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Η γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους για την
απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας σχετικά με την παραγραφή
των φορολογικών υποθέσεων

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
(ΝΣΚ) εξέδωσε πρόσφατα
γνωμοδότηση σχετικά με την
απόφαση - ορόσημο της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας
(ΣτΕ 1738/2017) της 27ης Ιουνίου
2017. Το ΣτΕ με την απόφαση αυτή,
που επηρεάζει σημαντικό αριθμό
ελέγχων και καταλογισμών, έκρινε
ότι οι συνεχείς παρατάσεις της
παραγραφής παραβιάζουν τις
συνταγματικές αρχές της ασφάλειας
δικαίου και της αναλογικότητας
καθώς και το άρθρο 78 του
Συντάγματος περί της αρχής της
νομιμότητας του φόρου και ότι οι
φορολογικοί έλεγχοι που
διενεργούνται μετά την παρέλευση
της προθεσμίας της κανονικής
παραγραφής στηρίζονται σε
αντισυνταγματικές διατάξεις, με
αποτέλεσμα να είναι ακυρωτέοι οι
σχετικοί καταλογισμοί.
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Ιστορικό
Γενικά, η αξίωση του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους
παραγράφεται σε πέντε έτη από το τέλος του έτους εντός
του οποίου υποβάλλεται η δήλωση, αν και σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και βάσει συγκεκριμένων διατάξεων, η
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε 10, 15 ή 20 έτη.
Η υπόθεση που συζητήθηκε ενώπιον του ΣτΕ αφορούσε
νόμους που παρέτειναν την προθεσμία παραγραφής της
αξίωσης του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους λίγο πριν την
παρέλευση της αρχικής παραγραφής (είτε της παράτασης
αυτής). Το αποτέλεσμα αυτών των νομοθετικών
διατάξεων ήταν ο κανόνας της κανονικής πενταετούς
παραγραφής να μην έχει πλέον σε καμία περίπτωση
εφαρμογή.
Η απόφαση του ΣτΕ
Το ΣτΕ έκρινε επί υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος ότι
διάταξη νόμου που παρατείνει το χρόνο παραγραφής
φορολογικών αξιώσεων, των οποίων η έναρξη του χρόνου
παραγραφής είναι προγενέστερη από το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος της δημοσιεύσεως του νόμου που
παρέτεινε την παραγραφή, είναι ανίσχυρη ως αντίθετη
στην απορρέουσα από την αρχή του κράτους δικαίου
αρχή της ασφάλειας δικαίου.
Το ΣτΕ, επίσης, έκρινε ότι με βάση την αρχή της
αναλογικότητας, η προθεσμία παραγραφής πρέπει να έχει,
συνολικά, εύλογη διάρκεια, να ορίζεται εκ των προτέρων
και να είναι επαρκώς προβλέψιμη από τον
φορολογούμενο. Η εύλογη διάρκεια της παραγραφής
εξυπηρετεί σύμφωνα με το ΣτΕ τη δυνατότητα άσκησης
αποτελεσματικού ελέγχου από την πλευρά της
φορολογικής αρχής, καθώς σκοπός των φορολογικών
ελέγχων δεν είναι ούτε η τιμωρία των φορολογούμενων
ούτε απλώς η βεβαίωση φόρων, αλλά η είσπραξή τους, η
οποία τίθεται εν αμφιβόλω όταν η βεβαίωση γίνεται σε
πολύ μεταγενέστερο χρονικά σημείο από τη χρήση που
αφορούν.
Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ
Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τα ανακύπτοντα
ζητήματα από την ως άνω απόφαση του ΣτΕ, το ΝΣΚ
διατύπωσε τις ακόλουθες θέσεις:
- Οι αποφάσεις του ΣτΕ δεσμεύουν μόνο τους διαδίκους
στη δίκη επί της οποίας εκδόθηκαν. Ωστόσο, αν υποθέσεις
με ακριβώς όμοια προς τα επιλυθέντα με την απόφαση

του ΣτΕ νομικά ζητήματα οδηγηθούν ενώπιον των
δικαστηρίων, τα τελευταία θα ακολουθήσουν τη
νομολογία του ΣτΕ και η έκβαση δεν θα είναι ευνοϊκή για
το Δημόσιο. Επομένως, αν και η Φορολογική Διοίκηση δεν
υποχρεούται σε συμμόρφωση με την ως άνω απόφαση
του ΣτΕ στην αντιμετώπιση άλλων υποθέσεων με όμοια
ζητήματα, ανάγεται στην αρμοδιότητά της αν θα συνεχίσει
του ελέγχους ή την έκδοση εντολών για χρήσεις που
θεωρούνται παραγεγραμμένες με βάση την παραπάνω
απόφαση.
- Επί της παραπάνω γνώμης, μειοψήφησαν οχτώ Νομικοί
Σύμβουλοι οι οποίοι εξέφρασαν την γνώμη ότι η
Φορολογική Διοίκηση οφείλει να μην εκδίδει εντολές
ελέγχου και να μην προβεί στην συνέχιση ελέγχων για
χρήσεις για τις οποίες έχει διαπιστωθεί παραγραφή της
φορολογικής αξιώσεως του Δημοσίου.
- Η διάταξη περί δεκαετούς παραγραφής λόγω
συμπληρωματικών στοιχείων δεν επηρεάζεται από την εν
λόγω απόφαση του ΣτΕ και πρέπει να εφαρμόζεται από τη
Φορολογική Διοίκηση.
- Η διάταξη του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(«ΚΦΔ») για την εικοσαετή παραγραφή σε περιπτώσεις
φοροδιαφυγής, αν και αντίθετη στις αρχές της
αναλογικότητας και της ασφάλειας δικαίου, πρέπει
ομοίως να εφαρμόζεται από τη Φορολογική Διοίκηση μέχρι
εκδόσεως αποφάσεως του ΣτΕ που θα αντιμετωπίσει τη
συνταγματικότητα ή/και την ερμηνεία της.
- Δεν μπορούν να επιστραφούν ως αχρεωστήτως
καταβληθέντες φόροι που καταλογίσθηκαν με το
επιχείρημα ότι αφορούν παραγεγραμμένες χρήσεις χωρίς
ακύρωση ή τροποποίηση των καταλογιστικών πράξεων
από τη ΔΕΔ ή τα Δικαστήρια.
- Αν έχουν υποβληθεί αιτήσεις υπαγωγής στον
Ν.4446/2016 (Εθελούσια Αποκάλυψη Αδήλωτων
Εισοδημάτων), οι υπαχθέντες δεν μπορούν να
απαλλαγούν της υποχρεώσεως καταβολής των
βεβαιωθέντων ποσών με επίκληση της αποφάσεως του
ΣτΕ.
- Για το ζήτημα της άσκησης ποινικής δίωξης για
παραγεγραμμένες χρήσεις, το ΝΣΚ παραπέμπει στις
εισαγγελικές αρχές και τα ποινικά δικαστήρια.
Αναμένεται πιθανώς η έκδοση κάποιας εγκυκλίου από την
πλευρά της Φορολογικής Διοίκησης με σχετικές οδηγίες
προς τις φορολογικές αρχές ώστε να αποφευχθεί
περαιτέρω ταλαιπωρία και κόστη των φορολογούμενων
που είναι σε έλεγχο για παλαιότερες χρήσεις.
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