Σύγχρονοι προβληµατισµοί για την έννοια, τη σηµασία και τις συνέπειες
της παραγραφής σε βάρος του Δηµοσίου στο φορολογικό δίκαιο1
Η προσέγγιση και η κατανόηση της έννοιας της παραγραφής στο δηµόσιο
δίκαιο δεν έχει µόνο θεωρητική αλλά και µεγάλη πρακτική αξία, στο µέτρο που
επηρεάζει τον καθορισµό του κανονιστικού περιεχοµένου του θεσµού, τον
τρόπο εξέτασής του από τον δικαστή, καθώς και των συνεπειών του στην
έννοµη τάξη. Πρόκειται για εγχείρηµα δύσκολο (ενόψει και των ιδιαιτεροτήτων
του δηµοσίου δικαίου σε σχέση µε το αστικό και το ποινικό δίκαιο), στο οποίο
οι υπεύθυνοι του έργου “Παραγραφές υπέρ και κατά του Δηµοσίου” (εκδ.
Νοµική Βιβλιοθήκη 2019) ανταποκρίθηκαν µε επιτυχία2, στηριζόµενοι, ιδίως,
στη σχετική (και, ενίοτε, δυσχερώς εντοπίσιµη) νοµολογία, αλλά ταυτόχρονα
κρατώντας, έστω και εµµέσως, δια της γενόµενης ανάλυσης, κάποιες
επιφυλάξεις ως προς την ορθότητά της.
Από την πλευρά µου, θα επιχειρήσω, εν προκειµένω, να εµβαθύνω κάπως
στο ανωτέρω ζήτηµα, αναφερόµενος ειδικότερα, µε βάση και την εµπειρία µου
από το χειρισµό σχετικών υποθέσεων, στο θεσµό της παραγραφής σε βάρος
της φορολογικής Διοίκησης. Στο εν λόγω πεδίο είχαµε σηµαντικές εξελίξεις
στη νοµολογία (της Ολοµέλειας και του Β΄ Τµήµατος) του Συµβουλίου της
Επικρατείας των τελευταίων ετών, η οποία και αποτυπώνεται µε πληρότητα
στο παραπάνω βιβλίο.
Προσπαθώντας να προσεγγίσω την έννοια και τη σηµασία της παραγραφής
στο προαναφερόµενο πλαίσιο, ξεκινώ από δύο βασικά συναφή ερωτήµατα:
(i) ποιές είναι πράξεις της φορολογικής Διοίκησης που καταλαµβάνονται από
το θεσµό της παραγραφής; και (ii) ποιό είναι το νοµικό θεµέλιο του θεσµού της
παραγραφής στο φορολογικό δίκαιο;
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Το κείµενο αποδίδει, εν πολλοίς, την εισήγησή µου στην παρουσίαση του βιβλίου
“Παραγραφές υπέρ και κατά του Δηµοσίου”, η οποία πραγµατοποιήθηκε στη Νοµική
Βιβλιοθήκη την 10.12.2019. Εκφράζω στους συναδέλφους συγγραφείς του
πονήµατος Ε. Σουλτανίδου (Εισηγήτρια ΣτΕ) και Τ. Ζολώτα (Πρωτοδίκη ΔΔ) καθώς
και στον συνάδελφο Β. Ανδρουλάκη (Σύµβουλο Επικρατείας), που είχε την επιµέλεια
του βιβλίου, αφενός, τα συγχαρητήριά µου για το έχον ιδιαίτερη πρακτική
χρησιµότητα έργο τους και, αφετέρου, τις ευχαριστίες µου για την τιµή που µου
έκαναν να συµµετάσχω στην παρουσίασή του. Ευχαριστώ επίσης τον Αντιπρόεδρο
ΣτΕ Ι. Γράβαρη, για την προεδρία της εκδήλωσης.
2
Βλ., ιδίως, σελ. 3-22, 25-27, 90-92 και 242-248 του βιβλίου.
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Το αντικείµενο (ήτοι, η στόχευση) της παραγραφής σε βάρος της φορολογικής
Διοίκησης είναι ατοµικές πράξεις της, µε τις οποίες καταλογίζεται στον
αποδέκτη τους οφειλόµενος φόρος ή/και κύρωση για παράβαση της
φορολογικής νοµοθεσίας. Η παραγραφή δεν φαίνεται να (είναι νοητό να) έχει
ως αντικείµενο την έκδοση κανονιστικών πράξεων από τη φορολογική
Διοίκηση, η οποία, άλλωστε, είναι εξαιρετικά αµφίβολο εάν µπορεί, κατά το
Σύνταγµα, να ρυθµίζει µε τέτοιες πράξεις της ζητήµατα αναγόµενα στην
παραγραφή
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. Παράλληλα, η παραγραφή σε βάρος της φορολογικής

Διοίκησης δεν παρουσιάζει κατ’ ουσίαν πρακτικό ενδιαφέρον αυτοτελώς σε
σχέση µε συναφείς, δυσµενείς για τον φορολογούµενο, πράξεις της, όπως
είναι, ιδίως, η επιβολή µέτρων διασφάλισης των συµφερόντων του Δηµοσίου,
ενόψει του παρακολουθηµατικού χαρακτήρα τους έναντι των πράξεων
επιβολής φόρου ή κύρωσης4.
Σύµφωνα µε τα κριθέντα στην απόφαση 1738/2017 της Ολοµέλειας του
Συµβουλίου της Επικρατείας, ο θεσµός της παραγραφής στο φορολογικό
δίκαιο έχει διττό συνταγµατικό έρεισµα. Στηρίζεται, αφενός, στη θεµελιώδη
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Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας (βλ.
Ολοµ. 3174/2014 και Ολοµ. 1738/2017), η προθεσµία παραγραφής της αξίωσης του
Δηµοσίου για τη βεβαίωση και την επιβολή φόρου εισοδήµατος συνιστά, κατά την
παράγραφο 1 του άρθρου 78 του Συντάγµατος, ουσιαστικό στοιχείο της οικείας
φορολογικής ενοχής. Συνεπεία της ως άνω ερµηνευτικής παραδοχής, είναι ευλόγως
υποστηρίξιµη η άποψη ότι, κατά το άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγµατος, η παραγραφή
πρέπει να ορίζεται µε τυπικό νόµο και δεν µπορεί να καθορίζεται από την
κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση, βάσει νοµοθετικής εξουσιοδότησης.
4
Βλ. ΣτΕ Β΄ Τµ. 287/2018: «[...] η εξουσία του Δηµοσίου για τον καταλογισµό
παραβάσεων των κανόνων της φορολογικής νοµοθεσίας καθώς και για την επιβολή
στον παραβάτη των αναλογούντων φόρων ή/και σχετικών κυρώσεων, όπως
προστίµων για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ., παύει µε την παρέλευση της
οριζόµενης στο νόµο προθεσµίας παραγραφής, η οποία αποτελεί θεσµό του
ουσιαστικού δικαίου (πρβλ. ΣτΕ 1738/2017 Ολοµ., 2709/2010, 1930/2006).
Συνακόλουθα, σε περίπτωση τέτοιας παραγραφής, δεν επιβάλλονται νοµίµως µέτρα
διασφάλισης του συµφέροντος του Δηµοσίου προς είσπραξη των φόρων ή/και των
σχετικών προστίµων, όπως είναι τα µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν.
2523/1997 (Α΄ 179). Εποµένως, σε περίπτωση που πράξη επιβολής προστίµου για
παράβαση του Κ.Β.Σ., όπως για έκδοση εικονικού φορολογικού στοιχείου, ακυρωθεί
µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, λόγω παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου
για έκδοση και κοινοποίηση τέτοιας πράξης, καθίσταται µη νόµιµη και η συναφής
πράξη επιβολής µέτρων διασφάλισης του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 […]».
Λαµβανοµένης υπόψη της παραπάνω κρίσης, σε συνδυασµό µε την αρχή της
αναλογικότητας, είναι ευλόγως υποστηρίξιµη η άποψη ότι η παραγραφή του
δικαιώµατος του Δηµοσίου για έκδοση πράξης επιβολής φόρου ή κύρωσης ελέγχεται
από τον δικαστή στο πλαίσιο της εξέτασης της νοµιµότητας της επιβολής των οικείων
µέτρων διασφάλισης.
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αρχή της ασφάλειας δικαίου και, αφετέρου, στη διάταξη της παραγράφου 1
του άρθρου 78 του Συντάγµατος, κατά την έννοια της οποίας η προθεσµία
παραγραφής της αξίωσης του Δηµοσίου για τη βεβαίωση και την επιβολή
φόρου συνιστά ουσιαστικό στοιχείο της οικείας, προβλεπόµενης στον (τυπικό)
νόµο, φορολογικής ενοχής. Από το σκεπτικό της Ολοµέλειας συνάγεται µε
σαφήνεια ότι η πρώτη των παραπάνω βάσεων αφορά στην επιβολή τόσο
φορολογικών βαρών όσο και φορολογικών κυρώσεων5. Αντίθετα, η δεύτερη
των ανωτέρω βάσεων αφορά µόνον στην επιβολή φόρων6.
H Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας έχει κρίνει, συναφώς, ότι η
προθεσµία παραγραφής της αξίωσης του Δηµοσίου για τη βεβαίωση και την
επιβολή φόρου συνιστά, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του
Συντάγµατος, ουσιαστικό στοιχείο της οικείας φορολογικής ενοχής (βλ. ΣτΕ
Ολοµ. 3174/2014, Ολοµ. 1738/2017). Ωστόσο, εν λόγω ερµηνευτική
παραδοχή δεν έχει τύχει περαιτέρω επεξεργασίας στη νοµολογία, µε συνέπεια
να αφήνει ερωτηµατικά ως προς την ακριβή έννοια και σηµασία της.
Προκειµένου να απαντηθούν τα ερωτήµατα αυτά, που σχετίζονται µε τον
τερµατισµό της φορολογικής ενοχής ή της εξουσίας του Δηµοσίου να
επιδιώξει την εκπλήρωσή της, είναι σκόπιµο να διευκρινίσουµε τον τρόπο
γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. Κατά τη νοµολογία του Β΄ Τµήµατος
του Δικαστηρίου, η φορολογική ενοχή/υποχρέωση γεννάται µε τη συνδροµή
των οριζόµενων στο νόµο προϋποθέσεων και διαπιστώνεται µε την αντίστοιχη
καταλογιστική πράξη της φορολογικής αρχής (βλ. ΣτΕ 951/2018 επταµ.,
2021/2010). Η ατοµική διοικητική πράξη επιβολής φόρου συνιστά, λοιπόν,
5

Η σκέψη 5 της ΣτΕ Ολοµ. 1738/2017 περί της αρχής της ασφάλειας δικαίου σε
σχέση µε την παραγραφή αναφέρεται όχι µόνο σε φόρους, αλλά και σε επιβολή
τελών και εισφορών. Η κρίση αυτή φαίνεται να (και είναι εύλογο να θεωρηθεί ότι)
καλύπτει και δηµόσια βάρη µη φορολογικού χαρακτήρα. Επίσης, η επίµαχη
θεµελιώδης αρχή πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστά και τη γενική νόµιµη βάση της
υποχρέωσης πρόβλεψης/θέσπισης παραγραφής σε σχέση µε πράξεις επιβολής
κυρώσεων για παραβάσεις της διοικητικής νοµοθεσίας (πρβλ. ΣτΕ Β΄ Τµ. 1976/2015,
σχετικά µε παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισµού).
6
Συναφώς παρατηρείται ότι ναι µεν η ΣτΕ Β΄ Τµ. 888/2016 (πενταµελούς,
παραπεµπτική στην επταµελή σύνθεση του Τµήµατος), η οποία αφορούσε στην
παραγραφή σε διαφορά από τον καταλογισµό προστίµου για παραβάσεις του Κ.Β.Σ.,
επικαλείται και τη διάταξη του άρθρου 78 παρ. 2 του Συντάγµατος, αλλά η
ακολούθως εκδοθείσα στην ίδια υπόθεση ΣτΕ Β΄ Τµ. 1623/2016 της επταµελούς
σύνθεσης αναφέρεται µόνο στη συνταγµατική αρχή της ασφάλειας δικαίου,
αναγνωρίζοντας, εµµέσως πλην σαφώς, ότι η διάταξη της παραγράφου 2 του
άρθρου 78 του Συντάγµατος δεν έχει πεδίο εφαρµογής στις φορολογικές κυρώσεις.
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πράξη διαπιστωτικού (και όχι διαπλαστικού) χαρακτήρα, δεν δηµιουργεί το
πρώτον την έννοµη σχέση της φορολογικής υποχρέωσης, αλλά διαπιστώνει
την ύπαρξη της.
Στην ουσιαστική ύπαρξη της φορολογικής ενοχής φαίνεται να αναφέρεται και
η παραγραφή. Πράγµατι, κατά την προεκτεθείσα νοµολογία της Ολοµέλειας,
πρόκειται για στοιχείο αναγόµενο στην ουσία της ίδιας της φορολογικής
υποχρέωσης. Ενόψει τούτου, η παραγραφή διακρίνεται από άλλες “γειτονικές”
έννοιες, όπως η χρονική αρµοδιότητα της Διοίκησης για έκδοση πράξης
διαπίστωσης της φορολογικής ενοχής ή η εισπραξιµότητα ορισµένης
υπαρκτής/διαπιστωθείσας χρηµατικής απαίτησης ή, ακόµα περισσότερο, από
το αγώγιµο κάποιας αξίωσης, έννοια που δεν βρίσκει πρόσφορο πεδίο όσον
αφορά τις φορολογικές αξιώσεις του Δηµοσίου. Συνεπώς, ως στοιχείο
αναγόµενο στην ουσία, αυτή καθεαυτή, της φορολογικής ενοχής αυτής, είναι
ευλόγως υποστηρίξιµο ότι αναφέρεται στην εξάλειψη της φορολογικής
υποχρέωσης, η οποία, κατόπιν της παρέλευσης του χρόνου παραγραφής, δεν
µπορεί πλέον να διαπιστωθεί και να επιβληθεί νοµίµως από τη φορολογική
Διοίκηση. Εποµένως, µπορεί ευλόγως να υποστηριχθεί ότι πρόκειται περί
αποσβεστικής προθεσµίας.
Η προσέγγιση αυτή φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση µε απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας της δεκαετίας του ‘90 (βλ. ΣτΕ Β΄ Τµ. 2801/1994
επταµ.), σύµφωνα µε την οποία η έκπτωση του Δηµοσίου από το δικαίωµα
κοινοποίησης πράξης επιβολής φόρου ακίνητης περιουσίας έχει χαρακτήρα
γνήσιας παραγραφής και όχι αποσβεστικής προθεσµίας, µε συνέπεια η
πάροδος του χρόνου παραγραφής να µην επάγεται εξάλειψη της σχετικής
φορολογικής

υποχρέωσης,

αλλά

µόνο

αδυναµία

του

Δηµοσίου

να

κοινοποιήσει στο φορολογούµενο την οικεία καταλογιστική πράξη. Ωστόσο,
στην εν λόγω απόφαση διατυπώθηκε ισχυρή µειοψηφία δύο µελών του
Δικαστηρίου, οι οποίοι σηµείωσαν ότι είναι πολύ αµφίβολο εάν ο θεσµός της
φυσικής ενοχής, που είναι θεσµός του αστικού δικαίου, µπορεί να εφαρµοσθεί
και στο δηµόσιο δίκαιο και µάλιστα στις φορολογικές υποχρεώσεις προς το
Δηµόσιο. Εξάλλου, πρόκειται για αρκετά παλαιά απόφαση, που δεν λαµβάνει
υπόψη τη νέα θέση της νοµολογίας περί της ερµηνείας της παραγράφου του
άρθρου 78 του Συντάγµατος και την ένταξη της παραγραφής στο ρυθµιστικό

4

πεδίο

της

εν

λόγω

παραγράφου,

ως

ουσιαστικού

στοιχείου

της

προβλεπόµενης στον (τυπικό) νόµο φορολογικής υποχρέωσης.
Πάντως, και σε σχετικά πρόσφατη (και οµόφωνη κατά τούτο) απόφαση της
επταµελούς σύνθεσης του Β΄ Τµήµατος του ΣτΕ (ΣτΕ 2546/2014) κρίθηκε,
κατ’ επανάληψη παλαιότερης νοµολογίας, ότι η προβλεπόµενη στον
Τελωνειακό Κώδικα παραγραφή του δικαιώµατος του Δηµοσίου προς
καταλογισµό

διαφυγόντων

δασµών

και

λοιπών

φόρων

και

επιβολή

πολλαπλού τέλους (ήτοι, χρηµατικής κύρωσης), όταν στοιχειοθετείται η
τελωνειακή παράβαση της λαθρεµπορίας, έχει το χαρακτήρα γνήσιας
παραγραφής, µε συνέπεια να µην λαµβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το
τακτικό διοικητικό δικαστήριο. Τούτο, µάλλον, σε αντιδιαστολή µε την κατά
χρόνον αναρµοδιότητα της Διοίκησης για έκδοση τέτοιας πράξης.
Η παραδοχή αυτή, η οποία φαίνεται να εκκινεί και να δικαιολογείται εν πολλοίς
από το επιδιωκόµενο σε δικονοµικό επίπεδο αποτέλεσµά της (δηλαδή τη µη
αυτεπάγγελτη εξέταση της παραγραφής) συµβιβάζεται, όµως, δύσκολα προς
άλλη νοµολογία του Δικαστηρίου, η οποία έχει να κάνει µε την επιβολή
κυρώσεων λόγω φορολογικών παραβάσεων (και όχι των αναλογούντων στην
παράβαση φόρων ή δασµών). Πράγµατι, έχει νοµολογηθεί ότι η φορολογική
κύρωση (δηλαδή, κακό που επιβάλλεται στον παραβάτη φορολογικής
νοµοθεσίας, µε σκοπό την αποτροπή και την τιµωρία της παράβασης)
επιβάλλεται µε πράξη διαπλαστικού χαρακτήρα (βλ. ΣτΕ Β΄ Τµ. 2021/2010).
Συνεπώς, η αντίστοιχη οικονοµική ενοχή γεννάται µε την έκδοση της
καταλογιστικής της κύρωσης πράξης (σε αντίθεση µε την περίπτωση του
φόρου, στην οποία, κατά τα προεκτεθέντα, θεωρείται ότι η οικεία χρηµατική
ενοχή έχει γεννηθεί ήδη µε τη συνδροµή των οριζόµενων στο νόµο
προϋποθέσεων). Όσον αφορά την παραγραφή, στο πεδίο των φορολογικών
κυρώσεων (όπως και στο γενικότερο πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων)
φαίνεται, εποµένως, να κινούµαστε εντός του χώρου της έννοιας της κατά
χρόνο αναρµοδιότητας της Διοίκησης για έκδοση σχετικής πράξης και να
βρισκόµαστε κοντά στην αντίστοιχη έννοια του ποινικού δικαίου περί
εξάλειψης του αξιόποινου χαρακτήρα της πράξης, συνεπεία της οποίας παύει
η ποινική δίωξη (και, συνεπώς, δεν µπορεί καν να διαπιστωθεί η τέλεση της
παράβασης). Συναφώς, υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του
Αρείου Πάγου, η παραγραφή είναι θεσµός δηµόσιας τάξης και καθ’ ερµηνεία
5

του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, εξετάζεται αυτεπάγγελτα από τα όργανα της
ποινικής δικαιοσύνης, σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας.
Ενόψει των προηγούµενων παρατηρήσεων, χρήζει εξέτασης η σχέση µεταξύ
της παραγραφής ως προς την επιβολή φόρων και της παραγραφής ως προς
τον καταλογισµό φορολογικών κυρώσεων. Η γένεση των προβλεπόµενων στο
νόµο φορολογικών υποχρεώσεων των διοικουµένων δεν προϋποθέτει
παραβατική συµπεριφορά τους, καθώς στηρίζεται στην εξ αντικειµένου
ύπαρξη της οριζόµενης στο νόµο φορολογητέας ύλης/πράξης (βλ. ΣτΕ
951/2018 επταµ.). Ωστόσο, η διαπίστωση της ύπαρξης τέτοιας ύλης (και της
αντίστοιχης φορολογικής ενοχής), που δεν προκύπτει από την οικεία δήλωση
του

φορολογούµενου,

διενεργείται

κατόπιν

φορολογικού

ελέγχου

και

συνδέεται µε την ανεύρεση αντίστοιχης παράβασης (µη τήρηση των
εφαρµοστέων κανόνων, όπως ανακρίβεια της δήλωσης στην οποία δεν
περιλαµβάνεται η ύλη ή παράλειψη υποβολής δήλωσης). Εποµένως, η
επιβολή τόσου του φόρου όσο και της κύρωσης ερείδεται κατ’ ουσίαν στο ίδιο
στοιχείο, στη διαπίστωση/απόδοση κάποιας παράβασης, κατόπιν διενέργειας
ελέγχου. Εξάλλου, όπως έχει τονιστεί στην απόφαση ΣτΕ 2934/2017 της
επταµελούς σύνθεσης του Β΄ Τµήµατος, η αναλογικότητα/διάρκεια της
παραγραφής στο φορολογικό δίκαιο συνδέεται, µεταξύ άλλων, µε την
αποτελεσµατικότητα αλλά και τη φερεγγυότητα των φορολογικών ελέγχων,
καθώς και µε την προσήκουσα άσκηση του δικαιώµατος άµυνας του
φορολογούµενου

έναντι

του

φορολογικού

ελέγχου.

Είναι,

µάλιστα,

χαρακτηριστικό ότι ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας κάνει λόγο για
παραγραφή του δικαιώµατος του Δηµοσίου για φορολογικό έλεγχο (βλ. άρθρο
36 του ν. 4174/2013).
Από το συνδυασµό των ανωτέρω προκύπτει ότι η παραγραφή σε βάρος της
φορολογικής

Διοίκησης

σηµαίνει

κατ’

ουσίαν

νοµική

αδυναµία

απόδοσης/καταλογισµού ορισµένης παράβασης, που θα οδηγούσε στην
επιβολή φόρου ή/και κυρώσεων. Εποµένως, φαίνεται να πρόκειται για
περίπτωση κατά χρόνον αναρµοδιότητας της Διοίκησης για διαπίστωση της
τέλεσης ορισµένης παράβασης, η οποία, αφενός, άγει σε απόσβεση της
σχετικής (τυχόν υφιστάµενης) φορολογικής ενοχής, αφού αυτή δεν µπορεί
πλέον να διαπιστωθεί και επιβληθεί νοµίµως, και, αφετέρου, συνεπάγεται

6

κατά χρόνον αναρµοδιότητα για έκδοση διαπλαστικού χαρακτήρα πράξης
επιβολής κύρωσης.
Η ανωτέρω προσέγγιση αντιµετωπίζει και το ζήτηµα εάν καταλείπεται κάποια
ατελής ή “φυσική” φορολογική ενοχή. Δεδοµένου ότι είναι δύσκολο να
φανταστούµε ότι (ή πώς) ο φορολογούµενος θα προέβαινε στην πληρωµή
φόρου από µόνος του, οικειοθελώς, µετά την παρέλευση του χρόνου
παραγραφής και δίχως σχετική καταλογιστική πράξη της φορολογικής αρχής
(ή κάποια ειδικώς προβλεπόµενη στο νόµο διαδικασία, λ.χ. “περαίωσης”
εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων)
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, το ζήτηµα αυτό από πρακτικής

απόψεως φαίνεται να ανακύπτει κατά βάση µόνο στο πλαίσιο του
συµψηφισµού.

Ωστόσο,

κι

εδώ,

θα

πρέπει

να

υπάρχει

πράξη

βεβαίωσης/καταλογισµού της φορολογικής οφειλής, οπότε η εξέταση του
ζητήµατος δεν φαίνεται να διαφοροποιείται ουσιωδώς σε σχέση εκείνη που
προκύπτει µε βάση την προηγηθείσα ανάλυση. Εξάλλου, ναι µεν το άρθρο
139 του ν. 4270/2014 (περί δηµόσιου λογιστικού) προβλέπει ότι “Η απαίτηση
του Δηµοσίου που έχει παραγραφεί αντιτάσσεται σε συµψηφισµό και για τρία
(3) έτη µετά τη συµπλήρωση της παραγραφής”, αλλά η διάταξη αυτή είναι
αµφίβολο εάν αφορά και στις φορολογικές αξιώσεις του Δηµοσίου, ενόψει
7

Σε περίπτωση “περαίωσης”, διοικητικού συµβιβασµού ή διοικητικής επίλυσης της
φορολογικής διαφοράς, ο φορολογούµενος δεν φαίνεται να έχει το δικαίωµα να
επικαλεσθεί παραγραφή εκ των υστέρων, προκειµένου να πετύχει την ανατροπή της
ούτω δηµιουργηθείσας, µε οριστικό τρόπο, διοικητικής κατάστασής του (πρβλ. ΣτΕ
Β΄ Τµ. 2502/2016: “Κατά την έννοια των […] διατάξεων του άρθρου 70 του ΚΦΕ και,
ιδίως, της παραγράφου 6, σε περίπτωση που φύλλο ελέγχου καταστεί οριστικό,
συνεπεία πράξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς που προέκυψε από την έκδοσή
του, ο φορολογούµενος (που συνέπραξε στη διοικητική επίλυση της διαφοράς) δεν
µπορεί να ανακαλέσει τη δήλωσή του φορολογίας εισοδήµατος, κατ’ επίκληση
νοµικής ή πραγµατικής πλάνης, ως προς ζήτηµα ή αντικείµενο που καλύπτεται από
το ρυθµιστικό περιεχόµενο του φύλλου ελέγχου (πρβλ. ΣτΕ 4075/2012). Η ανωτέρω
ερµηνεία των διατάξεων του άρθρου 70 του ΚΦΕ συνάδει προς το Σύνταγµα και,
ειδικότερα, προς τις αρχές της νοµιµότητας των φόρων και της ισότητας ενώπιον των
φορολογικών βαρών, που επικαλείται η αναιρεσείουσα, δεδοµένου ότι οι εν λόγω
αρχές εφαρµόζονται παράλληλα µε την επίσης συνταγµατική αρχή της ασφάλειας
δικαίου και της σταθερότητας των διοικητικών καταστάσεων (ιδίως, δε, όσων έχουν
οριστικοποιηθεί, κατόπιν διοικητικής ή ένδικης διαδικασίας επίλυσης φορολογικής
διαφοράς: πρβλ. ΣτΕ 1992/2016 επταµ.), η οποία έχει µεγάλη σηµασία στο πεδίο του
φορολογικού δικαίου, ως συνδεόµενη µε τη δηµοσιονοµική τάξη και την εν γένει
οικονοµική ζωή της χώρας, και, σταθµιζόµενη µε τις επιταγές που απορρέουν από τα
άρθρα 4 (παρ. 5) και 78 (παρ. 1) του Συντάγµατος, δικαιολογεί τον αποκλεισµό της
ανατροπής, δια ανακλητικής δήλωσης του φορολογούµενου, της διοικητικής
κατάστασής του, που δηµιουργήθηκε µε τη συναίνεση και τη σύµπραξή του, κατόπιν
διοικητικής/συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικής διαφοράς.”).
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όσων ανέφερα προηγουµένως αλλά και της διάταξης της παραγράφου 1 του
άρθρου 136 παρ. 1 του ίδιου νόµου (4270/2014), η οποία περιέχει ρητή
παραποµπή στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όσον αφορά τα θέµατα
παραγραφής8. Συνεπώς, νοµίζω ότι πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί
(και µάλλον αρνητικοί) όσον αφορά την εφαρµογή στο φορολογικό δίκαιο της
θεωρίας του αστικού δικαίου περί ατελούς ενοχής.
Συµπερασµατικά θα έλεγα ότι η έννοια και η σηµασία της παραγραφής στο
πεδίο του φορολογικού δικαίου παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και, συνακόλουθα,
αυτονοµία έναντι του θεσµού της παραγραφής στο αστικό και στο ποινικό
δίκαιο. Ειδικότερα, φαίνεται να βρίσκεται πιο κοντά στις έννοιες της
αποσβεστικής προσθεσµίας και της κατά χρόνον αναρµοδιότητας έκδοσης
καταλογιστικής πράξης, παρά στην έννοια της γνήσιας παραγραφής, στην
οποία έχει ενίοτε παραπέµψει η νοµολογία του Β΄ Τµήµατος του Συµβουλίου
της Επικρατείας. Τούτο έχει επιρροή στον προσδιορισµό των συνεπειών της
παραγραφής σε επίπεδο ουσιαστικού δικαίου, ενώ, από δικονοµικής
απόψεως, δεν συνεπάγεται, πάντως, υποχρέωση αυτεπάγγελτης εξέτασης
της παραγραφής, στο πεδίο των φορολογικών διαφορών, ενόψει της ειδικής
διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 περίπτ. α του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας9. 10
Δεκέµβριος 2019
Ι. Δηµητρακόπουλος
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Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 136 παρ. 1, “Χρηµατική απαίτηση του
Δηµοσίου δεν παραγράφεται πριν να βεβαιωθεί πράγµατι προς είσπραξη ως
δηµόσιο έσοδο στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. ή το αρµόδιο Τελωνείο (βεβαίωση µε στενή
έννοια), µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί επιβολής φόρων και λοιπών δηµοσίων
εσόδων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
( ν. 4174/2013 , Α΄ 170).”.
9
Βέβαια, τα πράγµατα ενδέχεται να είναι διαφορετικά στις λοιπές (µη φορολογικές)
υποθέσεις, ενόψει της γενικής διάταξης του άρθρου 79 παρ. 1 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας.
10
Αναφορικά µε το ζήτηµα του παραδεκτού της προβολής το πρώτον µε την ένδικη
προσφυγή λόγου περί παραγραφής, που δεν είχε προβληθεί µε την ενδικοφανή
προσφυγή, βλ. ΣτΕ Β’ Τµ. 1483-1485/2019 επταµ. και 1686/2019 (µε µειοψηφία
µου).
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