεται ο επιδιωκόµενος µε την πρόβλεψή τους
σκοπός, δηλαδή η κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την λειτουργία του κράτους και των
επιδιωκόντων δηµοσίους σκοπούς νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και την εκπλήρωση των έναντι
των πολιτών υποχρεώσεών τους. Εξάλλου, η Διοίκηση, διαθέτουσα προδήλως περιορισµένο αριθµό
καταλλήλως εκπαιδευµένου προσωπικού, ικανού να αξιολογήσει τα προκύπτοντα µε βάση τις σύγχρονες
µεθόδους ελέγχου στοιχεία, και επιβαρυµένη µε την υποχρέωση ταυτοχρόνου ελέγχου τόσο παλαιών
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υποθέσεων, διεποµένων ενδεχοµένως, ενόψει των αλλεπαλλήλων τροποποιήσεων της σχετικής µε
φόρους, τέλη και εισφορές νοµοθεσίας, από µη ισχύουσες πλέον κατά τον χρόνο του ελέγχου διατάξεις,
όσο και νέων υποθέσεων, διατρέχει τον κίνδυνο να επικεντρώνει την προσοχή της στη διενέργεια
ελέγχων αφορώντων στις παραµένουσες σε εκκρεµότητα υποθέσεις παρελθόντων ετών, µε συνέπεια να
µην είναι σε θέση να ασκήσει επικαίρως ελέγχους για την εξακρίβωση τηρήσεως της ήδη ισχυούσης
νοµοθεσίας, οι οποίοι (έλεγχοι) θα ήταν ενδεχοµένως και περισσότερο αποτελεσµατικοί και λυσιτελείς
και θα συνέβαλαν στην εµπέδωση στους διοικουµένους της συνειδήσεως για την εκπλήρωση των
σχετικών µε φόρους, τέλη και εισφορές υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από ισχύουσες διατάξεις, σε
χρόνο που θα έχουν και τη δυνατότητα να συµµορφωθούν και να αποφύγουν την επανάληψη
ενδεχοµένων παραβάσεων και, εποµένως, και την επιβολή κυρώσεων, καθώς και να αποφύγουν τη
συσσώρευση οικονοµικών επιβαρύνσεων πολλών ετών. 6. Επειδή, εκδήλωση της, απορρέουσας, κατά τα
προεκτεθέντα, από την αρχή του κράτους δικαίου, αρχής της ασφάλειας δικαίου ειδικώς στο φορολογικό
δίκαιο αποτελούν οι θεσπιζόµενες µε το άρθρο 78 του Συντάγµατος ρυθµίσεις. Ειδικότερα, στο άρθρο
αυτό ορίζονται τα εξής: «1. Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό νόµο που
καθορίζει το υποκείµενο της φορολογίας και το εισόδηµα, το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις
συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους στις οποίες αναφέρεται ο φόρος. 2. Φόρος ή άλλο οποιοδήποτε
οικονοµικό βάρος δεν µπορεί να επιβληθεί µε νόµο αναδροµικής ισχύος που επεκτείνεται πέρα από το
οικονοµικό έτος το προηγούµενο εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε». Κατά την έννοια των διατάξεων
αυτών, ερµηνευοµένων ενόψει των ανωτέρω εκτεθέντων ως προς τις πηγάζουσες από την αρχή της
ασφάλειας δικαίου απαιτήσεις, η πρόβλεψη στο νόµο ότι µε την πάροδο ορισµένου χρονικού
διαστήµατος παραγράφεται η αξίωση του Δηµοσίου για τη βεβαίωση και επιβολή συγκεκριµένου φόρου
συνιστά ουσιαστικό στοιχείο της οικείας φορολογικής ενοχής κατά την παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου
78 (ΣτΕ Ολ. 3174/2014). Ως ουσιαστικό δε στοιχείο της φορολογικής ενοχής η διάρκεια της
παραγραφής πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων, ενώ µεταβολή της µε την πρόβλεψη επιµηκύνσεως
είναι δυνατή µόνον υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου 78 του Συντάγµατος,
δηλαδή µε διάταξη θεσπιζόµενη το αργότερο το έτος, που έπεται εκείνου, στο οποίο ανάγεται η
φορολογική υποχρέωση. Κατά συνέπεια, διάταξη νόµου περί παρατάσεως χρόνου παραγραφής
φορολογικών αξιώσεων, οι οποίες ανάγονται σε ηµερολογιακό έτος προγενέστερο του προηγουµένου
της δηµοσιεύσεως του νόµου αυτού έτους, είναι ανίσχυρη ως αντικείµενη στην απορρέουσα από την
αρχή του κράτους δικαίου αρχή της ασφάλειας δικαίου και στις εξειδικεύουσες αυτήν ειδικώς στο
φορολογικό δίκαιο ανωτέρω συνταγµατικές διατάξεις, για τον λόγο ότι θα τροποποιούσε κατά τον τρόπο
αυτό αναδροµικά εις βάρος των φορολογουµένων το νοµοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο
στον οποίο ανάγονται οι φορολογικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά ουσιαστικό στοιχείο των εν λόγω
υποχρεώσεων. 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 (όπως εισόδηµα π.χ. από µισθωτές υπηρεσίες, τόκους καταθέσεων κ.λπ.) εισάγονται
στο σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήµατος χωρίς να χρειάζεται 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. Άλλωστε, η ταχύτητα των εξελίξεων σε όλους
τους τοµείς, µεταξύ των οποίων και ο οικονοµικός και ο επιχειρηµατικός, επιβάλλει, προς προστασία του
δηµοσίου συµφέροντος, την ταχύτερη κατά το δυνατόν εκκαθάριση των υποχρεώσεων των
φορολογουµένων, ώστε τόσο αυτοί, προκειµένου να προγραµµατίζουν την οικονοµική τους
δραστηριότητα, να γνωρίζουν τις οφειλές τους επικαίρως και ανά τακτά, και σχετικώς µικρά, χρονικά
διαστήµατα - διότι συσσώρευση οφειλών πολλών ετών, λόγω της µετά πάροδο µακρού χρόνου
διενέργειας ελέγχου για περισσότερα έτη και εκδόσεως των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, και
αξίωση συγχρόνου καταβολής αυτών µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα σε φυσικά
και νοµικά πρόσωπα, τα οποία µπορεί να συνεπάγονται δυσµενείς επιπτώσεις στην εθνική οικονοµία
γενικότερα - όσο και το κράτος να είναι σε θέση να προβλέπει εγκαίρως, µε σχετική ασφάλεια, τα έσοδά
του για να µπορεί, στη συνέχεια, να προγραµµατίζει και τις δαπάνες του και τον τρόπο αντιµετωπίσεώς
τους. [...] 10. Επειδή, µε τις παρατεθείσες στην όγδοη σκέψη διατάξεις [άρθρο 11 του ν. 3513/2006,
άρθρο 29 του ν. 3697/2008, άρθρο 10 του ν. 3790/2009 και άρθρο 82 του ν. 3842/2010, όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 92 παρ. 3 περ. β του ν. 3862/2010] παρατείνεται διαδοχικώς ο χρόνος
παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δηµοσίου λίγο πριν από την λήξη είτε της αρχικής παραγραφής
είτε της προηγούµενης παρατάσεως αυτής ώστε η θεσπιζόµενη µε το άρθρο 84 παρ. 1 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος ως κανόνας πενταετής παραγραφή, που είναι, άλλωστε, εύλογη, να φαίνεται
ότι δεν έχει πλέον σε καµία περίπτωση εφαρµογή για τις φορολογικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν
κατά τις χρήσεις στις οποίες αφορούν οι ανωτέρω διατάξεις και, αντιθέτως, να διαφαίνεται από τις
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ρυθµίσεις αυτές αδυναµία οποιασδήποτε προβλέψεως περί του χρόνου λήξεως της παραγραφής τους, µε
συνέπεια να κλονίζεται η αξιοπιστία του κράτους γενικότερα, πράγµα που δεν συµβάλλει στην εµπέδωση
της συνειδήσεως στους πολίτες ότι οφείλουν να εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Άλλωστε, όπως προκύπτει από τις παρατεθείσες στην προηγούµενη σκέψη διατάξεις [µεταξύ των οποίων
και οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 7 του ν. 3888/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 7 του
ν. 3899/2010, του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 4002/2011, του άρθρου δεύτερου παρ. 1 του ν.
4098/2012, του άρθρου 37 παρ. 5 του ν. 4141/2013 και του άρθρου 22 του ν. 4203/2013], η
παραγραφή αυτή παρατάθηκε στη συνέχεια και πάλι, επανειληµµένως, ώστε έως τον χρόνο συζητήσεως
της υποθέσεως ενώπιον του Τµήµατος, αλλά και ενώπιον της Ολοµελείας, να υπάρχουν, ενδεχοµένως,
υποθέσεις, αφορώσες στο ένδικο οικονοµικό έτος 2002, για τις οποίες, ενόψει των εν λόγω διατάξεων, η
παραγραφή δεν έχει ακόµη λήξει (δοθέντος ότι η παράταση της παραγραφής εξαρτάται πλέον από
ενέργειες διαφόρων αρχών, µε συνέπεια ο χρόνος παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του ίδιου
έτους ενδεχοµένως να διαφέρει από φορολογούµενο σε φορολογούµενο αναλόγως εάν για
συγκεκριµένο φορολογούµενο έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου από κάποια από τις προβλεπόµενες στις
ανωτέρω διατάξεις αρχή) και ως προς τις οποίες να µην είναι, ενδεχοµένως, δυνατόν ούτε καν να
προβλεφθεί ευχερώς πότε συµπληρώνεται η παραγραφή. Με τα δεδοµένα αυτά και ενόψει των
εκτεθέντων στις σκέψεις 5 και 6, οι παρατεθείσες στην όγδοη σκέψη διατάξεις [του άρθρου 11 του ν.
3513/2006, του άρθρου 29 του ν. 3697/2008, του άρθρου 10 του ν. 3790/2009 και του άρθρου 82 του
ν. 3842/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 92 παρ. 3 περ. β του ν. 3862/2010] αντίκεινται στις
εξειδικεύουσες την (απορρέουσα από την αρχή του κράτους δικαίου) αρχή της ασφάλειας δικαίου
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 78 του Συντάγµατος, διότι παρατείνουν την προθεσµία
παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δηµοσίου αναγοµένων σε ηµερολογιακά έτη προγενέστερα του
προηγουµένου της δηµοσιεύσεως των σχετικών νόµων ετών.».
10. Επειδή, η καταστολή της φοροδιαφυγής (και, ιδίως, της µεγάλης από απόψεως ποσού), µέσω της
διαπίστωσης των οικείων παραβάσεων και της επιβολής από τη Διοίκηση των αντίστοιχων διαφυγόντων
φόρων, καθώς και των προβλεπόµενων στο νόµο διοικητικών κυρώσεων, συνιστά, κατά το Σύνταγµα
(άρθρο 4 παρ. 5 και άρθρο 106 παρ. 1 και 2), επιτακτικό σκοπό δηµοσίου συµφέροντος. Σύµφωνα µε τις
θεµελιώδεις αρχές του σεβασµού της αξιοπρέπειας του ανθρώπου (άρ. 2 παρ. 1 του Συντάγµατος), του
κράτους δικαίου (άρ. 25 παρ. 1 εδ. α` του Συντάγµατος), της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ`
του Συντάγµατος) και του τεκµηρίου αθωότητας, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ
και βρίσκει εφαρµογή και σε διοικητικές διαδικασίες καταλογισµού παραβάσεων και συναφών κυρώσεων,
το βάρος απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αποδιδόµενη σε ορισµένο
πρόσωπο φορολογική παράβαση, η οποία επισύρει την επιβολή σε βάρος του των διαφυγόντων φόρων
και συναφών κυρώσεων, φέρει, κατ’ αρχήν, το κράτος, ήτοι η φορολογική Διοίκηση. Ωστόσο, τούτο δεν
έχει την έννοια ότι η φορολογική αρχή υποχρεούται να τεκµηριώσει την παράβαση µε αδιάσειστα
στοιχεία, που αποδεικνύουν άµεσα και µε πλήρη βεβαιότητα την τέλεσή της. Πράγµατι, µια τέτοια
απαίτηση θα επέβαλε στη Διοίκηση ένα υπέρµετρο και συχνά αδύνατο να επωµισθεί βάρος, ασύµβατο µε
την ανάγκη ανεύρεσης δίκαιης ισορροπίας µεταξύ, αφενός, των προαναφερόµενων θεµελιωδών αρχών
(και των θεµελιωδών δικαιωµάτων που αντλούν από αυτές οι φορολογούµενοι) και, αφετέρου, του
επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος της πάταξης της φοροδιαφυγής, που από τη φύση της είναι συνήθως
δυσχερώς εντοπίσιµη. Συγκεκριµένα, η αποτελεσµατική αντιµετώπιση του φαινοµένου της
φοροδιαφυγής επιβάλλει να µην καθιστούν οι αρχές ή οι κανόνες που διέπουν το είδος και το βαθµό
απόδειξης της ύπαρξής της αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την εφαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας
από τη Διοίκηση. Τούτων έπεται ότι η τέλεση φορολογικής παράβασης, που συνίσταται στην παράλειψη
δήλωσης φορολογητέου εισοδήµατος, και, περαιτέρω, η ύπαρξη αντίστοιχης φορολογητέας ύλης µπορεί
να προκύπτει, κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας φορολογικής αρχής, όχι µόνο µε βάση άµεσες
αποδείξεις, αλλά και από έµµεσες αποδείξεις (άλλως, "τεκµήρια”), ήτοι από αντικειµενικές και
συγκλίνουσες ενδείξεις οι οποίες, συνολικά θεωρούµενες και ελλείψει άλλης εύλογης και αρκούντως
τεκµηριωµένης, ενόψει των συνθηκών, εξήγησης, που ευλόγως αναµένεται από τον φορολογούµενο,
είναι ικανές να προσδώσουν στέρεη πραγµατική βάση στο συµπέρασµα περί διάπραξης της αποδιδόµενης
παράβασης. Τούτο δεν συνιστά αντιστροφή του βάρους απόδειξης, αλλά κανόνα που αφορά στη φύση
και στον τρόπο εκτίµησης των αποδεικτικών στοιχείων. Ειδικότερα, τέτοια στοιχεία έµµεσης απόδειξης
(ύπαρξης µη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήµατος) µπορούν να θεωρηθούν ότι συντρέχουν σε
περίπτωση στην οποία τραπεζικός λογαριασµός του φορολογούµενου στην ηµεδαπή περιλαµβάνει
µεγάλο ποσό το οποίο δεν καλύπτεται από τα (νοµίµως φορολογηθέντα ή απαλλαχθέντα του φόρου)
εισοδήµατα που αυτός έχει δηλώσει στη φορολογική αρχή ούτε από άλλη συγκεκριµένη και αρκούντως
τεκµηριωµένη πηγή ή αιτία, την οποία είτε αυτός επικαλείται, κατόπιν (υποχρεωτικής) κλήσης του από
τη Διοίκηση για παροχή σχετικών εξηγήσεων (σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 66 παρ. 1 περιπτ. α
του Κ.Φ.Ε. και, ήδη, του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 4174/2013) ή στο πλαίσιο διαδικασίας προηγούµενης
ακρόασης, είτε εντοπίζει η φορολογική αρχή, επιδεικνύοντας την οφειλόµενη, σε χρηστή Διοίκηση,
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επιµέλεια και λαµβάνοντας τα αναγκαία, κατάλληλα και εύλογα, ενόψει των περιστάσεων, µέτρα ελέγχου
και διερεύνησης της υπόθεσης, που προβλέπονται στο νόµο (άρθρα 66 επ. του Κ.Φ.Ε. και άρθρα 13 επ.
του ν. 4174/2013), καθόσον τα παραπάνω στοιχεία, συνολικώς ορώµενα, είναι, κατ’ αρχήν, ικανά να
δικαιολογήσουν, ενόψει και των διδαγµάτων της λογικής και της κοινής πείρας, την εκτίµηση ότι το
επίµαχο ποσό άγνωστης προέλευσης (αλλά, πάντως, κατά το συνήθως συµβαίνον, προερχόµενο από
οικονοµική δραστηριότητα επιτρεπτή κατά το νόµο) αντιστοιχεί σε µη δηλωθέν, υποκείµενο σε φόρο
εισόδηµα του δικαιούχου του λογαριασµού. Άλλωστε, η ανωτέρω, υπό το καθεστώς του Κ.Φ.Ε.,
δυνατότητα έµµεσου προσδιορισµού φορολογητέας ύλης µε βάση το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων
του φορολογούµενου επιβεβαιώθηκε µε τη ρύθµιση του άρθρου 67Β παρ. 1 του Κώδικα αυτού και, στη
συνέχεια, µε τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 1 περιπτ. ε του νόµου 4174/2013 (βλ. ΣτΕ 884/2016
επταµ.). Εξάλλου, τα στοιχεία σχετικά µε το υπόλοιπο και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασµών του
φορολογούµενου αφορούν σε µη ευαίσθητα και γενικότερα, µη χρήζοντα αυξηµένης προστασίας
προσωπικά δεδοµένα, για την πρόσβαση στα οποία, στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου και της
αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής, το κράτος διαθέτει ευρύ περιθώριο εκτίµησης (βλ. ΣτΕ 884/2016, µε
παραποµπή στην απόφαση ΕΔΔΑ 22.12.2015, … κατά .., 28601/11, σκέψεις 92-93). Παράλληλα, κατά
τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων αυτών από τον φορολογικό έλεγχο, η Διοίκηση και τα
όργανά της δεσµεύονται από το προβλεπόµενο στο νόµο απόρρητο των στοιχείων του φορολογούµενου
(βλ. άρθρο 85 του Κ.Φ.Ε. και ήδη άρθρο 17 του ν. 4174/2013, βλ. επίσης άρθρα 30 παρ. 6 και 14 ν.
3296/2004 και 2 παρ. 6 ν. 2343/1995 για το Σ.Δ.Ο.Ε.). Ενόψει των προηγουµένων, το δικαίωµα
προστασίας του ιδιωτικού βίου του φορολογούµενου, αναφορικά µε τα εν λόγω προσωπικά δεδοµένα
του, σταθµιζόµενο προς το επιτακτικό δηµόσιο συµφέρον της αποτελεσµατικής διερεύνησης και
καταστολής της φοροδιαφυγής, δεν απαιτεί να εξαρτάται η πρόσβαση του φορολογικού ελέγχου στις
προαναφερόµενες πληροφορίες από τη στοιχειοθέτηση εύλογης υπόνοιας διάπραξης φοροδιαφυγής εκ
µέρους του φορολογούµενου [πρβλ. … 21.4.1976, …, 425 .. 435 (1976) και, εµµέσως, απόφαση
145/17.4.2012 της ….], απαίτηση η οποία θα επέβαλε ένα υπέρµετρο βάρος στη φορολογική Διοίκηση,
δυσανάλογο προς τη φύση και τη βαρύτητα του εν λόγω δικαιώµατος του διοικούµενου, και θα ήταν,
ενόψει και της χρησιµότητας των πληροφοριών αυτών για την εξέταση της ακρίβειας των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήµατος, ασύµβατη µε την ανάγκη επίτευξης δίκαιης ισορροπίας µεταξύ των
συγκρουόµενων συµφερόντων του φορολογούµενου και του κράτους. Η προαναφερόµενη ερµηνεία
επιρρωνύεται, άλλωστε, από το ενωσιακό δίκαιο, το οποίο, αφενός, έχει θεσπίσει καθεστώς αυτόµατης
ανταλλαγής µεταξύ των κρατών µελών πληροφοριών σχετικά µε το υπόλοιπο των τραπεζικών
λογαριασµών φορολογούµενων στο τέλος εκάστου έτους, στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας των
κρατών µελών σε θέµατα φορολογίας (βλ. Οδηγία 2014/107/EE και, ιδίως, σηµείο 10 του προοιµίου της,
στο οποίο διατυπώνεται σκέψη περί της αναλογικότητας του µέτρου σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο
σκοπό της αποτελεσµατικής επιβολής της φορολογικής νοµοθεσίας και της αντιµετώπισης της
φοροδιαφυγής) και, αφετέρου, προβλέπει τη δυνατότητα εθνικών περιορισµών της εµβέλειας των
κανόνων περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, για την εξυπηρέτηση των οικονοµικών
συµφερόντων του κράτους στο πεδίο της φορολογίας (βλ. άρθρο 13 παρ. 1 περιπτ. ε της Οδηγίας
95/46/ΕΚ και παρόµοια ρύθµιση του άρθρου 23 παρ. 1 περιπτ. ε του Κανονισµού 2016/679, ο οποίος
δεν έχει αρχίσει ακόµα να ισχύει). Επιπλέον, τέτοια απαίτηση (περί τεκµηριωµένης υπόνοιας τέλεσης
φοροδιαφυγής) δεν προβλεπόταν στο άρθρο 66 παρ. 1 περιπτ. β του Κ.Φ.Ε.. Μάλιστα, η µεταγενέστερη
νοµοθεσία προβλέπει την υποχρεωτική περιοδική διαβίβαση από τα τραπεζικά ιδρύµατα στη φορολογική
Διοίκηση ηλεκτρονικών αρχείων µε στοιχεία που αφορούν, µεταξύ άλλων, σε τόκους καταθέσεων και σε
δεδοµένα καταθετικών λογαριασµών ή/και λογαριασµών πληρωµών φυσικών προσώπων, οι οποίοι
εµφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, µεγαλύτερη
των 100.000 ευρώ [βλ. την εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 15 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας απόφαση ΠΟΛ. 1033/2014 του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονοµικών µε τίτλο «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, ιδρυµάτων
πληρωµών, Ελληνικών Ταχυδροµείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων
ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και
κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 15
του Ν. 4174/2013» (Β` 276), όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση ΠΟΛ. 1054/2015 (Β` 495) του
ίδιου οργάνου]. Ενόψει των προηγουµένων, η εξέταση της ακρίβειας των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήµατος µε βάση το υπόλοιπο και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασµών του φορολογούµενου
στην ηµεδαπή αποτελεί βασικό εργαλείο και τακτικό µέσο που έχει στο νόµιµο οπλοστάσιό του ο
φορολογικός έλεγχος, εδώ και πολλά χρόνια (ήδη από το έτος 1994, βάσει των νόµων 2214/1994 και
2238/1994 - σε άλλες έννοµες τάξεις υπάρχει εδώ και αρκετές δεκαετίες: πρβλ. ... 26.11.1935, …, 80 ,
και … 5.4.1978 και 20.12.1978, … 1978, σελ. 178 και 519, αντίστοιχα) και το οποίο οφείλει να αξιοποιεί
συστηµατικά για την αποτελεσµατική εκπλήρωση του έργου του, δεδοµένου, άλλωστε, ότι η χρήση του
όχι µόνο προβλέπεται ειδικώς στο νόµο αλλά και διευκολύνεται σηµαντικά, στη σύγχρονη εποχή, από
την τεχνολογία, τις δυνατότητες της οποίας υποχρεούται να αξιοποιεί η φορολογική Διοίκηση, προς
https://lawdb.intrasoftnet.com/nomos/3_nomologia_rs_sub_prs.php

Page 9 of 19

ΝΟΜΟΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10/10/2018, 14)12

εξυπηρέτηση της ταχύτητας, της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της αποτελεσµατικότητας των ελέγχων
της (πρβλ. ΣτΕ Ολοµ. 1738/2017, σκέψη 6 και ΣτΕ Ολοµ. 2649/2017, σκέψη 33), σύµφωνα και µε την
αρχή ότι τα τεχνολογικά µέσα της Διοίκησης πρέπει να εξελίσσονται και να προσαρµόζονται αναλόγως,
ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες της ορθής και αποτελεσµατικής εφαρµογής της φορολογικής
νοµοθεσίας και όχι η τελευταία να ερµηνεύεται και να εφαρµόζεται ενόψει των περιορισµών που
προκύπτουν από τις υφιστάµενες τεχνικές ρυθµίσεις και δυνατότητες των ηλεκτρονικών συστηµάτων της
φορολογικής Διοίκησης (πρβλ. ΣτΕ 1445/2016 επταµ., σκέψη 8) ή από τις τυχόν ανεπάρκειες και
ελλείψεις στην οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των ελεγκτικών µηχανισµών της.
11. Επειδή, οι νοµοθετικές διατάξεις που ορίζουν τον χρόνο παραγραφής της εξουσίας της Διοίκησης για
επιβολή φόρου εισοδήµατος και των σχετικών κυρώσεων, λόγω ανακρίβειας της δήλωσης, πρέπει να
συνάδουν προς τη συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας, σύµφωνα µε τα κριθέντα στις σκέψεις 5 και
6 της απόφασης 1738/2017 της Ολοµέλειας του Δικαστηρίου. Από τις εν λόγω σκέψεις της Ολοµέλειας
προκύπτει ότι η επιταγή αναλογικότητας/εύλογης διάρκειας της παραγραφής που ορίζεται στο νόµο για
τις φορολογικές ενοχές και παραβάσεις συνδέεται κυρίως (α) µε την αποτελεσµατικότητα αλλά και τη
φερεγγυότητα των φορολογικών ελέγχων και, περαιτέρω, την εισπραξιµότητα των καταλογιζόµενων
ποσών, ήτοι στα συνταγµατικώς προστατευόµενα έννοµα αγαθά της καταπολέµησης της φοροδιαφυγής
(και, ιδίως, της µεγάλης, από απόψεως ποσού) και της διασφάλισης της τήρησης στην πράξη της αρχής
της ισότητας ενώπιον των δηµοσίων βαρών, (β) µε τη δυνατότητα προγραµµατισµού και ανάπτυξης
οικονοµικών δραστηριοτήτων, προς όφελος και της εθνικής οικονοµίας, ήτοι εννόµων αγαθών
προστατευόµενων επίσης από το Σύνταγµα (άρθρα 5 παρ. 1 και 106 παρ. 1 και 2) και (γ) µε τη
δυνατότητα προσήκουσας άσκησης του συνταγµατικώς κατοχυρωµένου δικαιώµατος άµυνας του
φορολογούµενου (ή των κληρονόµων του, σε περίπτωση θανάτου του). Η εύλογη διάρκεια του χρονικού
διαστήµατος παραγραφής πρέπει, κατά τα συναγόµενα από τη σκέψη 6 της απόφασης της Ολοµέλειας,
να είναι σχετικώς µικρή, απαίτηση στην οποία ανταποκρίνεται η προβλεπόµενη στο άρθρο 84 παρ. 1 του
Κ.Φ.Ε. πενταετία, κατά τα γενόµενα δεκτά στη σκέψη 10 της ίδιας απόφασης. Η τοιαύτη (εύλογη)
διάρκεια προκύπτει από δίκαιη στάθµιση και εξισορρόπηση των προαναφερόµενων, ερειδόµενων στο
Σύνταγµα, συµφερόντων και δικαιωµάτων, στο πλαίσιο δε αυτό λαµβάνονται υπόψη και η ταχύτητα των
εξελίξεων στην κοινωνική και οικονοµική ζωή, που καθιστά αναγκαία την κατά το δυνατόν γρήγορη
εκκαθάριση των οικονοµικών υποχρεώσεων των φορολογούµενων, η διευκόλυνση της διαδικασίας
φορολογικού ελέγχου από τις ηλεκτρονικές και λοιπές σύγχρονες ελεγκτικές µεθόδους, η υποχρέωση (ή
η υποχρεωτική παροχή της δυνατότητας) διενέργειας των συναλλαγών των φορολογούµενων
ηλεκτρονικά, µέσω του τραπεζικού συστήµατος, καθώς και το ότι διάφορα δεδοµένα που αφορούν την
οικονοµική δραστηριότητα των φορολογούµενων, όπως εκείνα περί των τόκων των τραπεζικών τους
καταθέσεων, εισάγονται στο σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήµατος χωρίς
να χρειάζεται κάποια ενέργεια εκ µέρους τους (πρβλ. ΣτΕ Ολοµ. 1738/2017, σκέψη 6). Εξάλλου,
νοµοθετικές διατάξεις που προβλέπουν (ήδη κατά τον 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 διάστηµά της, ενόψει του οικείου
λόγου της παράτασης αλλά και του κατ’ αρχήν ισχύοντος χρόνου παραγραφής. Τέλος, 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.
12. Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 (περιπτ. β) του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε.,
που εφαρµόζονται στις επίδικες χρήσεις (ενόψει και της µεταβατικής διάταξης του άρθρου 72 παρ. 11
εδαφ. α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας), το δικαίωµα του Δηµοσίου για καταλογισµό φόρου
εισοδήµατος καθώς και πρόσθετου φόρου, λόγω ανακρίβειας της οικείας δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος, µε έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου, κατόπιν διενέργειας ελέγχου,
παραγράφεται, κατ’ αρχήν, µε την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους εντός του οποίου έληξε η
προθεσµία για την επίδοση της οικείας δήλωσης (η εν λόγω προθεσµία καθορίζεται στο άρθρο 62 του
Κ.Φ.Ε.), αλλά, κατά παρέκκλιση του κανόνα αυτού, η παραγραφή καθίσταται δεκαετής, µεταξύ άλλων,
σε περίπτωση στην οποία η διαπίστωση της ανακρίβειας της δήλωσης και η επιβολή του διαφυγόντος
φόρου και της χρηµατικής κύρωσης στηρίζονται σε στοιχεία («συµπληρωµατικά») που περιήλθαν στην
αρµόδια για τον καταλογισµό φορολογική αρχή µετά την ως άνω πενταετία. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τη
διάταξη του άρθρου 13 παρ. 6 του ν. 3522/2006, που τροποποίησε το άρθρο 84 παρ. 4 του Κ.Φ.Ε.,
τούτο ισχύει ακόµα κι αν δεν είχε εκδοθεί αρχικό φύλλο ελέγχου εντός πενταετίας από το τέλος του
προαναφερόµενου έτους, ήτοι, κατ’ ουσίαν, ανεξάρτητα από το εάν είχε διενεργηθεί φορολογικός
έλεγχος ή όχι, µέσα στην πενταετία αυτή. Κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων των παραγράφων 1
και 4 (περιπτ. β) του άρθρου 84 του ΚΦΕ, ερµηνευόµενων σύµφωνα µε την προεκτεθείσα συνταγµατική
αρχή της αναλογικότητας των νοµοθετικών διατάξεων περί παραγραφής, (α) ο φορολογικός έλεγχος
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(και ο βάσει αυτού καταλογισµός φόρου και πρόσθετου φόρου, λόγω ανακρίβειας της δήλωσης) πρέπει
να διενεργείται, κατ’ αρχήν, εντός πενταετίας από το τέλος του έτους εντός του οποίου έληξε η
προθεσµία για την επίδοση της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, (β) κατά παρέκκλιση από τον
ανωτέρω κανόνα της παραγράφου 1, χωρεί, σύµφωνα µε την στενώς ερµηνευτέα διάταξη της περιπτ. β
της παραγράφου 4 (σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 68 παρ. 2 περιπτ. α), έλεγχος (ακόµα και
αρχικός) και έκδοση, βάσει αυτού, πράξης καταλογισµού φόρου και πρόσθετου φόρου, εντός δεκαετίας
από το τέλος του προαναφερόµενου έτους, εάν περιέλθουν σε γνώση της φορολογικής Διοίκησης
«συµπληρωµατικά στοιχεία», δηλαδή στοιχεία αποδεικτικά της ύπαρξης µη δηλωθέντος φορολογητέου
εισοδήµατος (πρβλ. ΣτΕ 1303/1999, 2632/1996), τα οποία δικαιολογηµένα δεν είχε υπόψη της η
φορολογική αρχή κατά την ανωτέρω πενταετία (βλ. ΣτΕ 2426/2002). Συνεπώς, δεν αποτελούν
συµπληρωµατικά στοιχεία εκείνα τα οποία είτε είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής εντός
της προβλεπόµενης στην παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου 84 πενταετίας και αγνοήθηκαν ή δεν
ελήφθησαν προσηκόντως υπόψη από αυτήν (πρβλ. ΣτΕ 3296/2008, 2703/1997, 2473/1996) είτε η
φορολογική αρχή όφειλε να έχει λάβει γνώση τους, εντός της ίδιας πενταετίας, εάν είχε επιδείξει την
δέουσα επιµέλεια (πρβλ. ΣτΕ 2426/2002, 2700/1965), ήτοι εάν είχε λάβει τα προσήκοντα µέτρα ελέγχου
και έρευνας, που προβλέπονται στο νόµο. Περαιτέρω, σύµφωνα µε όσα έγιναν ερµηνευτικώς δεκτά στην
σκέψη 10, µεταξύ των βασικών και τακτικών µέσων του φορολογικού ελέγχου της ακρίβειας των
δηλώσεων εισοδήµατος, ο οποίος, κατά τα προεκτεθέντα, πρέπει να διενεργείται, κατ’ αρχήν, εντός της
προβλεπόµενης στο ανωτέρω άρθρο 84 παρ. 1 πενταετίας, είναι και η εξέταση του υπόλοιπου και των
κινήσεων των τραπεζικών λογαριασµών του φορολογούµενου στην ηµεδαπή. Τούτων έπεται ότι στοιχεία
για το υπόλοιπο ή/και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασµών του φορολογούµενου στην ηµεδαπή δεν
αποτελούν «συµπληρωµατικά στοιχεία», ικανά να δικαιολογήσουν (ενόψει και των επιταγών της
συνταγµατικής αρχής της αναλογικότητας) την επιµήκυνση της (κατ’ αρχήν οριζόµενης, πενταετούς)
προθεσµίας παραγραφής, σύµφωνα µε το άρθρο 84 παρ. 4 περιπτ. β, σε συνδυασµό µε το άρθρο 68
παρ. 2 περιπτ. α του ΚΦΕ. Πράγµατι, αν θεωρηθεί ότι στοιχεία για το υπόλοιπο ή/και τις κινήσεις των
τραπεζικών λογαριασµών στην ηµεδαπή µπορούν να αποτελούν «συµπληρωµατικά στοιχεία», ο κανόνας
της πενταετούς παραγραφής δεν θα είχε κατ’ ουσίαν πεδίο εφαρµογής και η εµφανιζόµενη ως
παρέκκλιση δεκαετής παραγραφή θα καθίστατο ο κανόνας, δεδοµένου ότι, αν όχι το σύνολο των
φορολογουµένων, εν πάση περιπτώσει, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών τηρούσε ήδη από πολλών ετών
και εξακολουθεί να τηρεί τραπεζικούς λογαριασµούς, χωρίς τους οποίους, άλλωστε, δεν είναι πλέον
δυνατή η πραγµατοποίηση µεγάλου πλήθους συναλλαγών. Επιπρόσθετα ένας τέτοιος κανόνας, ορίζοντας
τόσο µακρύ χρόνο παραγραφής (δεκαετία), διπλάσιο του κατ’ αρχήν προβλεπόµενου (και, δη,
ανεξαρτήτως των συνθηκών τέλεσης ή/και της βαρύτητας, από απόψεως ποσού, της αποδιδόµενης
φοροδιαφυγής), εµφανίζει σοβαρά µειονεκτήµατα, τόσο για τους φορολογούµενους όσο και για το
Δηµόσιο (όσον αφορά τη φερεγγυότητα των φορολογικών ελέγχων, τη δυνατότητα προσήκουσας
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), ενόψει των οποίων και µε βάση όσα έγιναν ερµηνευτικώς δεκτά στη σκέψη 11, θα έβαινε
εµφανώς πέραν του µέτρου που είναι αναγκαίο και εύλογο για τον εντοπισµό και την καταστολή της
φοροδιαφυγής (και, ιδίως, της µεγάλης από απόψεως ποσού) από µια σύγχρονη, καλά οργανωµένη και
επιµελή φορολογική Διοίκηση, λαµβανοµένου υπόψη ότι ο λόγος της ανωτέρω επιµήκυνσης της
προθεσµίας παραγραφής θα συνίστατο στην όψιµη (µετά την πάροδο της πενταετίας) συλλογή και
εκτίµηση από τη φορολογική αρχή στοιχείων περί των τραπεζικών λογαριασµών των φορολογουµένων,
µέσω της χρήσης βασικού και τακτικού µέσου, που έχει στη διάθεσή του, εδώ και πολλά χρόνια, ο
φορολογικός έλεγχος και το οποίο αυτός οφείλει να εφαρµόζει, ορθολογικά και επίκαιρα, αξιοποιώντας
κατάλληλα και τη σύγχρονη τεχνολογία, για την αποτελεσµατική εκπλήρωση του έργου του, σύµφωνα
µε όσα σηµειώθηκαν στη σκέψη 10.
13. Επειδή, µειοψήφησαν ο Σύµβουλος Μιχ. Πικραµένος και η Πάρεδρος Όλγα Βασιλάκη, οι οποίοι
διατύπωσαν την ακόλουθη άποψη. Για την έννοια των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 (περιπτ. β)
του άρθρου 84 του ΚΦΕ και, ειδικότερα, αν στοιχεία για το υπόλοιπο ή και τις κινήσεις των τραπεζικών
λογαριασµών του φορολογούµενου στην ηµεδαπή είναι ικανά να δικαιολογήσουν την επιµήκυνση της
καταρχήν οριζόµενης πενταετούς προθεσµίας παραγραφής, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: α) η
καταστολή της φοροδιαφυγής (και ιδίως της µεγάλης από απόψεως ποσού), µέσω της διαπίστωσης των
οικείων παραβάσεων και της επιβολής από τη Διοίκηση των αντίστοιχων διαφυγόντων φόρων καθώς και
των προβλεπόµενων κυρώσεων, συνιστά κατά το Σύνταγµα (άρθρο 4 παρ. 5 και 106 παρ. 1 και 2)
επιτακτικό σκοπό δηµοσίου συµφέροντος (ΣτΕ 884/2016 επταµ.), β) η φοροδιαφυγή είναι από τη φύση
της συνήθως δυσχερώς εντοπίσιµη (ΣτΕ 884/2016 επταµ.) και η Διοίκηση διαθέτει προδήλως
περιορισµένο αριθµό καταλλήλως εκπαιδευµένου προσωπικού, ικανού να αξιολογήσει τα προκύπτοντα µε
βάση τις σύγχρονες µεθόδους ελέγχου στοιχεία (ΣτΕ 1738/2017 Ολοµ.), λαµβανοµένου µάλιστα υπόψη
ότι κατατίθενται ετησίως εκατοµµύρια δηλώσεις φορολογουµένων, είναι δε κοινώς γνωστό ότι υπάρχουν
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πολλαπλάσιοι των φορολογουµένων τραπεζικοί λογαριασµοί, καθότι κάθε φορολογούµενος µπορεί να
διαθέτει περισσότερους του ενός λογαριασµούς, γ) µε την απόφαση της Ολοµέλειας του Δικαστηρίου
1738/2017 κρίθηκε αντισυνταγµατική η διαδοχική παράταση του χρόνου παραγραφής φορολογικών
αξιώσεων του Δηµοσίου λίγο πριν τη λήξη της, ενόψει της αρχής της ασφάλειας του δικαίου, η οποία
απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου, και ιδίως από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 25
παρ. 1 εδ. α` του Συντάγµατος, ειδικότερη εκδήλωση της οποίας αποτελεί η αρχή της προστατευόµενης
εµπιστοσύνης του διοικουµένου, η οποία πρέπει να τηρείται µε ιδιαίτερη αυστηρότητα όταν πρόκειται για
διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή φόρων, δ) µετά την ως άνω κρίση του Δικαστηρίου, η
φορολογική αρχή οφείλει να ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο για την εξακρίβωση της εκ µέρους των
διοικουµένων τήρησης των υποχρεώσεών τους εντός της πενταετούς προθεσµίας παραγραφής µε τα
µέσα που διαθέτει και µε δεδοµένο ότι ετησίως προστίθεται τεράστιος αριθµός φορολογικών δηλώσεων
προς έλεγχο (πρβλ. ΣτΕ 1738/2017 Ολοµ.). Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, και κατόπιν στάθµισης,
αφενός, του δικαιώµατος των διοικουµένων να µην αφήνονται έκθετοι σε µακρά περίοδο ανασφάλειας
και, αφετέρου, της ανάγκης για αποτελεσµατική λειτουργία της φορολογικής διοίκησης που να οδηγεί σε
σύλληψη της φοροδιαφυγής, η πρόβλεψη δεκαετούς παραγραφής είναι συνταγµατικώς ανεκτή, όταν
τίθενται υπόψη της διοίκησης συµπληρωµατικά στοιχεία, µεταξύ δε των συµπληρωµατικών στοιχείων
περιλαµβάνονται και οι τραπεζικοί λογαριασµοί των φορολογουµένων στην ηµεδαπή, από το υπόλοιπο ή
και τις κινήσεις των οποίων µπορεί να προκύψει µη δηλωθέν φορολογητέο εισόδηµα.
14. Επειδή, η διάταξη της περιπτ. β της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του ΚΦΕ, παραπέµποντας στο
άρθρο 68 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, προβλέπει δεκαετή προθεσµία παραγραφής, όχι µόνο όταν η
φορολογική αρχή διαπιστώνει την ύπαρξη φορολογητέας ύλης από «συµπληρωµατικά στοιχεία» που
περιήλθαν σε γνώση της µετά την πάροδο της κατ’ αρχήν προβλεπόµενης πενταετούς προθεσµίας
παραγραφής (περιπτ. α της παραγράφου 2 του άρθρου 68), αλλά και όταν η υποβληθείσα δήλωση
φόρου εισοδήµατος αποδεικνύεται ανακριβής (περιπτ. β της παραγράφου 2 του άρθρου 68). Οι δύο
αυτές περιπτώσεις νοµοθετικής παρέκτασης στη δεκαετία του χρόνου παραγραφής είναι εµφανές ότι
αλληλοκαλύπτονται, δεδοµένου ότι τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη µη δηλωθέντος
εισοδήµατος και περιέρχονται µετά την πενταετία σε γνώση της φορολογικής αρχής τεκµηριώνουν, κατ’
αρχήν, και την (αντικειµενική) ανακρίβεια της υποβληθείσας δήλωσης. Ενόψει τούτου και όσων έγιναν
ερµηνευτικώς δεκτά στη σκέψη 12, υπό το φως της συνταγµατικής αρχής της αναλογικότητας, δεν
συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της διάταξης της περιπτ. β της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του ΚΦΕ,
σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 68 παρ. 2 περιπτ. β του ΚΦΕ, περί δεκαετούς παραγραφής, εάν
η ανακρίβεια της δήλωσης αποδεικνύεται, κατά την εκτίµηση της φορολογικής αρχής, βάσει στοιχείων
για το υπόλοιπο ή/και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασµών του φορολογούµενου στην ηµεδαπή.
15. Επειδή, σύµφωνα µε τα κριθέντα από την Ολοµέλεια του Δικαστηρίου (βλ. ανωτέρω σκέψη 9), και
οι διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 7 του ν. 3888/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 7 του ν.
3899/2010, 18 παρ. 2 του ν. 4002/2011, δεύτερου παρ. 1 του ν. 4098/2012, 37 παρ. 5 του ν.
4141/2013 και 22 του ν. 4203/2013 αντίκεινται στις εξειδικεύουσες την αρχή της ασφάλειας δικαίου
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 78 του Συντάγµατος, για τον ίδιο λόγο για τον οποίο
κρίθηκαν από την Ολοµέλεια αντισυνταγµατικές οι διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 3513/2006, 29 του
ν. 3697/2008, 10 του ν. 3790/2009 και 82 του ν. 3842/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 92
παρ. 3 περ. β του ν. 3862/2010, στο µέτρο που παρατείνουν την προθεσµία παραγραφής φορολογικών
αξιώσεων του Δηµοσίου αναγοµένων σε ηµερολογιακά έτη προγενέστερα του προηγουµένου της
δηµοσιεύσεως των σχετικών νόµων ετών. Εξάλλου, δεδοµένου ότι πρόκειται για το ίδιο κατ’ ουσίαν
νοµικό ζήτηµα, το οποίο επιλύθηκε µε την ως άνω απόφαση της Ολοµέλειας, δεν συντρέχει περίπτωση
υποχρεωτικής παραποµπής σε αυτήν, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 100 παρ. 5 του Συντάγµατος, του
ζητήµατος της συµφωνίας ή µη προς το Σύνταγµα των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 7 του ν.
3888/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3899/2010, 18 παρ. 2 του ν. 4002/2011,
δεύτερου παρ. 1 του ν. 4098/2012, 37 παρ. 5 του ν. 4141/2013 και 22 του ν. 4203/2013 (πρβλ. λ.χ.
ΣτΕ 112/2016 επταµ.).
16. Επειδή, εν προκειµένω, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, ο αναιρεσείων, κατά
τις διαχειριστικές περιόδους 2003-2008 (οικονοµικά έτη 2004-2009), είχε ως αντικείµενο εργασιών τις
νοµικές υπηρεσίες (δικηγόρος) µε έδρα την οδό …… αριθ. … στην .., τήρησε δε βιβλία .κατηγορίας του
Κ.Β.Σ. και περαίωσε ως προς τη φορολογία εισοδήµατος τα οικονοµικά έτη 2004, 2005, 2007 κατ`
εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3697/2008, τα οικονοµικά έτη 2006, 2008 κατ` εφαρµογή των
διατάξεων του ν. 3296/2004 (αυτοπεραίωση) και το οικονοµικό έτος 2009 κατ` εφαρµογή των
διατάξεων του ν. 3888/2010. Με το …./2011 Πληροφοριακό Δελτίο το Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής ζήτησε κατόπιν
ανώνυµης καταγγελίας να διενεργήσει η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Σ.Δ.Ο.Ε. έλεγχο σε
τριάντα τέσσερις δικηγόρους, µεταξύ των οποίων και ο αναιρεσείων, για φοροδιαφυγή. Κατόπιν αυτών η
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εν λόγω Διεύθυνση προέβη σε διαδικασία άρσης του τραπεζικού απορρήτου του αναιρεσείοντος.
Ειδικότερα, ο Προϊστάµενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του Σ.Δ.Ο.Ε. εξέδωσε την …/21-92011 εντολή ελέγχου-έρευνας για το άνοιγµα των τραπεζικών λογαριασµών του αναιρεσείοντος και
ελέγχου αυτών. Ενόψει αυτών, οι ελεγκτές της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του Σ.Δ.Ο.Ε. έστειλαν
τα . ../2011 και ../2012 έγγραφα προς την …….. και ζήτησαν να τους γνωστοποιήσουν το περιεχόµενο
και τις κινήσεις από την 1/1/2000 έως και την ηµεροµηνία σύνταξης των συγκεκριµένων εγγράφων, των
κάθε είδους τραπεζικών και επενδυτικών λογαριασµών ατοµικών ή κοινών µε άλλα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που τηρούσε ο αναιρεσείων. Παράλληλα, έστειλαν το .. ../2011 έγγραφο προς τον Δικηγορικό
Σύλλογο .. και ζήτησαν να τους γνωστοποιήσει τα γραµµάτια προείσπραξης που είχαν εκδοθεί από
1/1/2000 έως και την ηµεροµηνία σύνταξης του εγγράφου για όλες τις πράξεις (παραστάσεις, συµβόλαια
κ.λπ.) του ελεγχόµενου δικηγόρου. Ύστερα από την ../24-4-2013 εντολή ελέγχου του Προϊσταµένου της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του Σ.Δ.Ο.Ε. για τη διαπίστωση της ορθής εφαρµογής των διατάξεων
του ν. 4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.),κατασχέθηκαν µε δύο εκθέσεις (../22-5-2013 και ../1-7- 2013) βιβλία και
στοιχεία που προσκοµίσθηκαν, ύστερα από τις ../24-4-2013 και ../18-6-2013 προσκλήσεις (και την
…/2013 κλήση µε συνηµµένο το .Υ.Σ.Ε. για τη µη προσκόµιση αυτών που είχαν ζητηθεί µε την
πρόσκληση), από τον λογιστή του αναιρεσείοντος και τον ίδιο, αντιστοίχως, στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Αττικής του Σ.Δ.Ο.Ε.. Ύστερα δε από νεότερη εντολή ελέγχου- έρευνας του ίδιου οργάνου
(…/14-8-2013) οι ελεγκτές του Σ.Δ.Ο.Ε. προέβησαν σε επεξεργασία των στοιχείων για τα οποία είχαν
δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος (είτε από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. είτε εκτυπωµένες από το ηλεκτρονικό
αρχείο για τις χρήσεις 2001-2011· στην αναιρεσιβαλλοµένη αναφέρεται ότι η ως άνω Διεύθυνση
παρέλαβε δηλώσεις οικονοµικών ετών 2004, 2006, 2007 και 2008) και σε αντιπαραβολικό έλεγχο µε τα
κατασχεµένα βιβλία και στοιχεία (ΑΠΥ) σε συνδυασµό µε τα στοιχεία που είχαν λάβει από τις τράπεζες
και τον ΔΣΑ. Συγκεκριµένα, µε έγγραφο του ΔΣΑ οι ελεγκτές έλαβαν γνώση για όλα τα γραµµάτια
προείσπραξης παραστάσεων του ελεγχοµένου στα δικαστήρια και τα συµβόλαια στα οποία είχε
παρασταθεί, για τα οποία διαπιστώθηκε ότι είχαν εκδοθεί από τον ελεγχόµενο όλα τα σχετικά
φορολογικά στοιχεία τουλάχιστον για τις χρήσεις που είχε στη διάθεσή του ο έλεγχος βιβλία και στοιχεία.
Από την επεξεργασία των έγγραφων απαντήσεων των Τραπεζών …… ..…… …… και …. προέκυψε ότι ο
αναιρεσείων διατηρούσε διαφορετικά είδη λογαριασµών (π.χ. ταµιευτηρίου, τρεχούµενοι, προθεσµιακοί,
χαρτοφυλακίου) και ότι για το ερευνώµενο χρονικό διάστηµα από 1-1-2000 έως 2011 κατετίθεντο
χρηµατικά ποσά σε λογαριασµούς που τηρούσε µαζί µε τη σύζυγό του, από διάφορους καταθέτες, των
οποίων σε πολλές περιπτώσεις είχε δηλωθεί κατά την κατάθεση το ονοµατεπώνυµο ενώ σε άλλες δεν
υπήρχαν στοιχεία καταθέτη. Το σύνολο των πρωτογενών καταθέσεων σε µετρητά ή επιταγές
εµφανίσθηκε σε 12 πίνακες ανά χρήση (2000 έως τον Οκτώβριο 2011) που περιελήφθησαν στην από
10.10.2013 πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος (ν. 2238/1994), διαχειριστικών
περιόδων 2001 και 2003 έως 2010, των ελεγκτών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του Σ.Δ.Ο.Ε.,
που θεωρήθηκε στις …-2013 από τον Προϊστάµενο της .` Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Επεξεργασίας της
εν λόγω Διεύθυνσης, µε πλήρη ανάλυση ανά τράπεζα, λογαριασµό, ηµεροµηνία, ποσό πίστωσης και
αιτιολογία (π.χ. όνοµα καταθέτη). Ακολούθως, από τα στοιχεία που είχαν οι ελεγκτές προσδιόρισαν τις
τραπεζικές συναλλαγές του αναιρεσείοντος που δεν αφορούσαν την επαγγελµατική του δραστηριότητα
(π.χ. αγοραπωλησίες ακινήτων, χορηγήσεις δανείων, τόκοι καταθέσεων και µεταφορές ποσών από
τρίτους λογαριασµούς του ελεγχοµένου) και τις εξαίρεσαν από τους παραπάνω πίνακες των πρωτογενών
καταθέσεων. Κατόπιν αυτών, οι ελεγκτές προέβησαν σε διασταυρωτικό έλεγχο των παραπάνω στοιχείων
(καταθέσεων) µε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος του αναιρεσείοντος και διαπίστωσαν ότι στις
περισσότερες χρήσεις προέκυπτε διαφορά µεταξύ του συνόλου των τραπεζικών καταθέσεων και του
συνολικού φορολογητέου εισοδήµατος όπως αυτό δηλώθηκε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος του
αναιρεσείοντος. Ακολούθως, µε βάση όσα προαναφέρθηκαν, εκδόθηκε η …/21-11-2013 εντολή ελέγχου
του Προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ. … , σε εκτέλεση της οποίας ελεγκτής της Δ.Ο.Υ. …. έκανε επανέλεγχο
φορολογίας εισοδήµατος (άρθρο 68 παρ.2 του ν. 2238/1994) του αναιρεσείοντος για τις διαχειριστικές
περιόδους 2003 έως 2008 και συνέταξε την από 12.6.2014 έκθεση επανελέγχου, που θεωρήθηκε στις 27-2014 από τον Προϊστάµενο της εν λόγω Δ.Ο.Υ.. Ο αναιρεσείων είχε στο µεταξύ κληθεί µε την …/2012-2013 κλήση του Προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ. … , που του κοινοποιήθηκε αυθηµερόν, να προσέλθει στη
Δ.Ο.Υ. για να ενηµερωθεί και να εκφράσει τις απόψεις του για τις διαπιστώσεις του ελέγχου, ενώ µε το
…/8-5-2014 «ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Άρθρου 28 Ν.4174/2013» του ίδιου προϊσταµένου που
κοινοποιήθηκε στον αναιρεσείοντα στις 9-5-2014, ο τελευταίος ενηµερώθηκε ότι από τον έλεγχο που
διενεργήθηκε στην επιχείρησή του µε βάση την ../2013 εντολή ελέγχου για την εξακρίβωση της
εφαρµογής των διατάξεων του Κ.Φ.Ε., διαπιστώθηκε ότι δεν δήλωσε (απέκρυψε) εισοδήµατα για τα
οικονοµικά έτη 2004 έως 2009, και κλήθηκε να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του µέσα σε 20
ηµέρες από την κοινοποίηση του σηµειώµατος. Ακολούθησε η έκδοση των ένδικων οριστικών πράξεων
διορθωτικού προσδιορισµού φόρου (βλ. σκέψη 2) που κοινοποιήθηκαν στον αναιρεσείοντα στις 18-72014, η εκ µέρους του άσκηση της …/16-9-2014 ενδικοφανούς προσφυγής κατ’ αυτών ενώπιον της
Δ.Ε.Δ. της Γ.Γ.Δ.Ε. και η σιωπηρή απόρριψη αυτής, κατά της οποίας ο αναιρεσείων άσκησε την ένδικη
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προσφυγή.
17. Επειδή, περαιτέρω, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλοµένη, ο αναιρεσείων µε την προσφυγή
και το δικόγραφο των προσθέτων λόγων προέβαλε ότι το δικαίωµα του Δηµοσίου για την έκδοση και
κοινοποίηση των … και ../7-7-2014 οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος,
οικονοµικών ετών 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008 (χρήσεων 2003, 2004, 2005, 2006 και 2007),
αντίστοιχα, είχε παραγραφεί λόγω παρόδου της πενταετίας του άρθρου 84 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε., γιατί οι
ένδικες καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασµούς του δεν αποτελούσαν συµπληρωµατικά στοιχεία, τα
οποία περιήλθαν εκ των υστέρων στον αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, αφού
αυτές υπήρχαν κατά τον χρόνο της περαίωσης. Με τα ίδια δικόγραφα προέβαλε ακόµη ότι οι διατάξεις
των άρθρων 37 παρ. 5 του ν. 4141/2013 και 22 του ν. 4203/2013, µε τις οποίες, σε συνέχεια των
διατάξεων των άρθρων 10 του ν. 3790/2009, 82 του ν. 3842/2010, 12 παρ. 7 του ν. 3888/2010, 18
παρ. 2 του ν. 4002/2011, 2 παρ. 1 (και όχι παρ. 2 όπως από προφανή παραδροµή αναφέρεται) του ν.
4098/2012, ο χρόνος παραγραφής για τις χρήσεις 2003-2007 παρετάθη έως τον χρόνο έκδοσης και
κοινοποίησης των ως άνω πράξεων, αντίκεινται, µεταξύ άλλων, στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγµατος.
Η αναιρεσιβαλλοµένη (σκέψεις 5-6) δέχθηκε ότι κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 4 περ. β
του άρθρου 84 και των παρ. 1 και 2 περ. α του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε., όπως ίσχυαν µετά την
τροποποίησή τους µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3522/2006, «το δικαίωµα του Δηµοσίου για
έκδοση και κοινοποίηση πράξης διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος, για φορολογικές
παραβάσεις, παραγράφεται µετά την πάροδο δεκαετίας, αν από συµπληρωµατικά στοιχεία που περιήλθαν
σε γνώση του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας εξακριβώνεται ότι το εισόδηµα του
φορολογουµένου υπερβαίνει αυτό που έχει δηλωθεί». Δέχθηκε ακόµη (σκέψη 28) ότι «η νόµιµη
προϋπόθεση της ύπαρξης συµπληρωµατικών στοιχείων απαιτείται για την έκδοση και κοινοποίηση των
ένδικων πράξεων διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος ενώ η έκδοση εντολής ελέγχου και η
διενέργεια ελέγχου αποτελούν προπαρασκευαστικές πράξεις της φορολογικής αρχής για τη διαπίστωση
της ύπαρξης ή όχι συµπληρωµατικών στοιχείων», ότι «συνεπώς, νόµιµα ο Προϊστάµενος της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του Σ.Δ.Ο.Ε. εξέδωσε τη …/21-9-2011 εντολή ελέγχου - έρευνας για
το άνοιγµα των τραπεζικών λογαριασµών του [αναιρεσείοντος] και ελέγχου αυτών, µετά το [...] …/2011
Πληροφοριακό Δελτίο, µε το οποίο το Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής ζήτησε κατόπιν ανώνυµης καταγγελίας, να
διενεργήσει η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Σ.Δ.Ο.Ε., έλεγχο σε τριάντα τέσσερεις (34)
δικηγόρους για φοροδιαφυγή µεταξύ των οποίων [...] και ο [αναιρεσείων]. Επίσης, νόµιµα οι ελεγκτές
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του Σ.Δ.Ο.Ε. [...] ζήτησαν να τους γνωστοποιήσουν [οι ηµεδαπές
τράπεζες] το περιεχόµενο και τις κινήσεις [...] των κάθε είδους τραπεζικών και επενδυτικών
λογαριασµών ατοµικών ή κοινών µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που τηρούσε ή τηρεί ο
[αναιρεσείων], αφού τα στοιχεία αυτά δεν προέκυπταν από τα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. που
τηρούσε [...] αλλά προέκυπταν από στοιχεία (τραπεζικοί λογαριασµοί) που τηρούσαν οι ελληνικές
τράπεζες». Απέρριψε δε τον παραπάνω λόγο ως αβάσιµο, µε την αιτιολογία ότι «η εξακρίβωση ότι τα
εισοδήµατα του [αναιρεσείοντος] είναι ανώτερα από αυτά που περιλήφθηκαν στις πράξεις περαίωσης, για
τα οποία εκδόθηκαν οι ένδικες οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος,
αποδεικνύεται από συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία ήταν το σύνολο των πρωτογενών καταθέσεων του
[αναιρεσείοντος] σε µετρητά ή επιταγές που εµφανίζονται στην πληροφοριακή έκθεση ελέγχου
φορολογίας εισοδήµατος του Σ.Δ.Ο.Ε. στους πίνακες . χρήσης 2003, . χρήσης 2004, . χρήσης 2005, .
χρήσης 2006 και . χρήσης 2007 µε πλήρη ανάλυση ανά τράπεζα, λογαριασµό, ηµεροµηνία, ποσό
πίστωσης και αιτιολογία (π.χ. όνοµα καταθέτη), τα οποία δεν ήταν στη διάθεση της αρµοδίας
φορολογικής αρχής κατά το χρόνο που οι υποθέσεις περαιώθηκαν οριστικά (έτος 2009 και 2010) αλλά
περιήλθαν εκ των υστέρων στη διάθεσή της (2011 και µεταγενέστερα), µετά την άρση του τραπεζικού
απορρήτου του [αναιρεσείοντος] και συνεπώς για την έκδοση των …. και ../2014 οριστικών πράξεων
διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος, οικονοµικών ετών 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008,
αντίστοιχα, συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις διενέργειας ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 68 παρ.2
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος που προεκτέθηκε, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα ότι το
δικαίωµα του Δηµοσίου για την έκδοση και κοινοποίηση των παραπάνω οριστικών πράξεων διορθωτικού
προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος παραγράφεται µετά την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του έτους
µέσα στο οποίο λήγει η προθεσµία για την επίδοση της οικείας δήλωσης (άρθρο 84 παρ.4β του Κ.Φ.Ε.).
Με τα δεδοµένα αυτά το Δικαστήριο λαµβάνοντας υπόψη ότι η παραγραφή του δικαιώµατος του
Δηµοσίου για την έκδοση και κοινοποίηση των … και ../2014 οριστικών πράξεων διορθωτικού
προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος, οικονοµικών ετών 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008, αντίστοιχα,
αρχίζει από τη λήξη της προθεσµίας για την επίδοση της οικείας δήλωσης δηλαδή από 31.12.2004,
31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007 και 31.12.2008, αντίστοιχα, κρίνει ότι η παραγραφή του
δικαιώµατος του Δηµοσίου για την έκδοση και κοινοποίηση των .. και ../2014 οριστικών πράξεων
διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος δεν είχε συµπληρωθεί κατά το χρόνο κοινοποίησής τους
στον [αναιρεσείοντα] στις 18-7-2014 ...».
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18. Επειδή, ο αναιρεσείων προβάλλει ότι έσφαλε η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση που, αναφορικά µε τις
… και ../2014 οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος οικονοµικών ετών
2004, 2005, 2006, 2007 και 2008 (χρήσεων 2003, 2004, 2005, 2006 και 2007), αντιστοίχως, έκρινε
(σκέψη 72) ότι συνέτρεχαν οι κατ` άρθρο 68 παρ. 2 του Κ.Φ.Ε. προϋποθέσεις διενέργειας ελέγχου,
ειδικότερα ότι από συµπληρωµατικά στοιχεία, ήτοι το σύνολο πρωτογενών καταθέσεων του
αναιρεσείοντος σε µετρητά ή επιταγές, όπως εµφανίζονταν σε πληροφοριακή έκθεση ελέγχου
φορολογίας εισοδήµατος του Σ.Δ.Ο.Ε. µε πλήρη ανάλυση ανά τράπεζα, λογαριασµό, ηµεροµηνία, ποσό
πίστωσης και αιτιολογία και περιήλθαν στη φορολογική αρχή µετά τον χρόνο οριστικής περαίωσης των
οικείων φορολογικών υποθέσεων µετά την άρση του τραπεζικού απορρήτου του αναιρεσείοντος,
εξακριβώθηκαν εισοδήµατα ανώτερα από τα περιληφθέντα στις πράξεις περαίωσης, µε αποτέλεσµα το
δικαίωµα του Δηµοσίου προς έκδοση και κοινοποίηση των εν λόγω πράξεων να παραγράφεται, σύµφωνα
µε το άρθρο 84 παρ. 4 περ. β’ του Κ.Φ.Ε., µετά την πάροδο δεκαετίας από το τέλος του έτους µέσα στο
οποίο λήγει η προθεσµία για την επίδοση της δήλωσης. Προβάλλεται ειδικότερα ότι το άνοιγµα
τραπεζικών λογαριασµών υφιστάµενων και δυνάµενων να ελεγχθούν ήδη όταν ο αναιρεσείων προέβη σε
περαίωση ως προς τη φορολογία εισοδήµατος των οικείων χρήσεων, δεν συνιστά συµπληρωµατικό
στοιχείο αλλά αντιθέτως, ως ελεγκτική ενέργεια, προϋποθέτει την ύπαρξη συµπληρωµατικού στοιχείου,
έσφαλε δε η αναιρεσιβαλλοµένη που έκρινε ότι η ύπαρξη συµπληρωµατικών στοιχείων συνιστά
προϋπόθεση της έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων διορθωτικού προσδιορισµού φόρου
εισοδήµατος ενώ η έκδοση εντολής ελέγχου και η διενέργεια ελέγχου αποτελούν προπαρασκευαστικές
πράξεις προς διαπίστωση της ύπαρξης ή όχι συµπληρωµατικών στοιχείων. Προβάλλεται, συνεπώς, ότι
εφαρµοστέος εν προκειµένω ήταν ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής της παρ. 1 του άρθρου 84 του
Κ.Φ.Ε.. Προς θεµελίωση του παραδεκτού του λόγου, ενόψει της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 53 του
π.δ. 18/1989, διατυπώνεται ο ισχυρισµός ότι επί του ανωτέρω νοµικού ζητήµατος εάν το άνοιγµα
τραπεζικών λογαριασµών συνιστά συµπληρωµατικό στοιχείο κατ` άρθρο 68 παρ. 2 του Κ.Φ.Ε., το οποίο
ενεργοποιεί την περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε., ή εξακολουθεί να ισχύει ο κανόνας της
πενταετούς παραγραφής της παρ. 1 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε., δεν υφίσταται νοµολογία του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Ο ισχυρισµός αυτός του αναιρεσείοντος είναι βάσιµος και ο παραπάνω
λόγος της κρινόµενης αίτησης προβάλλεται παραδεκτώς. Περαιτέρω, η ως άνω κρίση της
αναιρεσιβαλλοµένης, ότι δηλαδή η παραγραφή του δικαιώµατος του Δηµοσίου για την έκδοση και
κοινοποίηση των .. και ../2014 οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος δεν
είχε συµπληρωθεί κατά τον χρόνο κοινοποίησής τους στον αναιρεσείοντα, στις 18-7-2014, δεν
αιτιολογείται νοµίµως, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε όσα εκτίθενται στη σκέψη 12, δεν αποτελούσαν
συµπληρωµατικά στοιχεία ούτε το σύνολο των πρωτογενών καταθέσεων του αναιρεσείοντος που
εµφανίζονταν στην πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος του Σ.Δ.Ο.Ε. και στους
οικείους πίνακες ούτε, όπως υποστηρίζει το Δηµόσιο µε το εµπροθέσµως κατατεθέν µετά τη συζήτηση
υπόµνηµά του, η εν λόγω από 10-10-2013 πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος του
Σ.Δ.Ο.Ε., µε την οποία έγινε επεξεργασία των στοιχείων που προέκυπταν από τις τραπεζικές καταθέσεις
µε αντιπαραβολικό έλεγχό τους µε τα βιβλία και στοιχεία καθώς και τις δηλώσεις φόρου εισοδήµατος του
αναιρεσείοντος, από την οποία (επεξεργασία) -και όχι από µόνες τις τραπεζικές καταθέσεις-, κατά το
Δηµόσιο πάντοτε, προέκυψε η διαφορά της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης ανά χρήση. Κι` αυτό
γιατί, σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω έκθεση του Σ.Δ.Ο.Ε. και η επεξεργασία στην οποία αυτή προέβη,
δεν αφορούσε παρά σε αντιπαραβολικό, προς τα βιβλία και στοιχεία και τις δηλώσεις εισοδήµατος του
αναιρεσείοντος, έλεγχο στοιχείων περί των τραπεζικών λογαριασµών του, η εξέταση των οποίων,
ωστόσο, αποτελούσε βασικό και τακτικό µέσο του φορολογικού ελέγχου της ακρίβειας των δηλώσεων
εισοδήµατος, το οποίο είχε στη διάθεσή του κατά τον κρίσιµο χρόνο και όφειλε να είχε εφαρµόσει
ορθολογικά και επίκαιρα. Είναι δε απορριπτέα ως αβάσιµα τα περί του αντιθέτου προβαλλόµενα µε το
προαναφερόµενο υπόµνηµα του Δηµοσίου. Κατόπιν αυτών, εφόσον ούτε το σύνολο των πρωτογενών
καταθέσεων του αναιρεσείοντος που εµφανίζονταν στην πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορολογίας
εισοδήµατος του Σ.Δ.Ο.Ε. και στους οικείους πίνακες, όπως δέχθηκε η αναιρεσιβαλλοµένη, ούτε η εν
λόγω από 10-10-2013 πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος του Σ.Δ.Ο.Ε., όπως
υποστηρίζει το Δηµόσιο µε το υπόµνηµά του, αποτελούν, για τους προεκτεθέντες λόγους,
συµπληρωµατικά στοιχεία κατά την έννοια του άρθρου 68 παρ. 2 περ. α του Κ.Φ.Ε. ικανά να
δικαιολογήσουν την επιµήκυνση της κατ` άρθρο 84 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε. πενταετούς προθεσµίας
παραγραφής, σύµφωνα µε το άρθρο 84 παρ. 4 περ. β σε συνδυασµό προς το άρθρο 68 παρ. 2 περ. α
του Κ.Φ.Ε., δεν ασκεί επιρροή, από την εδώ εξεταζόµενη άποψη, το ότι το άνοιγµα και ο έλεγχος των
τραπεζικών λογαριασµών του αναιρεσείοντος βάσει της …/21-9-2011 εντολής ελέγχου του
Προϊσταµένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του Σ.Δ.Ο.Ε. είχαν ως αφορµή ανώνυµη
καταγγελία, για την οποία συντάχθηκε το …/2011 πληροφοριακό δελτίο, µε το οποίο το Σ.Δ.Ο.Ε. ζήτησε
να διενεργηθεί έλεγχος σε 34 δικηγόρους, µεταξύ των οποίων και ο αναιρεσείων, για φοροδιαφυγή· τα
στοιχεία αυτά (ανώνυµη καταγγελία, ../2011 πληροφοριακό δελτίο), άλλωστε, όπως περιγράφονται στην
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αναρεσιβαλλοµένη, δεν αποτελούν συµπληρωµατικά στοιχεία κατά την έννοια του άρθρου 68 παρ. 2
περ. α του Κ.Φ.Ε., αφού από αυτά δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη µη δηλωθέντος εισοδήµατος από τον
αναιρεσείοντα (πρβλ. ΣτΕ 2632/1996 σκ. 6). Εξάλλου, σύµφωνα µε όσα έγιναν ερµηνευτικώς δεκτά στη
σκέψη 14, δεν µπορούσε να τύχει εφαρµογής ούτε ο συνδυασµός των διατάξεων του άρθρου 84 παρ. 4
περ. β και του άρθρου 68 παρ. 2 περ. β του Κ.Φ.Ε., περί δεκαετούς παραγραφής λόγω ανακρίβειας της
υποβληθείσας δήλωσης (το ζήτηµα εφαρµογής των διατάξεων αυτών όφειλε να εξετάσει το δικάσαν
Διοικητικό Εφετείο, κρίνοντας επί του λόγου της προσφυγής περί παραγραφής του δικαιώµατος του
Δηµοσίου προς έκδοση των επίδικων καταλογιστικών πράξεων, έστω και αν το Δηµόσιο δεν τις
επικαλέσθηκε κατά τη διατύπωση των σχετικών αµυντικών ισχυρισµών του, εφόσον µε τις επίµαχες
πράξεις διαπιστώθηκε ανακρίβεια των δηλώσεων που είχαν υποβληθεί για τα αντίστοιχα έτη και
επιβλήθηκε, συναφώς, πρόσθετος φόρος). Περαιτέρω, σύµφωνα µε όσα έγιναν ερµηνευτικώς δεκτά στις
σκέψεις 9 και 15, οι διατάξεις των άρθρων 10 του ν. 3790/2009, 82 του ν. 3842/2010, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 92 παρ. 3 περ. β του ν. 3862/2010, 12 παρ. 7 του ν. 3888/2010, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3899/2010, 18 παρ. 2 του ν. 4002/2011, δεύτερου παρ. 1
του ν. 4098/2012, 37 παρ. 5 του ν. 4141/2013 και 22 του ν. 4203/2013 αντίκεινται στο Σύνταγµα και
για τον λόγο αυτό δεν µπορούν να τύχουν εφαρµογής. Συνεπώς, οι ένδικες .. και ../7-7-2014 οριστικές
πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος χρήσεων 2003, 2004, 2005, 2006 και 2007,
αντιστοίχως, εκδόθηκαν (και κοινοποιήθηκαν στον αναιρεσείοντα) µετά τη συµπλήρωση της προθεσµίας
παραγραφής της παρ. 1 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε., η οποία έληγε στις 31-12-2009, 31-12-2010, 31-122011, 31-12-2012 και 31-122013, αντιστοίχως, και ήταν για τον λόγο αυτό ακυρωτέες. Δεν συνέτρεχε,
άλλωστε, αναφορικά µε τη χρήση 2007 και την ../2014 πράξη, περίπτωση εφαρµογής της διάταξης του
τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε., κατά την οποία «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», όπως ισχυρίσθηκε,
µεταξύ άλλων, το Δηµόσιο ενώπιον του δικάσαντος διοικητικού εφετείου, αφού, εν προκειµένω, δεν
υφίσταντο, κατά τα προεκτεθέντα, συµπληρωµατικά στοιχεία κατ’ άρθρ. 84 παρ. 4 περ. β και 68 παρ. 2
περ. α του Κ.Φ.Ε.. Κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόµενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή για τον παραπάνω
λόγο που βασίµως προβάλλεται και να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση κατά το µέρος που αφορά
στις .. και ../2014 οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος χρήσεων 2003,
2004, 2005, 2006 και 2007, αντιστοίχως. Παρέλκει δε ως αλυσιτελής η έρευνα των λοιπών λόγων
αναιρέσεως που αφορούν στις ως άνω πράξεις. Μειοψήφησαν ο Σύµβουλος Μιχ. Πικραµένος και η
Πάρεδρος Όλγα Βασιλάκη, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο λόγος πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµος,
σύµφωνα µε τη γνώµη που διατύπωσαν στη σκέψη 13.
19. Επειδή, ο ν. 3888/2010 «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθµιση ληξιπρόθεσµων
χρεών, διατάξεις για την αποτελεσµατική τιµωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Α`
175/30.9.2010) ορίζει στο άρθρο 1 ότι: « Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α` του νόµου αυτού
καθορίζεται προαιρετικός ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τις
εκκρεµείς φορολογικές υποθέσεις, µε σκοπό την κατάργησή τους», στο άρθρο 3 παρ. 1 ότι: «Στο πεδίο
εφαρµογής των ρυθµίσεων του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται οι εκκρεµείς υποθέσεις φορολογίας
εισοδήµατος και λοιπών φορολογικών αντικειµένων επιτηδευµατιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές
περιόδους που έκλεισαν µέχρι και τις 31.12.2009», στο άρθρο 9 µε τίτλο «Διαδικασία περαίωσης» ότι:
«1. Για την πραγµατοποίηση της περαίωσης των ανέλεγκτων υποθέσεων η Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµικών εκδίδει Εκκαθαριστικό Σηµείωµα
για τις ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στις ρυθµίσεις του παρόντος Κεφαλαίου, µε βάση τα
δεδοµένα που είναι καταχωρηµένα στα κεντρικά υπολογιστικά συστήµατά της κατά την ηµεροµηνία που
ορίζεται στην υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13. [...] 2. Το
Εκκαθαριστικό Σηµείωµα αποστέλλεται ταχυδροµικά από τη Γ.Γ.Π.Σ. στον επιτηδευµατία που αφορά, µε
ενηµέρωση της αρµόδιας για τη φορολογία εισοδήµατος Δ.Ο.Υ.. 3. Ο επιτηδευµατίας που επιθυµεί να
ρυθµιστούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις του σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου,
υποχρεούται να καταβάλλει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της συνολικής οφειλής που
αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα, το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσια (500)
ευρώ, εκτός αν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι κατώτερο από το ποσό αυτό. Η καταβολή από τον
επιτηδευµατία του αναφερόµενου στο προηγούµενο εδάφιο ποσού συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και
αµετάκλητη αποδοχή του περιεχοµένου του Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος, καθώς και των όρων και των
προϋποθέσεων που ορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου για την περαίωση των
ανέλεγκτων υποθέσεων, η οποία και επέρχεται µε την εξόφληση της συνολικής οφειλής που
αναγράφεται στο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα. Η κατά το πρώτο εδάφιο καταβολή δεν µπορεί να γίνει µετά
την ηµεροµηνία που καθορίζεται µε την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 13. Μετά την παρέλευση της ηµεροµηνίας αυτής δεν επιτρέπεται η υπαγωγή φορολογικών
υποθέσεων στις ρυθµίσεις του παρόντος Κεφαλαίου. 4. Αν µετά την κατά τα ανωτέρω αποδοχή του
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Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος περιέλθουν σε γνώση του προϊσταµένου της αρµόδιας Δ.Ο.Υ.
συµπληρωµατικά στοιχεία σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. και
της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Φ.Π.Α., εκδίδεται βάσει αυτών συµπληρωµατικό
Εκκαθαριστικό Σηµείωµα κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, συµψηφιζόµενου του ποσού που
καταβλήθηκε µε την αποδοχή του αρχικού Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος. Τα οριζόµενα στο προηγούµενο
εδάφιο ισχύουν και για κάθε είδους στοιχεία που υφίστανται ήδη στις αρµόδιες Δ.Ο.Υ. και λοιπές
ελεγκτικές αρχές κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται µε την υπουργική απόφαση του άρθρου 13 αλλά δεν
ήταν διαθέσιµα στη Γ.Γ.Π.Σ. κατά την ίδια ηµεροµηνία και δεν λήφθηκαν υπόψη κατά την έκδοση των
Εκκαθαριστικών Σηµειωµάτων, καθώς επίσης και για τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας και των
ελέγχων που αφορούν βιβλία και στοιχεία που είχαν κατασχεθεί ή παραληφθεί, ανάλογα µε την
περίπτωση, κατά την ίδια ως άνω ηµεροµηνία, αλλά δεν είχαν ελεγχθεί» και στο άρθρο 13 ότι «Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται: α) [...] β) Το περιεχόµενο, ο χρόνος, ο τρόπος και η
διαδικασία έκδοσης Εκκαθαριστικού ή Συµπληρωµατικού Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος των παραγράφων
1 και 4 του άρθρου 9, καθώς και οι συνέπειες και οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση µη
αποδοχής του από τον επιτηδευµατία γ) [...]». Εξάλλου, η απόφαση ΠΟΛ 1019/2011 «Έκδοση
Συµπληρωµατικών Εκκαθαριστικών Σηµειωµάτων επί υποθέσεων που υπήχθησαν στη ρύθµιση του
Κεφαλαίου Α` του Ν. 3888/2010 περί περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων, συνέπειες επί µη αποδοχής
τους από τους επιτηδευµατίες και υποβολή ειδικού σηµειώµατος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης µη
νόµιµων φορολογικών στοιχείων» (Β` 78) του Υφυπουργού Οικονοµικών, η οποία εξεδόθη κατ`
επίκληση, µεταξύ άλλων, των άρθρων 9 παρ. 4 και 13 του ν. 3888/2010, ορίζει στην παράγραφο 10 του
άρθρου µόνου αυτής ότι «Σε περίπτωση µη αποδοχής του Συµπληρωµατικού Εκκαθαριστικού
Σηµειώµατος εντός της προθεσµίας της παρ. 5 της παρούσας [10 ηµέρες από την κοινοποίησή του],
έχουν εφαρµογή για τα οικονοµικά έτη που βαρύνονται µε τα επιβαρυντικά στοιχεία για τα οποία αυτό
εκδόθηκε οι ισχύουσες διατάξεις περί συµπληρωµατικών φύλλων ελέγχου ή πράξεων, συµψηφιζόµενων
ως προς τις φορολογίες εισοδήµατος και Φ.Π.Α. των ποσών που για κάθε φορολογία από τις φορολογίες
αυτές προέκυψαν βάσει του αρχικού Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος [...]”.
20. Επειδή, εν προκειµένω, µε την προσφυγή και το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων ο αναιρεσείων
προέβαλε ότι µη νόµιµα εκδόθηκε η ../2014 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισµού φόρου
εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2009, γιατί το οικονοµικό αυτό έτος είχε περαιωθεί ως προς τη
φορολογία εισοδήµατος, ειδικότερα εκδόθηκε το ../22-10-2010 Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Περαίωσης του
Προϊσταµένου της .. Δ.Ο.Υ. …, εξόφλησε δε την 1-11- 2010 το συνολικό ποσό του φόρου που
υπολογίσθηκε µε αυτό, και οι ένδικες καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασµούς του δεν αποτελούσαν
συµπληρωµατικά στοιχεία, τα οποία περιήλθαν εκ των υστέρων στον αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας
οικονοµικής υπηρεσίας, αφού αυτές υπήρχαν κατά τον χρόνο της περαίωσης. Προέβαλε ακόµη ότι οι
παραπάνω τραπεζικές καταθέσεις δεν αποτελούσαν συµπληρωµατικά στοιχεία, γιατί περιήλθαν στον
έλεγχο µετά την …/21-9-2011 εντολή ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε.. Για την απόδειξη των ισχυρισµών του
επικαλέσθηκε και προσκόµισε, µεταξύ άλλων, το από 22.10.2010 εκκαθαριστικό σηµείωµα περαίωσης
του ν.3888/2010, από το οποίο προέκυπτε ότι για το οικονοµικό έτος 2009 είχε γίνει περαίωση ως προς
τη φορολογία εισοδήµατος κατ` εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3888/2010. Όπως γίνεται δεκτό από
την αναιρεσιβαλλοµένη (σκ. 19), ο αναιρεσείων είχε περαιώσει ως προς τη φορολογία εισοδήµατος το
οικονοµικό έτος 2009 κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3888/2010. Περαιτέρω, στην έκθεση
απόψεων του Δηµοσίου ενώπιον του δικάσαντος διοικητικού δικαστηρίου αναφέρεται ότι εκδόθηκε το …
συµπληρωµατικό εκκαθαριστικό σηµείωµα περαίωσης βάσει του ν. 3888/2010 και της ΠΟΛ 1019/2011,
το οποίο κοινοποιήθηκε στον αναιρεσείοντα στις 24-3-2014, πλην εκείνος δεν το αποδέχθηκε. Η
αναιρεσιβαλλοµένη δέχθηκε ότι, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 9 παρ. 1
και 4 του ν. 3888/2010, σε συνδυασµό προς τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε., για
υποθέσεις που έχουν περαιωθεί ως προς τη φορολογία εισοδήµατος κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ν.
3888/2010 δεν αποκλείεται η έκδοση και κοινοποίηση πράξης διορθωτικού προσδιορισµού φόρου
εισοδήµατος αν από συµπληρωµατικά στοιχεία, τα οποία περιήλθαν εκ των υστέρων στον Προϊστάµενο
της Δ.Ο.Υ. και τα οποία ο τελευταίος δεν είχε υπόψη του κατά την περαίωση, εξακριβώνεται ότι το
εισόδηµα του υπόχρεου είναι ανώτερο από αυτό που περιλήφθηκε στην περαίωση. Απέρριψε δε τον ως
άνω λόγο ως αβάσιµο, µε την αιτιολογία ότι «η εξακρίβωση ότι τα εισοδήµατα του [αναιρεσείοντος] είναι
ανώτερα από αυτά που περιλήφθηκαν στις πράξεις περαίωσης, για τα οποία εκδόθηκαν οι ένδικες
οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος, αποδεικνύεται από συµπληρωµατικά
στοιχεία τα οποία ήταν το σύνολο των πρωτογενών καταθέσεων του [αναιρεσείοντος] σε µετρητά ή
επιταγές που εµφανίζονται στην πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος του Σ.Δ.Ο.Ε.
στους πίνακες . χρήσης 2003, . χρήσης 2004, . χρήσης 2005, . χρήσης 2006, . χρήσης 2007 και .
χρήσης 2008 µε πλήρη ανάλυση ανά τράπεζα, λογαριασµό, ηµεροµηνία, ποσό πίστωσης και αιτιολογία
(π.χ. όνοµα καταθέτη), τα οποία δεν ήταν στη διάθεση της αρµοδίας φορολογικής αρχής κατά το χρόνο
που οι υποθέσεις περαιώθηκαν οριστικά (έτος 2009 και 2010) αλλά περιήλθαν εκ των υστέρων στη
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διάθεσή της (2011 και µεταγενέστερα), µετά την άρση του τραπεζικού απορρήτου του [αναιρεσείοντος]
και συνεπώς για την έκδοση των [...] ../2014 οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισµού φόρου
εισοδήµατος, οικονοµικών ετών [...] 2009 [...], συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις διενέργειας
ελέγχου, σύµφωνα µε το άρθρο 68 παρ.2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος [...]. Ο ισχυρισµός,
επίσης, ότι εκδόθηκε η …./21-9-2011 εντολή ελέγχου και διενεργήθηκε έλεγχος χωρίς την
προγενέστερη ύπαρξη συµπληρωµατικών στοιχείων πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιµος, γιατί η νόµιµη
προϋπόθεση της ύπαρξης συµπληρωµατικών στοιχείων απαιτείται για την έκδοση και κοινοποίηση των
ένδικων πράξεων διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος ενώ η έκδοση εντολής ελέγχου και η
διενέργεια ελέγχου αποτελούν προπαρασκευαστικές πράξεις της φορολογικής αρχής για τη διαπίστωση
της ύπαρξης ή όχι συµπληρωµατικών στοιχείων. Συνεπώς, νόµιµα ο Προϊστάµενος της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Αττικής του Σ.Δ.Ο.Ε. εξέδωσε την …./21-9-2011 εντολή ελέγχου - έρευνας για το άνοιγµα
των τραπεζικών λογαριασµών του [αναιρεσείοντος] και ελέγχου αυτών, µετά το µε αριθ. …/2011
Πληροφοριακό Δελτίο, µε το οποίο το Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής ζήτησε κατόπιν ανώνυµης καταγγελίας, να
διενεργήσει η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Σ.Δ.Ο.Ε., έλεγχο σε τριάντα τέσσερεις (34)
δικηγόρους για φοροδιαφυγή µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονταν και ο [αναιρεσείων]. Επίσης, νόµιµα
οι ελεγκτές της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του Σ.Δ.Ο.Ε. έστειλαν τα µε αρ.πρωτ. .. ../2011 και
…/2012 έγγραφα προς την …… και ζήτησαν να τους γνωστοποιήσουν το περιεχόµενο και τις κινήσεις από
την 1/1/2000 έως και την ηµεροµηνία σύνταξης των συγκεκριµένων εγγράφων, των κάθε είδους
τραπεζικών και επενδυτικών λογαριασµών ατοµικών ή κοινών µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που
τηρούσε ή τηρεί ο [αναιρεσείων], αφού τα στοιχεία αυτά δεν προέκυπταν από τα βιβλία και στοιχεία του
Κ.Β.Σ. που τηρούσε ο [αναιρεσείων] αλλά προέκυπταν από στοιχεία (τραπεζικοί λογαριασµοί) που
τηρούσαν οι ελληνικές τράπεζες».
21. Επειδή, µε την κρινόµενη αίτηση προβάλλεται ότι έσφαλε η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση που έκρινε
ότι για την έκδοση της ../2014 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος
οικονοµικού έτους 2009 (χρήσης 2008) συνέτρεχαν οι κατ` άρθρο 68 παρ. 2 του Κ.Φ.Ε. προϋποθέσεις
διενέργειας ελέγχου, ειδικότερα ότι από συµπληρωµατικά στοιχεία, ήτοι το σύνολο πρωτογενών
καταθέσεων του αναιρεσείοντος σε µετρητά ή επιταγές, όπως εµφανίζονταν στην πληροφοριακή έκθεση
ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος του Σ.Δ.Ο.Ε. µε πλήρη ανάλυση ανά τράπεζα, λογαριασµό,
ηµεροµηνία, ποσό πίστωσης και αιτιολογία και περιήλθαν στη φορολογική αρχή µετά τον χρόνο
οριστικής περαίωσης της οικείας φορολογικής υπόθεσης, εξακριβώθηκαν εισοδήµατα ανώτερα από τα
περιληφθέντα στην οικεία πράξη περαίωσης. Προβάλλεται ειδικότερα ότι το άνοιγµα τραπεζικών
λογαριασµών υφιστάµενων και δυνάµενων να ελεγχθούν ήδη όταν ο αναιρεσείων προέβη σε περαίωση
ως προς τη φορολογία εισοδήµατος της οικείας χρήσης δεν συνιστά συµπληρωµατικό στοιχείο, αλλά,
αντιθέτως, ως ελεγκτική ενέργεια, προϋποθέτει την ύπαρξη συµπληρωµατικού στοιχείου, έσφαλε δε η
αναιρεσιβαλλοµένη που έκρινε ότι η ύπαρξη συµπληρωµατικών στοιχείων συνιστά προϋπόθεση της
έκδοσης και κοινοποίησης των πράξεων διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος ενώ η έκδοση
εντολής ελέγχου και η διενέργεια ελέγχου αποτελούν προπαρασκευαστικές πράξεις προς διαπίστωση της
ύπαρξης ή όχι συµπληρωµατικών στοιχείων. Προς θεµελίωση του παραδεκτού του λόγου, ενόψει της
διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 53 του π.δ. 18/1989, διατυπώνεται ο ισχυρισµός ότι επί του ανωτέρω
νοµικού ζητήµατος, εάν το άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών συνιστά συµπληρωµατικό στοιχείο κατ`
άρθρο 68 παρ. 2 του Κ.Φ.Ε., το οποίο νοµιµοποιεί τον επανέλεγχο περαιωθείσας χρήσης, ή αποτελεί
ελεγκτική ενέργεια, που προϋποθέτει την ύπαρξη συµπληρωµατικού στοιχείου, δεν υφίσταται νοµολογία
του Συµβουλίου της Επικρατείας. Ο παραπάνω ισχυρισµός του αναιρεσείο- ντος είναι βάσιµος και ο
λόγος αναιρέσεως προβάλλεται παραδεκτώς. Περαιτέρω, η ως άνω κρίση της αναιρεσιβαλλοµένης δεν
αιτιολογείται νοµίµως δεδοµένου ότι, όπως προαναφέρεται (σκέψη 18), ούτε το σύνολο των
πρωτογενών καταθέσεων του αναιρεσείοντος που εµφανίζονταν στην πληροφοριακή έκθεση ελέγχου
φορολογίας εισοδήµατος του Σ.Δ.Ο.Ε. και στους οικείους πίνακες, όπως δέχθηκε η αναιρεσιβαλλοµένη,
ούτε η εν λόγω από 10-10-2013 πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος του Σ.Δ.Ο.Ε.,
όπως υποστηρίζει το Δηµόσιο µε το υπόµνηµά του, ούτε η ανώνυµη καταγγελία, για την οποία
συντάχθηκε το …/2011 πληροφοριακό δελτίο του Σ.Δ.Ο.Ε. αποτελούσαν συµπληρωµατικά στοιχεία κατά
την έννοια του άρθρου 68 παρ. 2 περ. α του Κ.Φ.Ε., το οποίο και βρίσκει εφαρµογή δυνάµει της
παραγράφου 10 του άρθρου µόνου της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1019/2011 -αντί της διάταξης της παρ. 4 του
άρθρου 9 του ν. 3888/2010, στην οποία αναφέρεται το Δηµόσιο µε το προµνηµονευόµενο υπόµνηµά
του- ικανά να δικαιολογήσουν την έκδοση συµπληρωµατικής πράξης (ήδη πράξης διορθωτικού
προσδιορισµού, βλ. άρθρο 72 παρ. 1 ν. 4174/2013). Εξάλλου, σύµφωνα µε όσα έγιναν ερµηνευτικώς
δεκτά στη σκέψη 14, δεν µπορούσε να τύχει εφαρµογής ούτε η διάταξη του άρθρου 68 παρ. 2 περ. β
του Κ.Φ.Ε., περί ανακρίβειας της υποβληθείσας δήλωσης (το ζήτηµα εφαρµογής των διατάξεων αυτών
όφειλε να εξετάσει το δικάσαν Διοικητικό Εφετείο, κρίνοντας επί του λόγου προσφυγής περί µη νόµιµης
έκδοσης της ένδικης πράξης ύστερα από περαίωση της οικείας φορολογικής υπόθεσης, έστω κι αν το
Δηµόσιο δεν τις επικαλέσθηκε κατά τη διατύπωση των σχετικών αµυντικών ισχυρισµών του, εφόσον µε
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την εν λόγω πράξη διαπιστώθηκε ανακρίβεια της δήλωσης που είχε υποβληθεί για το επίµαχο έτος και
επιβλήθηκε, συναφώς, πρόσθετος φόρος). Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση για τον
παραπάνω λόγο που βασίµως προβάλλεται και να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση κατά το µέρος
που αφορά στην ../2014 πράξη διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος χρήσης 2008. Παρέλκει
δε ως αλυσιτελής η έρευνα των λοιπών λόγων αναιρέσεως που αφορούν στην ως άνω πράξη.
Μειοψήφησαν ο Σύµβουλος Μιχ. Πικραµένος και η Πάρεδρος Όλγα Βασιλάκη, οι οποίοι υποστήριξαν ότι
ο λόγος πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµος, σύµφωνα µε τη γνώµη που διατύπωσαν στη σκέψη 13, κατά
την οποία µεταξύ των συµπληρωµατικών στοιχείων περιλαµβάνονται και οι τραπεζικοί λογαριασµοί των
φορολογουµένων στην ηµεδαπή, από το υπόλοιπο ή και τις κινήσεις των οποίων µπορεί να προκύψει µη
δηλωθέν φορολογητέο εισόδηµα.
22. Επειδή, η υπόθεση δεν χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγµατικό και, κατά συνέπεια, το Δικαστήριο
την κρατεί και δικάζει την προσφυγή του αναιρεσείοντος, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 57 του
π.δ. 18/1989, ακυρώνει δε τη σιωπηρή απόρριψη της ../16-9-2014 ενδικοφανούς προσφυγής του
αναιρεσείοντος κατά των …,.. και ../2014 πράξεων, καθώς και τις πράξεις αυτές, για τον λόγο που
εκτίθεται στη σκέψη 18, κατά δε της ../2014 πράξης, καθώς και την πράξη αυτή, για τον λόγο που
εκτίθεται στη σκέψη 21.
23. Επειδή, το Δικαστήριο, εκτιµώντας τις περιστάσεις, κρίνει ότι το Δηµόσιο πρέπει να απαλλαγεί από
τη δικαστική δαπάνη για την επί της προσφυγής δίκη σύµφωνα µε το άρθρο 275 παρ. 1 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α` 97).
Δια ταύτα
Δέχεται την αίτηση.
Αναιρεί την 1391/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύµφωνα µε το σκεπτικό.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
Επιβάλλει στο αναιρεσίβλητο Δηµόσιο τη δικαστική δαπάνη του αναιρεσείοντος, η οποία ανέρχεται σε
εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.
Κρατεί την υπόθεση, δικάζει και δέχεται την προσφυγή.
Ακυρώνει τη σιωπηρή απόρριψη της …/16-9-2014 ενδικοφανούς προσφυγής του αναιρεσείοντος
ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών κατά των .., .., .. και ../7-7-2014 οριστικών πράξεων
διορθωτικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος οικονοµικών ετών 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 και
2009, αντιστοίχως, καθώς και τις εν λόγω πράξεις.
Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος για την προσφυγή παραβόλου.
Απαλλάσσει το Δηµόσιο από τη δικαστική δαπάνη για την επί της προσφυγής δίκη, σύµφωνα µε το
σκεπτικό.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 19 και 30 Οκτωβρίου 2017 και η απόφαση δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια
συνεδρίαση της 24ης Ιανουαρίου 2018.
Η Πρόεδρος του Β` Τµήµατος
Ε. Σάρπ

Ο Γραµµατέας του Β` Τµήµατος
Ι. Μητροτάσιος

Ρ.Κ
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