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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζπρλά γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηηο 

ζπλερείο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε λνκνζεζία θαη ηδίσο ζηε θνξνινγηθή, 

γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί αζάθεηεο θαη πξφζζεηα πξνβιήκαηα. Σν αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο πξαγκαηεχεηαη έλα δήηεκα επίθαηξν, πνιπζρηδέο θαη κε 

αληίθηππν ζε κεγάιν κέξνο πνιηηψλ, ην νπνίν έρεη απαζρνιήζεη επί πνιιά έηε ηελ 

θνηλσλία. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο δηαδνρηθήο παξάηαζεο ηεο παξαγξαθήο 

ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ.  

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη κέζσ απηήο ηεο πεξίπησζεο, λα αλαδεηρζεί ην 

γεγνλφο φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε δηάηαμε ηνπ λφκνπ δελ είλαη αξθεηή, αιιά 

ππάξρνπλ θαη άιιεο παξάκεηξνη, φπσο νη αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, ε αμία θαη ε 

ζεκαζία ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεηε θαη νπζηαζηηθή γηα λα ππεξεηεζεί ζσζηά ε 

ππέξηαηε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ ζε κηα επλνκνχκελε πνιηηεία. 

Δάλ απηέο νη αξρέο εθιείπνπλ ή θαηαπαηψληαη, ηίζεηαη απηνκάησο θαη δήηεκα 

αληηζπληαγκαηηθφηεηαο.  

Ζ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ, 

επηδηψθεηαη κε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία. Πξφθεηηαη γηα έλα ζπλδπαζκφ 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη επηζθφπεζε ηεο πξφζθαηεο λνκνινγίαο ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ηδίσο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θξίζεθε δηθαζηηθά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, νπφηε θαη ζηελ 

εξγαζία επηρεηξείηαη παξάζεζε θαη ζπλνπηηθή αλάιπζε ησλ πξφζθαησλ δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ. 

Σα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηαθαλεί ε 

πνιππινθφηεηα ηεο ηαθηηθήο ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο ησλ 

θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη φρη κφλν, θαζψο θαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ αξρψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ ζε θάζε ελέξγεηα ηεο Γηνίθεζεο. Σέινο, ε ζπλεηζθνξά απηήο ηεο 

εξγαζίαο, εληνπίδεηαη ζηελ πξνβνιή ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο θαη αδηάζπαζηεο ζρέζεο 

πνπ ππάξρεη κεηαμχ Γηθαίνπ θαη αξρψλ.  

Λέμεηο Κιεηδηά: αξρέο, παξάηαζε, παξαγξαθή, λνκηκφηεηα, αληηζπληαγκαηηθφηεηα, 

θνξνινγηθνί έιεγρνη 
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ABSTRACT 

 

The last years there has often been a consideration in regards to the 

complexity and the constant changes in legislation, and in particular in tax legislation, 

which create ambiguities and additional problems. This thesis deals with a subject that 

is current, multidisciplinary and that has impacted a large proportion of our society for 

many years. This is the case of the successive extension of the deadline for tax audits 

and related demands of the Public Sector. 

The aim of this thesis is to highlight the fact that in many cases the provision 

of the law is insufficient, however, stress that there are other parameters, such as the 

principles of administrative law, the value and importance of which is necessary and 

substantial in order to serve the supreme principle of legality and the rule of law in a 

privileged state. If these principles are eliminated, an unconstitutionality issue is 

automatically raised. 

The examination of this subject in order to achieve the above objective is 

pursued by a specific methodology. It is about a combination of theoretical 

approaches and an overview of the recent law of the administrative courts, 

particularly the Council of State. This issue has been judged in court lately, thus the 

thesis includes a quote and a brief analysis of the recent judgments. 

The expected results of this thesis are to highlight the complexity of the policy 

of successive extensions of the limitation of tax audits and beyond, as well as the 

importance of the principles of administrative law in every action of the 

Administration. Finally, the contribution of all this thesis, is visible in the view of the 

complementary and inseparable relationship between the Law and the Principles. 

 

Keywords: principles, extension, deadline, legality, unconstitutionality, tax audits 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο πηπρηαθήο κνπ, σο 

απαξαίηεην ηκήκα ηεο νινθιήξσζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο. Δπξφθεηην γηα κηα μερσξηζηή θαη πνιχ ελδηαθέξνπζα 

έξεπλα. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ ππεχζπλν επίβιεςεο κνπ, θχξην Γαξακάξα 

Κσλζηαληίλν γηα ηε βνήζεηα θαη ηελ θαηεχζπλζε πνπ κνπ παξείρε ζπλερψο. Σέινο, 

ζεξκέο επραξηζηίεο ζηελ νηθνγέλεηα κνπ πνπ κε ζηήξημε απφ ηελ πξψηε θηφιαο 

ζηηγκή ζε φια φζα ρξεηάζηεθα ζηα πιαίζηα ηεο ρνιήο.  

  



 ε ι ί δ α  | 6 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ……………………………………….……………….…………...……..3

  

ABSTRACT ………………………………………………………………...………...4 

ΠΡΟΛΟΓΟ………………………………………………….…………………...…..5 

ΠΗΝΑΚΑ ΤΝΣΜΖΖ & ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΧΝ…….………..………………..9 

ΔΗΑΓΧΓΖ……………………...…………...…………………………..…………..10 

Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ & Ζ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΔΛΔΓΥΧΝ…………………………………………………………………….……..13 

Γηθαηψκαηα θαη Τπνρξεψζεηο Φνξνινγνχκελσλ……………………………………14 

Γηθαηψκαηα θνξνινγνχκελνπ .................................................................................. 14 

Τπνρξεψζεηο θνξνινγνχκελνπ ................................................................................ 14 

Γηαδηθαζία  Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ ............................................................................. 14 

Άκεζε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ ειέγρσλ ............................................................. 1616 

Ο ΘΔΜΟ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ……...……….………...….....18 

Σα είδε ηεο παξαγξαθήο .............................................................................................. 19 

Πεξηπηψζεηο παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο ζε 5, 10 ή πεξηζζφηεξα ρξφληα .... 19 

Ζ παξαγξαθή είλαη δεθαεηήο ................................................................................... 20 

Ζ παξαγξαθή είλαη δεθαπεληαεηήο ή εηθνζαεηήο .................................................... 20 

Ζ λνκνζεζία γηα ηηο δηαδνρηθέο παξαηάζεηο ηεο παξαγξαθήο ..................................... 21 

πλέπεηεο ηαθηηθήο ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο ησλ 

θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ ............................................................................................. 24 

ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ Ζ ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΓΟΥΗΚΔ 

ΠΑΡΑΣΑΔΗ ΣΖ ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΑΛΛΧΝ 

ΔΛΔΓΥΧΝ……..…………………………………………………………….………26 

Πξνεγεζείζα λνκνινγία .............................................................................................. 27 



 ε ι ί δ α  | 7 

 

24/2013, Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Υαλίσλ & 624/2014, Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Αζελψλ .. 27 

3174/2014, Οινκέιεηα πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο .............................................. 28 

888/2016, πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο .................................................................... 28 

1623/2016, πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο .................................................................. 29 

Ζ Ννκνζεζία ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο παξαγξαθήο ................................................. 29 

ΘΔΜΔΛΗΧΓΔΗ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΤ…………………………………………………………………….………33 

Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο σο απφξξνηα ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ....................................... 33 

Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ......................................................................................... 35 

Ζ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο .................................................................................... 36 

Ζ αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε ............................................. 37 

Ζ αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ ή ηεο λνκηθήο αζθάιεηαο ........................................... 39 

Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο .................................................................................................... 39 

Οη αξρέο ηεο ζαθήλεηαο θαη ηεο πξνβιεςηκφηεηαο ..................................................... 41 

Σν δήηεκα ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο ζηελ ηαθηηθή ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ησλ 

παξαγξαθψλ ................................................................................................................. 42 

ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖ ΑΝΣΗΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ 

ΓΗΑΓΟΥΗΚΧΝ 

ΠΑΡΑΣΑΔΧΝ……………………………………………………………...………45 

Οη ηζρπξηζκνί πεξί αληηζπληαγκαηηθφηεηαο βάζεη λνκνινγίαο ................................... 46 

ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΥΟΛΗΑΜΟ ΣΖ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ 

ΣΑΚΣΗΚΖ…………………………………………………………………..………48 

Παιηφηεξεο ζέζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ ................................................................ 49 

Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε σο κνριφο πξνο ηελ επίηεπμε εχινγεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 49 

Ζ επίδξαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο παξαγξαθήο ζηελ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα .............. 50 

Πξφζθαηεο νδεγίεο απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. ................................................... 52 

Ζ παξέκβαζε ηνπ ΝΚ κεηά ηελ απφθαζε ηνπ ηΔ ................................................... 54 

Ζ πην πξφζθαηε θαη επίθαηξε  ΠΟΛ 1154/2017 ......................................................... 55 



 ε ι ί δ α  | 8 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ……………………………………............................57 

ΔΠΗΛΟΓΟ……………….……………………………………………….………...59 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ…………………………………………………………………….61 

    

 

 

ΔΓΓΑ, Παλαγνπνύινπ  Υξηζηνθίιε, ©, 2017 – Με ηελ επηθύιαμε παληόο 

δηθαηώκαηνο (αλά ζεηξά) 

 

 

 

 

 

 

Γήισζε 

«Γειψλσ ξεηά φηη, ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντφλ πξνζσπηθήο 

εξγαζίαο, δελ παξαβηάδεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν πλεπκαηηθά δηαθηψκαηα ηξίησλ θαη 

δελ είλαη πξντφλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξαθήο.» 

 

Αζήλα, 25/10/2017 

 

Τπνγξαθή 

Παλαγνπνχινπ Υξηζηνθίιε 

  



 ε ι ί δ α  | 9 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΗ & ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ 

 

ΑΑΓΔ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

ΑΔΠ Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ 

ΓΔΓ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ 

ΓΟΤ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία.  

ΔΓΑ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ 

ΚΦΓ Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο 

ΚΦΔ Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο  

Ν Νφκνο  

ΝΚ Ννκηθφ πκβνχιην Κξάηνπο  

ΟΛΟΜ ηΔ Οινκέιεηα πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο  

ΟΟΑ Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

ΠΟΛ Παξνρή Οδεγηψλ κε εγθχθιην 

 χληαγκα  

ηΔ πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο  

ΤΔΓΓΔ Τπεξεζία Δξεπλψλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

ππ’αξίζκ Τπ’ αξηζκφλ  

ΦΑΠ Φφξνο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο  

ΦΜΑΠ Φφξνο Μεγάιεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

ΦΠΑ Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  



 ε ι ί δ α  | 10 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ  

  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζπρλά γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηηο 

ζπλερείο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε λνκνζεζία, ηδίσο ζηε θνξνινγηθή, 

γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί αζάθεηεο θαη πξφζζεηα πξνβιήκαηα. Πνιιέο είλαη νη 

ππνζέζεηο πνπ γηα ρξφληα ιηκλάδνπλ θαη ζηεξνχληαη νξηζηηθήο επίιπζεο, 

ηαιαλίδνληαο έηζη πνιίηεο θαη Γηνίθεζε.  

 Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε έλα δήηεκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη επί 

ρξφληα  ηελ θνηλσλία (πνιίηεο θαη Κξάηνο) γεληθφηεξα. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε 

ηεο δηαδνρηθήο παξάηαζεο ηεο παξαγξαθήο ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ 

ζπλαθψλ αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ. Ζ θαηάζηαζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ δε κπνξεί λα 

ηίζεηαη ζε ακθηβνιία επ’ αφξηζηνλ, ελψ θαη σο πξνο ηελ επηβνιή θνξνινγηθψλ 

επηβαξχλζεσλ, απαηηείηαη ε πξνζεζκία παξαγξαθήο λα έρεη εχινγε δηάξθεηα, λα είλαη 

ζαθψο πξνθαζνξηζκέλε θαη πξνβιέςηκε. Tέινο,  απφ πιεπξάο Γηνίθεζεο, ππάξρεη 

κηα κεγάιε ζπζζψξεπζε εθθξεκψλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

δνζεί άκεζε θαη νξηζηηθή ιχζε θαη παξάιιεια λα ππάξμνπλ ηα απαξαίηεηα έζνδα γηα 

ην θξάηνο κέζσ ηεο έγθαηξεο θαη νξζήο είζπξαμεο ησλ νθεηιψλ.  

 Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα απνηέιεζε κεγάιε πξφθιεζε, θαζψο είλαη επίθαηξν, 

πνιπδαίδαιν θαη εγείξεη αληηθξνπφκελεο απφςεηο. Πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα κε 

κεγάιν ελδηαθέξνλ, θαζψο ν αληίθηππνο ηνπ ζηελ θνηλσλία είλαη ζεκαληηθφο, αθνχ 

επεξεάδεη δπλεηηθά έλα κεγάιν κέξνο πνιηηψλ-θνξνινγνχκελσλ. Ζ πνξεία θαη ε 

επίιπζή ηνπ αθνξά ηφζν ηνπο θνξνινγνχκελνπο, φζν θαη ηε Γηνίθεζε. Δπηπιένλ, ε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απαζρνιεί αθφκε πεξηζζφηεξν ζε πεξηφδνπο, φπσο ε 

ησξηλή, κε ηελ θξίζε πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε ρψξα.  

 Με ηελ παξνχζα εξγαζία δελ επηδηώθεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηε θνξνινγία 

ή λα αζθεζεί θξηηηθή ζηε θνξνινγηθή πνιηηηθή ηεο ρώξαο, αιιά λα θαηαδεηρζεί 

όηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε εθαξκνγή κηαο δηάηαμεο ή ελόο λόκνπ δελ είλαη 

αξθεηή γηα λα επηιπζεί έλα πξόβιεκα. Αληίζεηα, αλ δελ έρεη ηεξεζεί πιήξσο ε 

αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα. Οη αξρέο 

πνπ δηαθπβεχνληαη ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίπησζε είλαη αξθεηέο. Δπηπξνζζέησο, 
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παξνπζηάδεηαη ε αδξάλεηα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, αιιά θαη νη δπζθνιίεο πνπ 

απηφο έρεη λα αληηκεησπίζεη θαη ηα εκπφδηα ζηα νπνία πξνζθξνχεη θαηά ηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ επηκέξνπο ππνζέζεσλ.   

Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο έρεη σο ζηφρν λα παξνπζηάζεη ην ζέκα φζν ην δπλαηφλ 

πην νινθιεξσκέλα θαη λα εθηεζνχλ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

δηαθαλεί ε δπζθνιία ζηελ επίιπζε ηεο ηαθηηθήο ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηεο 

παξαγξαθήο ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, 

θαζψο επίζεο, θαη λα δηαθαλεί φηη ν λφκνο, αλεμαξηήησο ηνπ πψο παξάγεηαη, πξέπεη 

λα ππεξεηεί ηελ  αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ζε θάζε θξάηνο δηθαίνπ θαη λα πξναζπίδεηαη 

ε ηήξεζε θαη ε αλαγθαηφηεηα ησλ αξρψλ ζηελ θαζεκεξηλή δηνηθεηηθή δξάζε θαη 

λνκνζέηεζε.  

ην πξώην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε θνξνινγηθή πνιηηηθή ζηε ρψξα κε ηε 

δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ θνξνινγνπκέλσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ θαζψο θαη ε δηαδηθαζία απηνχ. θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ 

είλαη λα δνζεί εμαξρήο ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη έιεγρνη θαη 

λα γλσζηνπνηεζεί επξχηεξα ε δηαδηθαζία.  

ην δεύηεξν θεθάιαην αλαδεηθλχεηαη πην ζπγθεθξηκέλα ν ζεζκφο ηεο 

θνξνινγηθήο παξαγξαθήο, ηα είδε ηεο θαη ηα ρξνληθά φξηα ζηα νπνία κηα ππφζεζε 

παξαγξάθεηαη. Δπίζεο, παξαηίζεηαη ε λνκνζεζία γηα ηηο δηαδνρηθέο παξαηάζεηο ηεο 

παξαγξαθήο, θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο απηήο ηεο ηαθηηθήο, ψζηε λα παξνπζηαζηεί ε 

δπζθνιία ζηελ επίιπζή ηεο θαη νη ζπλερφκελεο παξαηάζεηο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί 

φια απηά ηα ρξφληα.  

ην ηξίην θεθάιαην ε εξγαζία επηρεηξεί κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηε 

λνκνινγία πνπ έρεη πξνεγεζεί γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ψζηε λα είλαη πιήξσο 

ζαθέο ην πιαίζην γχξσ απφ ην νπνίν φια απηά ηα ρξφληα ζπλερίδεη λα ππάξρεη απηή ε 

ηαθηηθή. Αθφκε, εμεγνχληαη ηα βαζηθά άξζξα ζηα νπνία εκπίπηνπλ νη αιιεπάιιειεο 

παξαηάζεηο ηεο παξαγξαθήο κέρξη θαη ζήκεξα.  

Σν ηέηαξην θεθάιαην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο παξνχζαο 

πεξίπησζεο. Δκπεξηέρεη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, νη νπνίεο, 

φπσο πξνθχπηεη, δηαζαιεχνληαη κέζα απφ ηελ παξαπάλσ ηαθηηθή. ην πιαίζην απηφ  

παξνπζηάδνληαη νη αξρέο πνπ θινλίδνληαη απφ ηελ χπαξμε ηεο, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ 
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επίπεδν, φζν θαη πξαθηηθά κέζα απφ απηή ηελ ηαθηηθή. Δπηπιένλ, ζην θεθάιαην απηφ 

ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο θαη εμεγείηαη πσο απηή επεξεάδεηαη.  

Μεηά ηελ παξάζεζε ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ πνπ 

ηπρφλ δηαθπβεχνληαη θξίλεηαη απαξαίηεην λα δνζεί έκθαζε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

αληηζπληαγκαηηθφηεηαο. Με απηφ αζρνιείηαη ην πέκπην θεθάιαην, ελψ παξάιιεια, 

παξαηίζεηαη ε ζέζε ηεο λνκνινγίαο πεξί αληηζπληαγκαηηθφηεηαο.  

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ζηνηρεία θαη 

ζρνιηαζκφο επί ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαθηηθήο ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηεο 

παξαγξαθήο θαη παιηέο ζρεηηθέο θξίζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ. Δπίζεο, δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν πνπ ππάξρεη ζηηο κέξεο καο θαη θαζηζηά πην 

επηηαθηηθή ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζψο θαη ζηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε 

ηαθηηθή ησλ παξαηάζεσλ ζηελ επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηελ αλάπηπμε 

γεληθφηεξα. Αθφκα, παξνπζηάδνληαη ηα πην πξφζθαηα γεγνλφηα θαη γίλεηαη 

επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο έξεπλαο κε ηηο πην πξφζθαηεο εμειίμεηο.   

Σέινο, θξίζεθε ζθφπηκν, ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη 

ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, λα παξαηεζνχλ θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα 

αλαθεθαιαηψλνπλ ηα πην επίκαρα ζεκεία ηεο ππφ εμέηαζε πεξίπησζεο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζπλνςίδνληαη ηα θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβάιινληαη ζε απηή ηελ 

εξγαζία.  
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Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ & Ζ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΔΛΔΓΥΧΝ 

 

Ζ θνξνινγηθή πνιηηηθή απνηειεί θχξην άμνλα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο 

θαζψο θαη νπζηψδεο ζηνηρείν ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο θάζε ρψξαο. πλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε θαη ιακβάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πνιηηηθή 

δηάζηαζε αθνχ, ζπρλά, θάζε θπβέξλεζε πξνβαίλεη ζηελ ςήθηζε θαη ηελ ελζσκάησζε 

θαηλνχξγησλ θνξνινγηθψλ λνκνζρεδίσλ, ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηηο επηκέξνπο 

αλάγθεο θαη ζπλζήθεο. Έηζη ινηπφλ, αξθεηέο θνξέο επηβάιινληαη λένη θφξνη πνπ 

εμππεξεηνχλ πνιιαπιέο επηδηψμεηο. Απηφ φκσο πνπ πξέπεη λα απνηειεί ζηφρν θάζε 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη λα ειαρηζηνπνηεί ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θνξνινγίαο 

θαη λα κεγηζηνπνηεί ηα πιενλεθηήκαηά ηεο (Γεσξγαθφπνπινο, 1997). 

Χο «θνξνινγηθό ζύζηεκα» λνείηαη ην ζύλνιν ησλ θνξνινγηθώλ λόκσλ 

πνπ ηζρύνπλ ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Έλα θνξνινγηθφ ζχζηεκα φκσο, δελ 

είλαη έλα ηπραίν ζχλνιν λφκσλ, αιιά πξέπεη λα ππαθνχεη ζε νξηζκέλνπο θαλφλεο 

ηδενινγηθήο  θαη νηθνλνκηθήο πθήο (Σδνχκαο, 2009). ηελ Διιάδα ην ζχζηεκα απηφ 

πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε θαηεγνξία θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη θαη επηβάιινληαη κε 

βάζε ην εηζφδεκα, ηελ πεξηνπζία ή ηελ θαηαλαισηηθή δαπάλε (Γεσξγαθφπνπινο, 

1997).  

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο έρεη παξαηεξεζεί φηη κε κηα λέα επηβνιή θφξνπ, 

εγείξνληαη αληηδξάζεηο απφ πιεπξάο ησλ πνιηηψλ θαη εληζρχεηαη ζηαδηαθά ε 

θνξνδηαθπγή, πζηεξψληαο έηζη ηα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ. Γηα 

λα εμαιεηθζεί επνκέλσο απηφ ην θαηλφκελν, δηελεξγνχληαη ζπλερείο θνξνινγηθνί 

έιεγρνη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ρξεζηκνπνηνχληαη ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα γηα 

δηαζηαπξψζεηο θ.α.  
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Γηθαηώκαηα θαη Τπνρξεώζεηο Φνξνινγνύκελσλ 

 

 Έλα κεγάιν πξφβιεκα πνπ έρεη δηαπηζησζεί είλαη φηη νη ίδηνη νη 

θνξνινγνχκελνη δε γλσξίδνπλ εμαξρήο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ 

θαηά ηε δηελέξγεηα ελφο ειέγρνπ. Ζ παξαθάησ παξάζεζε ησλ νπζησδψλ απηψλ 

ζηνηρείσλ, πξνθχπηεη απφ ην πξφζθαην λνκνζεηηθφ πιαίζην.  

Γηθαηώκαηα θνξνινγνύκελνπ 

Πξηλ από ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη θαηά ηελ είζνδν ησλ ειεγθηώλ ν θνξνινγνύκελνο 

πξέπεη θαη δηθαηνύηαη: 

 Να ιάβεη γλψζε ηεο εληνιήο ειέγρνπ, αληίγξαθν ηεο νπνίαο επηδίδεηαη ζε 

απηφλ απφ ηνλ ειεγθηή θαηά ηελ πξψηε εκέξα επίζθεςήο ηνπ ζηελ επηρείξεζε. 

 Να ηνπ επηδείμεη ν ειεγθηήο θαηά ηελ πξψηε εκέξα ηνπ ειέγρνπ θαη πξηλ ηελ 

έλαξμε απηνχ, ηελ ππεξεζηαθή ή αζηπλνκηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη λα γίλεη 

ηαπηνπνίεζε κε ην έγγξαθν. 

 Δθφζνλ ππάξρεη ακθηβνιία ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηελ 

Τπεξεζία ηνπ Διεγθηή γηα επηβεβαίσζε. 

Τπνρξεώζεηο θνξνινγνύκελνπ 

Εθόζνλ ηεξεζνύλ νη δηαδηθαζίεο ν θνξνινγνύκελνο ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ 

ππνρξενύηαη: 

 Να επηδεηθλχεη ηα ηεξνχκελα βηβιία θαη ζηνηρεία. 

 Να παξαδίδεη ζε εχινγν ρξφλν θάζε ζηνηρείν θαη λα παξέρεη θάζε     δεηνχκελε 

πιεξνθνξία ζηνλ έιεγρν. 

 Να δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη λα κελ πξνβάιιεη πξνζθφκκαηα - Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, Δγρεηξίδην γηα θνξνινγνχκελνπο & ειεγθηέο - Γηαδηθαζία 

Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ (Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ, 2013) 

Γηαδηθαζία  Φνξνινγηθνύ Διέγρνπ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ελφο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, νη πην ζπλεζηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη 

ηα ζηνηρεία ηα νπνία απαξαηηήησο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ θαη νη θνξνινγνχκελνη 

είλαη ζπλνπηηθά ηα εμήο: 
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 ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απνζηέιιεηαη ζηνλ θνξνινγνχκελν 

ζπζηεκέλε επηζηνιή, κε ηελ νπνία ηνπ γλσζηνπνηείηαη φηη εθδφζεθε εληνιή 

ειέγρνπ γηα ζπγθεθξηκέλα έηε. Ζ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο ζπζηεκέλεο 

επηζηνιήο έρεη ζεκαζία γηα ην ζέκα πηζαλήο παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηνπ Γεκνζίνπ γηα έιεγρν.  

 Ο νηθνλνκηθφο εηζαγγειέαο, ζε πεξίπησζε πνπ αθνξκή γηα ηνλ έιεγρν είλαη 

δηθή ηνπ εληνιή, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεζκεχζεη ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, 

ηίηινπο ρξεκαηηζηεξηαθψλ πξντφλησλ, ζπξίδεο θαη ινηπά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, αλ έρεη ππφλνηεο θνξνδηαθπγήο, αθφκε θαη πξηλ θιεζεί ν 

θνξνινγνχκελνο γηα ππνβνιή ζηνηρείσλ. 

 Ο έιεγρνο νπζηαζηηθά αξρίδεη κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ θνξνινγνχκελν ηνπ 

«Αηηήκαηνο Παξνρήο Πιεξνθνξηψλ» κε ην νπνίν θαιείηαη λα ππνβάιεη εληφο 

5 εξγάζηκσλ εκεξνκεληψλ ζηνηρεία γηα ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ ζηελ 

εκεδαπή θαη αιινδαπή, ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, κεηνρέο, δάλεηα, 

ζπκβφιαηα αγνξάο ή πψιεζεο αθηλήησλ θ.ιπ. 

 Αλ ν έιεγρνο έρεη «αλνίμεη» θαη ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, ν 

θνξνινγνχκελνο θαιείηαη λα ππνβάιεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεγή θαη 

αηηία ησλ θαηαζέζεσλ (πηζηψζεσλ) ζπλήζσο πάλσ απφ έλα πνζφ (πρ. 50.000 

επξψ) αιιά θαη γηα νξηζκέλεο αλαιήςεηο (ρξεψζεηο). 

 Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ, ε θνξνινγηθή αξρή εθδίδεη ηελ 

«Πξνζσξηλή Πξάμε Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ» θαηαινγίδνληαο ηνλ θφξν θαη ηηο 

πξνζαπμήζεηο γηα φ, ηη ζεσξεζεί «απνθξπθζέλ εηζφδεκα» ή αδηθαηνιφγεηε 

πξνζαχμεζε πεξηνπζίαο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. Οη θαηαινγηδφκελνη θφξνη θαη 

νη πξνζαπμήζεηο κπνξεί λα θηάζνπλ ζην 90% ηεο ζεσξνχκελεο 

«θνξνδηαθπγήο». Ζ θνξνινγεηέα χιε πνπ ζα πξνθχςεη πξέπεη λα είλαη 

πξαγκαηηθή θαη ηεθκεξησκέλε απφ ηνλ έιεγρν. 

 Ο θνξνινγνχκελνο έρεη πξνζεζκία 20 εκεξψλ λα ππνβάιεη ππφκλεκα θαη λα 

αληηθξνχζεη ηηο απφςεηο ηνπ ειέγρνπ, ζπλππνβάιινληαο πηζαλφλ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία/δηθαηνινγεηηθά
1
. 

                                                           
1
 Με βάζε ηνλ πξφζθαην λφκν 4446/2016, ν θνξνινγνχκελνο έρεη δηθαίσκα κέρξη απηφ ην 

ζηάδην ειέγρνπ λα εληαρζεί ζηελ «Οηθεηνζειή Απνθάιπςε Φνξνινγεηέαο Ύιεο» θαη γηα 

φπνηα «απνθξπθζέληα» εηζνδήκαηά ηνπ πηζηεχεη φηη δελ έρεη ζηνηρεία, λα πεηχρεη ζεκαληηθή 

κείσζε πξνζηίκσλ θαη απνθπγή ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. Οη θνξνινγηθέο αξρέο 

(ΚΔΦΟΜΔΠ θ.ιπ.) ήδε απνζηέιινπλ ζρεηηθά ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα ζηνπο 

θνξνινγνπκέλνπο πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα έιεγρν. 
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 Σν επφκελν βήκα είλαη ε έθδνζε απφ ηε θνξνινγηθή αξρή ηεο «Οξηζηηθήο 

Πξάμεο Πξνζδηνξηζκνχ Φφξνπ», κε ηελ νπνία ν έιεγρνο θαηαινγίδεη θφξνπο 

θαη πξφζηηκα ζε φ, ηη ζεσξεί «απνθξπθζέλ» εηζφδεκα. Καηά ηελ παξαπάλσ 

πξάμε ν θνξνινγνχκελνο έρεη πξνζεζκία 30 εκεξψλ λα πξνζθχγεη ζηε 

Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ (ΓΔΓ), ε νπνία είλαη κηα επηηξνπή εθνξηαθψλ 

θαη ε νπνία εμεηάδεη ηηο αηηηάζεηο ηνπ πξνζθεχγνληνο. Ζ ΓΔΓ έρεη πξνζεζκία 

120 εκεξψλ λα απνδερζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή ή λα 

ηελ απνξξίςεη ξεηά ή ζησπεξά. Γηα λα πξνζθχγεη ζηε ΓΔΓ ν 

θνξνινγνχκελνο πξέπεη λα θαηαβάιεη ην 50% ησλ επηβιεζέλησλ θφξσλ θαη 

πξνζηίκσλ. 

 Σέινο, ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζην Δθεηείν θαηά ηεο (ξεηήο 

ή ζησπεξήο) απνξξηπηηθήο απφθαζεο ηεο ΓΔΓ ή γηα φπνην κέξνο απηήο ηεο 

απφθαζεο ζεσξεί φηη αδηθήζεθε (Πάλνπ, Σδ.,  ακνζξάθεο,  Γ., 2017). 

Άμεση διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων 
 

Με βάζε ηελ Απφθαζε
2
 ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ζρεηηθά 

κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ην 

έηνο 2017 θαη εμήο, νξίδνληαη θάπνηεο επηκέξνπο ππνζέζεηο πξνο έιεγρν. Απηνί νη 

έιεγρνη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζα νινθιεξψλνληαη άκεζα αλεμάξηεηα απφ ηνπο 

ήδε πξνηεξαηνπνηεκέλνπο. Απηή ε δηάθξηζε γίλεηαη θαζψο αθνξνχλ ζηνηρεία θαη 

ππνζέζεηο πνπ δελ πξέπεη λα θαζπζηεξήζνπλ ιφγσ κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο ή 

ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη απφ θνηλνχ κε άιινπο θνξείο. Γηαθξίλνληαη σο εμήο: 

 i) Τπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζε εθζέζεηο ησλ Τ.Δ.Γ.Δ.Δ.. 

ii) Τπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζε επηζηξνθέο θφξσλ. 

iii) Τπνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί ζεκείσκα δηαπηζηψζεσλ κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαη πξνζσξηλφο πξνζδηνξηζκφο θφξσλ θαη 

πξνζηίκσλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο. 

                                                                                                                                                                      
 
2
 θαη ηελ πξφζθαηε Σξνπνπνίεζε ηεο, κε αξηζ. ΓΔΛ Β' 1189202 ΔΞ 2016/28-12-2016 (ΦΔΚ 

Β' 4270/2016) 
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iv) Τπνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο επίθεηηαη ε έθδνζε ζεκεηψκαηνο δηαπηζηψζεσλ 

θαη ηνπ πξνζσξηλνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ θαη πξνζηίκνπ. 

v) Τπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζε δηελέξγεηα κεξηθνχ επηηφπηνπ ειέγρνπ 

δηαπίζησζεο ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηεο ηήξεζεο ησλ 

βηβιίσλ θαη ηεο έθδνζεο ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο, γηα θνξνινγνπκέλνπο πνπ αζθνχλ νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή 

δηαθηλνχλ αγαζά, γηα ηηο νπνίεο εθθξεκεί ε ζχληαμε εθζέζεσλ ειέγρνπ ή/θαη ε 

έθδνζε πξάμεσλ. 

vi) Τπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζε δηαζηαπξσηηθνχο ειέγρνπο ελδνθνηλνηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ (VIES), ππνζέζεηο πνιπκεξψλ (ηαπηφρξνλσλ) ειέγρσλ πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ ειιεληθέο θαη αιινδαπέο θνξνινγηθέο αξρέο, δηελέξγεηα ειέγρνπ 

ζην πιαίζην επαλάιεςεο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ζε εθηέιεζε πξνδηθαζηηθήο 

απφθαζεο (ΓΔΛ Α 1057280 ΔΞ 2017). 

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο δελ είλαη κηα 

απιή δηαδηθαζία. Αληηζέησο, είλαη νπζηαζηηθή, ζπγθεθξηκέλε θαη ιεπηνκεξήο. 

Τπαθνχεη ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη θξηηήξηα. Δίλαη θξίζηκε, ζεκαληηθή θαη 

πξέπεη λα ηεξεί νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Κάζε κία πιεπξά (είηε νη θνξνινγνχκελνη 

είηε ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε) πξέπεη λα γλσξίδεη ηα δηθαηψκαηα, ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, 

θαζψο θαη ηελ νξζή δηαδηθαζία ειέγρνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ δηαδνρηθψλ 

παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ, απηά ηα ζηνηρεία απνδείρζεθε φηη δελ είλαη ηφζν μεθάζαξα θαη ζαθή, 

γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί αζάθεηεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο  
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Ο ΘΔΜΟ ΣΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ   

  

Ο ζεζκφο ηεο παξαγξαθήο απνηειεί έλα θαίξην δήηεκα, ην νπνίν, ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα, απαζρνιεί έληνλα ηφζν ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε φζν θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο. Ο ρξόλνο δηαδξακαηίδεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζεκαληηθφ θαη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε θάζε ππφζεζεο.  

Μέζσ απηνχ ηνπ ζεζκνχ εμππεξεηείηαη έλα ζχλνιν ζηφρσλ, φπσο ε αζθάιεηα 

δηθαίνπ, ε πξνζηαζία ζε δεηήκαηα απφδεημεο, ε γξήγνξε εθθαζάξηζε ησλ ελλφκσλ 

ζρέζεσλ θαη ε πξνηξνπή ηνπ δηθαηνχρνπ γηα έγθαηξε άζθεζε δίσμεο. ε θάζε έλαλ 

απφ απηνχο ηνπο ζηφρνπο ζεκαληηθφ είλαη ην ζηνηρείν ηνπ ρξφλνπ, κηαο θαη ε κεγάιε 

παξάηαζή ηνπ δεκηνπξγεί θιίκα αλαζθάιεηαο θαη αβεβαηφηεηαο, ζηνηρεία θαη 

ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε ην δεκφζην δίθαην θαη ην θξάηνο δηθαίνπ 

γεληθφηεξα.  

 ην πιαίζην ηεο θνξνινγηθήο παξαγξαθήο έρεη δηαθαλεί φηη ζην θνξνινγηθφ 

δίθαην δελ ηίζεηαη ζέκα ελνρηθήο αμίσζεο, αιιά θπξηαξρηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ 

Κξάηνπο, ην νπνίν δελ ππφθεηηαη ζε παξαγξαθή. Παξφια απηά, πξέπεη λα γίλεη δεθηφ 

φηη ε πξνζηαζία ηνπ δηνηθνχκελνπ θαη ην ζπκθέξνλ ηεο Γηνίθεζεο γηα εθθαζάξηζε 

ηνπ κεραληζκνχ απνηεινχλ ηθαλνπνηεηηθνχο ιφγνπο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηεο 

παξαγξαθήο θαη ζην θνξνινγηθφ δίθαην (Φηλνθαιηψηεο, 2014: 454). 

 Ζ θνξνινγηθή δηνίθεζε έρεη δέζκηα αξκνδηφηεηα λα δηεξεπλήζεη ππνζέζεηο 

πνπ αλαθχπηνπλ θαη λα εθαξκφζεη ην θνξνινγηθφ δίθαην βάζεη ηεο αξρήο ηεο 

λνκηκφηεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο γεληθφηεξεο αξρήο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Πξέπεη 

λα ηνληζηεί φηη είλαη απαξαίηεην ν θφξνο λα είλαη νξηζκέλνο, ζαθψο δηαηππσκέλνο 

θαη φρη απζαίξεηνο. Δπίζεο, ν θνξνινγνχκελνο πξέπεη λα γλσξίδεη ηα πάληα γχξσ 

απφ ην θφξν πνπ νθείιεη λα πιεξψζεη (π.ρ. πνζφ, ρξφλνο θαη ηξφπνο πιεξσκήο θ.α.), 

νχησο ψζηε λα ππάξρεη αζθάιεηα δηθαίνπ. Αθφκε, απηή ε δέζκηα αξκνδηφηεηα ηεο 

θνξνινγηθήο αξρήο λα εμαηνκηθεχεη ηε θνξνινγηθή ππνρξέσζε θάζε ππνθεηκέλνπ, 

δελ κπνξεί λα ηζρχεη εηο ην δηελεθέο. Κάηη ηέηνην ζα έδηλε πιήξε θαη αλεμέιεγθηε 
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εμνπζία ζην Κξάηνο θαη ζα δεκηνπξγνχζε κεγάιε αβεβαηφηεηα ζηνπο 

θνξνινγνχκελνπο. 

Σα είδε ηεο παξαγξαθήο  

 

ε θάζε θφξν, δηαθξίλνληαη ηα εμήο είδε παξαγξαθήο: 

α) παξαγξαθή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ λα επηδηψμεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

(βεβαίσζε) ηεο έθηαζεο θαη ηεο θχζεο ηνπ θφξνπ 

β) παξαγξαθή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο είζπξαμε ηνπ θφξνπ πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί/βεβαησζεί 

γ) παξαγξαθή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ πξνο επηζηξνθή ηνπ θφξνπ ηνλ 

νπνίν θαηέβαιε ρσξίο λα έρεη λφκηκε θνξνινγηθή ππνρξέσζε (Γαιεγαιίδνπ, 2017:3). 

Όζνλ αθνξά ηελ παξαγξαθή ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο θαηαινγηζκό 

(βεβαίσζε) ηνπ θόξνπ, παξαηεξείηαη όηη ν λνκνζέηεο επεθηείλεη ηα ρξνληθά όξηα 

παξαγξαθήο). Πξφθεηηαη γηα ηαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Κάζε 

λένο θνξνινγηθφο λφκνο πξνβιέπεη παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο.  Ζ λνκνινγία 

ήξζε πξφζθαηα θαη έθξηλε ελ κέξεη αληηζπληαγκαηηθή ηελ ηαθηηθή απηή, αιιά ν 

λνκνζέηεο κε λέεο δηαηάμεηο λέσλ λφκσλ ζπλερίδεη λα λνκνζεηεί θαη λα παξαηείλεη ην 

ρξφλν παξαγξαθήο (ε πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη). 

Πεξηπηώζεηο παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ παξαγξαθήο ζε 5, 10 ή 

πεξηζζόηεξα ρξόληα   

 

 Όπσο έρεη δηαθαλεί σο ηψξα, ε πξνζεζκία παξάηαζεο παξαγξαθήο, έθδνζεο 

θχιινπ ειέγρνπ θαη επηβνιήο θφξνπ νξίδεηαη πεληαεηήο θαη δχλαηαη λα παξαηαζεί κε 

λέα λνκνζεηηθή δηάηαμε εληφο ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηελ θνξνινγηθή αμίσζε. 

 ύκθσλα κε ην άξζξν 84 παξ. 1 ηνπ Ν. 2238/1994, ε θνηλνπνίεζε θύιινπ 

Ειέγρνπ
3
 δελ κπνξεί λα γίλεη κεηά ηελ πάξνδν πεληαεηίαο από ην ηέινο ηνπ έηνπο κέζα 

                                                           
3
 θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ ίδηνπ λφκνπ 
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ζην νπνίν ιήγεη ε πξνζεζκία γηα ηελ επίδνζε ηεο δήισζεο. Τν δηθαίσκα ηνπ Δεκνζίνπ 

γηα ηελ επηβνιή ηνπ θόξνπ παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πεληαεηίαο.  

ύκθσλα κε ην άξζξν 57 ηνπ Ν. 2859/2000, νξίδεηαη όηη ε θνηλνπνίεζε ησλ 

πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ παξόληνο δελ κπνξεί λα γίλεη 

ύζηεξα από πάξνδν πεληαεηίαο από ην ηέινο ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν ιήγεη ε 

πξνζεζκία γηα ηελ επίδνζε ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο 

πεληαεηίαο παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Δεκνζίνπ γηα ηελ επηινγή ηνπ θόξνπ. 

 Ζ πεληαεηία εθαξκφδεηαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 1996 (πξνεγνπκέλσο είρε 

θαηνρπξσζεί ε δεθαεηία). Χο πξψηνο ρξφλνο παξαγξαθήο ζεσξείηαη ν επφκελνο ηνπ 

έηνπο κέζα ζην νπνίν έπξεπε λα ππνβιεζεί ε δήισζε. Άξα, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 

1996, ην επφκελν έηνο είλαη ην 1997 θαη έηζη νη ππνζέζεηο απηέο παξαγξάθνληαη ηελ 

31.12.2002. Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηπηψζεηο πνπ ε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ 

παξαγξαθήο απμάλεηαη. Απηφ ζπκβαίλεη σο εμήο: 

Η παξαγξαθή είλαη δεθαεηήο 

Αλ ε κε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ειέγρνπ απφ πιεπξάο ηνπ Γεκνζίνπ 

νθείιεηαη ζε: α) πξφζεζε πξάμεο ή παξάιεηςε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ή ηνπ αξκφδηνπ 

θνξνινγηθνχ νξγάλνπ, β) ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ ήιζαλ ζε γλψζε ηνπ 

πξντζηακέλνπ Γ.Ο.Τ. ηα πνζά ππεξβαίλνπλ απηά πνπ πεξηιήθζεθαλ ζην αξρηθφ 

θχιιν ειέγρνπ, γ) δήισζε πνπ ππνβιήζεθε ή εάλ ηα έληππα ή θαηαζηάζεηο πνπ ηε 

ζπλνδεχνπλ απνδεηρζνχλ αλαθξηβή (Άξζξν 84 Ν.2238/1994). Δπίζεο, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Φ.Π.Α., αλ δελ ππνβιήζεθε πεξηνδηθή ή εθθαζαξηζηηθή δήισζε θαη 

αλ αθνξά ρξέε απφ Φ.Π.Α. πνπ παξαγξάθνληαη κεηά δεθαεηία απφ ηε ιήμε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν έγηλαλ ιεμηπξφζεζκα θαη απαηηεηά  (Άξζξν 57 

Ν.2859/2000) . 

Η παξαγξαθή είλαη δεθαπεληαεηήο ή εηθνζαεηήο 

 Γηα ηηο ππνζέζεηο δσξεάο θεθαιαίνπ (θιεξνλνκηέο, δσξεέο, γνληθέο παξνρέο) 

ε παξαγξαθή είλαη 15εηήο 

 Γηα ηε κε ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο ε παξαγξαθή είλαη 15εηήο 

(ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2238/1994), αξρφκελε απφ ην έηνο ππνρξέσζεο ηεο 

αξρηθήο ππνβνιήο. Άξα, π.ρ., γηα κε ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο γηα ηε 
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ρξήζε 2012 ε νξηζηηθή παξαγξαθή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα 

επηβνιή θφξνπ επέξρεηαη κεηά ηελ 31/12/2028. 

 Ζ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζεο δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή γηα ηε 

ρξήζε ηελ νπνία αθνξά ε ζπκπιεξσκαηηθή. 

 Γηα ηηο ππνζέζεηο θνξνδηαθπγήο
4
, ε παξαγξαθή είλαη εηθνζαεηήο (άξζξν 36 

παξ. 3 Ν. 4174/2013) (Γαιηάλεο, 2017). 

Κάηη πνπ είλαη απαξαίηεην λα δηαθξίλεηαη θαη ζην νπνίν πξέπεη λα δνζεί 

πξνζνρή, είλαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ φξσλ «παξάηαζε» θαη «επηκήθπλζε».  Οη 

ζπλερείο θαη δηαδνρηθέο παξαηάζεηο ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο δηαθέξνπλ ηειείσο απφ 

ηελ επηκήθπλζε. Δπηκήθπλζε είλαη ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν 

παξαγξάθεηαη ε αμίσζε. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεκηηή ελέξγεηα, εθφζνλ γίλεηαη εθάπαμ, 

ζε αληίζεζε δειαδή κε ηελ ηαθηηθή ησλ αιιεπάιιεισλ παξαηάζεσλ.  

Η λνκνζεζία γηα ηηο δηαδνρηθέο παξαηάζεηο ηεο παξαγξαθήο 

 

Ο λνκνζέηεο κε ηνλ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (άξζξν 34 Ν. 

4174/2013) έρεη πξνβιέςεη πεληαεηή παξαγξαθή γηα ηελ έθδνζε ηνπ λόκηκνπ 

ηίηινπ, δηαηεξψληαο νπζηαζηηθά ηελ ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 84 παξ. 1 ηνπ Ν. 

2238/1994, πνπ πξνέβιεπε παξαγξαθή ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα επηβνιή 

θφξνπ κεηά ηελ πάξνδν πεληαεηίαο απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν ιήγεη ε 

πξνζεζκία γηα ηελ επίδνζε ηεο δήισζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηηο 

πξνγελέζηεξεο ηνπ 1995 ρξήζεηο, εθαξκνδφηαλ ην άξζξν 68 ηνπ ΝΓ 3323/55, 

ζέηνληαο δεθαεηή πξνζεζκία παξαγξαθήο ζην ζρεηηθφ δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ.   

Ζ παξαθάησ ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο λνκνζεζίαο είλαη απαξαίηεηε γηα λα 

αλαδείμεη ηελ ηαθηηθή ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο. 

Άξζξν 5 παξ. 1 Ν. 2892/2001: «Πξνζεζκίεο παξαγξαθήο πνπ ιήγνπλ ζηηο 31-12-2001, 

εκεξνκελία µεηά ηελ νπνία παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Δεκνζίνπ γηα ηελ 

θνηλνπνίεζε ειέγρνπ επηβνιήο θόξσλ, ηειώλ θαη εηζθνξώλ, παξαηείλνληαη γηα έλα έηνο 

από ηε ιήμε ηνπο.  

                                                           
4
 βιέπε άξζξν 66 ηνπ Ν. 4174/2013 
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Η δηάηαμε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ δελ ηζρύεη γηα ππνζέζεηο θνξνινγίαο 

θιεξνλνκηώλ, δσξεώλ, γνληθώλ παξνρώλ, πξνηθώλ, κεηαβηβάζεσλ αθηλήησλ, θόξνπ 

κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (Φ.Μ.Α.Π.) θαη θόξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο (Φ.Α.Π)». 

Άξζξν 19 παξ. 19 Ν. 3091/2002: «Οη πξνζεζκίεο παξαγξαθήο ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ 

Δεκνζίνπ γηα θνηλνπνίεζε θύιισλ ειέγρνπ ή πξάμεσλ επηβνιήο θόξσλ, ηειώλ θαη 

εηζθνξώλ νη νπνίεο ιήγνπλ ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ ησλ εηώλ 2002, 2004 θαη 2005, ιήγνπλ 

αληί ησλ εκεξνκεληώλ απηώλ ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2003. Η δηάηαμε ηνπ πξνεγνύκελνπ 

εδαθίνπ δελ ηζρύεη γηα δειώζεηο πνπ αθνξνύλ εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ ή πξάμεηο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από 1-1-1998 θαη κεηά, γηα 

δειώζεηο γηα ηηο νπνίεο νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ηνπο έιεγαλ κέρξη 31-12-1992 θαη γηα 

ππνζέζεηο θνξνινγίαο θιεξνλνκηώλ, δσξεώλ, γνληθώλ παξνρώλ, πξνηθώλ, 

κεηαβηβάζεσλ αθηλήησλ θαη Φ.Α.Π.». 

Άξζξν 22 Ν. 3212/2003: «Οη πξνζεζκίεο παξαγξαθήο πνπ ιήγνπλ ζηηο 31-12-2003, 

εκεξνκελία κεηά ηελ νπνία παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Δεκνζίνπ γηα θνηλνπνίεζε 

θύιισλ ειέγρνπ επηβνιήο θόξσλ, ηειώλ, εηζθνξώλ θαη πξνζηίκσλ παξαηείλνληαη κέρξη 

27-2-2004». 

Άξζξν 5 παξ. 10 Ν. 3296/2004: «Η πξνζεζκία παξαγξαθήο ησλ ππνζέζεσλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 1999 (ρξήζε 1998), θαζώο θαη ησλ ππνζέζεσλ πξνεγνύκελσλ εηώλ 

γηα ηηο νπνίεο έρεη παξαηαζεί ν ρξόλνο παξαγξαθήο, ζύκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 3091/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3212/2003, ε νπνία ιήγεη ζηηο 

31-12-2004, εκεξνκελία κεηά ηελ νπνία παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Δεκνζίνπ γηα 

ηελ θνηλνπνίεζε θύιισλ ειέγρνπ επηβνιήο θόξνπ, ηειώλ θαη εηζθνξώλ, παξαηείλεηαη 

γηα έλα (1) έηνο από ηε ιήμε ηεο. Η δηάηαμε ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ δελ ηζρύεη γηα 

ππνζέζεηο θνξνινγίαο θιεξνλνκηώλ, δσξεώλ, γνληθώλ παξνρώλ, πξνηθώλ, 

κεηαβηβάζεσλ αθηλήηνπ, θόξνπ κεγάιεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (Φ.Μ.Α.Π.) θαη θόξνπ 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο (Φ.Α.Π.)». 

Οκνίσο θαη ηα επφκελα έηε: 

Άξζξν 11 Ν. 3513/2006: «Οη πξνζεζκίεο παξαγξαθήο πνπ ιήγνπλ ζηηο 31-12-2006 θαη 

31-12-2007 κεηά ηηο νπνίεο παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Δεκνζίνπ γηα θνηλνπνίεζε 

θύιισλ ειέγρνπ επηβνιήο θόξσλ, ηειώλ θαη εηζθνξώλ παξαηείλνληαη κέρξη 31-12-

2008.» 
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Άξζξν 29 Ν. 3697/2008: «Η πξνζεζκία παξαγξαθήο πνπ ιήγεη ζηηο 31-12-2008, 

εκεξνκελία κεηά ηελ νπνία παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Δεκνζίνπ … παξαηείλεηαη 

κέρξη 31-12-2009.»  

Άξζξν 10 Ν. 3790/2009: «Η πξνζεζκία παξαγξαθήο πνπ ιήγεη ζηηο 31-12-2009, 

εκεξνκελία κεηά ηελ νπνία παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Δεκνζίνπ …παξαηείλεηαη 

κέρξη 30-6-2010.»  

Άξζξν 82 Ν. 3842/2010: «Η πξνζεζκία παξαγξαθήο πνπ ιήγεη ζηηο 30-6-2010, 

εκεξνκελία κεηά ηελ νπνία παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Δεκνζίνπ …παξαηείλεηαη 

κέρξη 31-12- 2010.»  

Άξζξν 12 παξ. 7 Ν. 3888/2010: «Η πξνζεζκία παξαγξαθήο πνπ ιήγεη ζηηο 31-12-

2010, εκεξνκελία κεηά ηελ νπνία παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Δεκνζίνπ … 

παξαηείλεηαη κέρξη 31-12-2011.»  

Άξζξν 18 παξ. 2 Ν. 4002/2011: «Η πξνζεζκία παξαγξαθήο πνπ ιήγεη ζηηο 31-12-

2011, εκεξνκελία κεηά ηελ νπνία παξαγξάθεηαη ην δηθαίσκα ηνπ Δεκνζίνπ … 

παξαηείλεηαη κέρξη 31-12-2012.»  

Άξζξν 2 Ν. 4098/2012: «Η πξνζεζκία παξαγξαθήο ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ Δεκνζίνπ … 

παξαηείλεηαη κέρξη 31-12-2013.»  

Άξζξν 37 παξ. 5 Ν. 4141/2013: «Από ηηο αλεμέιεγθηεο ππνζέζεηο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θαη ινηπώλ θνξνινγηθώλ αληηθεηκέλσλ ησλ νπνίσλ επίθεηηαη ν ρξόλνο 

παξαγξαθήο ζύκθσλα µε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί εληνιή 

ειέγρνπ κέρξη ην ρξόλν παξαγξαθήο ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ Δεκνζίνπ γηα θνηλνπνίεζε 

θύιισλ ειέγρνπ ή πξάμεσλ, επηβνιήο ηνπ θόξνπ θαη ινηπώλ θαηαινγηζηηθώλ πξάμεσλ, 

παξαηείλεηαη ην δηθαίσκα απηό γηα δύν αθόκα έηε πέξαλ ηνπ ρξόλνπ πνπ νξίδεηαη από 

ηηο νηθείεο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ ηζρύνπλ 

γηα ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ε πξνζεζκία παξαγξαθήο ιήγεη από 31-1-2013 θαη κεηά.»  

Άξζξν 36 παξ. 3 θαη Άξζξν 66 παξ. 11 Ν.4174/2013: «Εμαηξεηηθά πξάμε δηνηθεηηθνύ, 

εθηηµώµελνπ ή δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ γηα πεξηπηώζεηο θνξνδηαθπγήο 

κπνξεί λα εθδνζεί εληόο είθνζη (20) εηώλ από ηε ιήμε ηνπ έηνπο εληόο ηνπ νπνίνπ ιήγεη 

ε πξνζεζκία ππνβνιήο δήισζεο.»  
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Άξζξν 22 Ν. 4203/2013: «Οη πξνζεζκίεο παξαγξαθήο ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ Δεκνζίνπ 

γηα θνηλνπνίεζε θύιισλ ειέγρνπ θαη θάζε άιιεο πξάμεο επηβνιήο θόξσλ, ηειώλ, 

πξνζηίκσλ ή εηζθνξώλ, πνπ ιήγνπλ ζηηο 31.12.2013, παξαηείλνληαη θαηά δύν (2) έηε 

από ηε ιήμε ηνπο ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:  

α) γηα ππνζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ απνζηαιεί ζηνηρεία ζε ειιεληθή δηθαζηηθή, 

θνξνινγηθή, ειεγθηηθή ή άιιε αξρή από άιια θξάηε − µέιε ηεο Ε.Ε. ή ηξίηεο ρώξεο ζηα 

πιαίζηα ακνηβαίαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο ή ζπκβάζεσλ απνθπγήο δηπιήο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη θεθαιαίνπ ή ζπκβάζεσλ αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ ή 

ζπκβάζεηο δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο θαη ηεο 

θνξνδηαθπγήο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο δηαδηθαζίαο, ή εθθξεκεί, θαηόπηλ αηηήκαηνο ησλ 

αλσηέξσ ειιεληθώλ αξρώλ ε απνζηνιή ζηνηρείσλ, θαη  

β) γηα ππνζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο ή ζα 

εθδνζνύλ κέρξη ηηο 31.12.2013 εηζαγγειηθέο παξαγγειίεο, εληνιέο ειέγρνπ, έξεπλαο ή 

επεμεξγαζίαο ή εληνιέο θαη αηηήκαηα δηεξεύλεζεο από δηθαζηηθή ή θνξνινγηθή ή 

ειεγθηηθή αξρή, θαζώο θαη από ηελ Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Εζόδσλ 

από Εγθιεκαηηθέο Δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο Χξεκαηνδόηεζεο ηεο Τξνκνθξαηίαο θαη 

Ειέγρνπ ησλ Δειώζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο» (Γαιεγαιίδνπ, 2017). 

πλέπεηεο ηαθηηθήο ησλ δηαδνρηθώλ παξαηάζεσλ ηνπ ρξόλνπ 

παξαγξαθήο ησλ θνξνινγηθώλ ππνζέζεσλ 

 

  Ζ ηαθηηθή ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο ησλ 

θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ έρεη πάξεη ηα ηειεπηαία ρξφληα κεγάιεο δηαζηάζεηο. 

Μάιηζηα, ην θαηλφκελν είλαη ηφζν ζπρλφ πιένλ πνπ ηα ηειεπηαία δεθαπέληε πεξίπνπ 

ρξφληα έρνπλ ζεζπηζηεί πάλσ απφ άιιεο ηφζεο ηζάξηζκεο απνζπαζκαηηθέο δηαηάμεηο 

κε ηηο νπνίεο δίλνληαη λέεο παξαηάζεηο. Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ήδε θαηά 

ηα έηε 2015 θαη 2016 δελ έρνπλ παξαγξαθεί θνξνινγηθέο αμηψζεηο γελλεζείζεο ην 

έηνο 1997 (Φνξηζάθεο, 2015).  

 Δπηπιένλ, ε ηαθηηθή επηβεβαηψλεη ηελ αδπλακία ηνπ ειεγθηηθνχ θνξνινγηθνχ 

κεραληζκνχ γηα έγθαηξε δηελέξγεηα θνξνινγηθψλ ειέγρσλ, ηελ χπαξμε λνκηθά 

ζαζξψλ ιχζεσλ (Γαιεγαιίδνπ, 2017) αιιά θαη ελφο πνιπδαίδαινπ λνκνζεηηθνχ θαη 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δελ δηεπθνιχλεη ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά 
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αληίζεηα δεκηνπξγεί πξφζζεηε θαζπζηέξεζε θαη γξαθεηνθξαηία. Σέινο, ην θαηλφκελν 

απηφ ππνζηεξίδεηαη φηη είλαη απφξξνηα πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη ελαιιαγψλ, θαζψο 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα θαη δελ 

επηηξέπεη απιέο ή πην δξαζηηθέο αιιαγέο.  
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ΣΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ Ζ ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΓΗΑΓΟΥΗΚΔ 

ΠΑΡΑΣΑΔΗ ΣΖ ΠΑΡΑΓΡΑΦΖ 

ΣΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ & ΑΛΛΧΝ 

ΔΛΔΓΥΧΝ 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε ππφ εμέηαζε ππφζεζε ελ δπλάκεη απαζρνιεί έλα κεγάιν 

κέξνο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ επηζπκνχλ λα κάζνπλ ηη ζα γίλεη ηειηθά κε ην 

δήηεκα ησλ παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο, ψζηε λα μέξνπλ πνηεο είλαη νη θνξνινγηθέο 

ηνπο ππνρξεψζεηο θαη εθθξεκφηεηεο.  

Η ππόζεζε μεθίλεζε όηαλ κηα εηαηξεία εκπνξίαο πεηξειαηνεηδώλ 

πξντόλησλ πξνζέθπγε ζην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο, θαζψο κεηά απφ έιεγρν 

ζηα εηζνδήκαηα ηεο  (επξφθεηην γηα ην έηνο 2002) ν πξντζηάκελνο ηνπ 

Γηαπεξηθεξεηαθνχ Διεγθηηθνχ Κέληξνπ επέβαιε εηο βάξνο ηεο θχξην θφξν ζρεδφλ 

4.000.000 € θαη πξφζζεην θφξν ιίγν πάλσ απφ 11.000.000 €, ιφγσ αλαθξηβνχο 

δήισζεο. Η ππόζεζε εμεηάζηεθε από ην Γηνηθεηηθό Δθεηείν Αζελώλ (Σκήκα 1
ν
 

Σξηκειέο) φπνπ θαη αθπξώζεθε ην ζπγθεθξηκέλν θύιιν ειέγρνπ θφξνπ γηα ην έηνο 

2002. Έπεηηα, ην ειιεληθό Γεκόζην άζθεζε αλαίξεζε ζην πκβνύιην ηεο 

Δπηθξαηείαο (ηΔ).  

Ζ ππφζεζε θξίζεθε ελώπηνλ ηνπ  Β’ Σκήκαηνο, ην νπνίν εμέδσζε ηελ ππ’ 

αξηζκφλ  675/2017 απόθαζε ηνπ θαη παξάιιεια ηελ παξέπεκςε ζηελ Οινκέιεηα 

ηνπ ηΔ, νχησο ψζηε λα θξηζεί ε ζπληαγκαηηθόηεηα ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ 

(3513/2005, 3697/2008, 3790/2009, 3842/2010) σο πξνο ην ζθέινο ησλ ζπλερφκελσλ 

παξαηάζεσλ ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο ησλ θνξνινγηθψλ αμηψζεσλ. Απφ ηελ απφθαζε 

φκσο απηή δηεθάλε άκεζα ην ζέκα ησλ αληηδξάζεσλ θαη ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ πνπ 

πξνέθπςε ζρεηηθά κε απηήλ αιιά θαη κε αλάινγεο ππνζέζεηο. Οη χκβνπινη ηεο 

Δπηθξαηείαο ππνγξάκκηζαλ ην γεγνλφο φηη ε παξαγξαθή πξέπεη λα έρεη ζπλνιηθά 

εχινγε ρξνληθή δηάξθεηα θαη λα ζπλάδεη πξνο ηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο. Οη ζπλερείο παξαηάζεηο αληίθεηληαη ηφζν ζε απηή ηελ αξρή φζν θαη 



 ε ι ί δ α  | 27 

 

ζε άιιεο, φπσο ε αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ. 

Δπηπξνζζέησο, κε απηή ηελ ηαθηηθή θαίλεηαη λα κελ έρεη εθαξκνγή ν θαλφλαο ηεο 

πεληαεηνχο παξαγξαθήο ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, αθνχ 

δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφβιεςεο ηνπ ρξφλνπ ιήμεσο ηεο παξαγξαθήο.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην παξφλ ζέκα παξαπέκθζεθε ζηελ Οινκέιεηα ηνπ 

ηΔ, ε νπνία θιήζεθε λα επηιχζεη ην κεγαιχηεξν ίζσο πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη ζηα 

πιαίζηα ηεο θνξνινγηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ηεο αζθάιεηαο 

δηθαίνπ ηνπ πνιίηε, ην δήηεκα ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο. Οη ζθέςεηο ησλ πκβνχισλ 

αληαλαθινχλ ηελ αλάγθε λα ππάξρεη αζθάιεηα δηθαίνπ γηα ηνπο θνξνινγνύκελνπο 

θαη λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο λνκηκόηεηαο. Όπσο, ινηπφλ, 

πξφζθαηα απνθαζίζηεθε, ε Οινκέιεηα (Οινκ. ηΔ 1738/2017) έθξηλε 

αληηζπληαγκαηηθή ηελ ηαθηηθή ησλ αιιεπάιιεισλ θαη δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ κε ην 

ζθεπηηθφ φηη παξαβηάδεη κηα ζεηξά αξρψλ θαη δεκηνπξγεί πξφζζεην βάξνο θαη αγσλία 

ζηνπο θνξνινγνχκελνπο.  

Πξνεγεζείζα λνκνινγία  

 

 Ζ λνκνινγία ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ είλαη ηδηαίηεξα πινχζηα σο πξνο απηφ ην 

δήηεκα. Έηζη, θξίλεηαη ζθφπηκε κηα ζχληνκε αλαδξνκή ησλ πην ζεκαληηθψλ 

ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη παξαθάησ: 

 

24/2013, Γηνηθεηηθό Δθεηείν Υαλίσλ & 624/2014, Γηνηθεηηθό Δθεηείν 

Αζελώλ 

 

Οη παξαπάλσ απνθάζεηο έθξηλαλ αληηζπληαγκαηηθέο ηηο δηαδνρηθέο 

παξαηάζεηο ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο ησλ θνξνινγηθψλ αμηψζεσλ, θαζψο αληίθεηληαη 

ζε κία ζεηξά ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ. 

Κχξηνο ιίζνο απηήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο είλαη ην άξζξν 78 παξ. 2 , θαζψο 

«νη πνιιαπιέο δηαδνρηθέο παξαηάζεηο ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο ηζνδπλακνχλ κε 

αλαδξνκηθή επηβνιή ηνπ θφξνπ ή ηνπ πξνζηίκνπ κε ζεκηηή, αθνχ πξνθαινχλ 

απφιπηε αζηάζεηα ζε κηα νξηζκέλε λνκηθή θαηάζηαζε, πνπ δε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 
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ελ ηνηο πξάγκαζη δηθαηνινγεκέλε».  Δπίζεο, βάζε ηνπ άξζξνπ 20 . θαη ηνπ άξζξνπ 6 

ΔΓΑ, ν θνξνινγνχκελνο ζηεξείηαη ην βαζηθφ δηθνλνκηθφ φπιν ηεο έλζηαζεο ηεο 

παξαγξαθήο, ελψ παξάιιεια εληνπίδεηαη παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 2 παξ.1 θαη 5 παξ. 

1 ., δειαδή ηεο αξρήο ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη ηεο πξνζηαηεπφκελεο 

εκπηζηνζχλεο.  

 

3174/2014, Οινκέιεηα πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο  

 

Ζ απφθαζε απηή πξαγκαηεχεηαη γεληθά ην δήηεκα ηεο παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ 

παξαγξαθήο ησλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ θαη δηαηεξεί σο βαζηθή ππνζηεξηθηηθή 

γξακκή ην άξζξν 78 παξ. 2 ., πξνζδίδνληαο παξάιιεια ην θχξνο πνπ απνξξέεη απφ 

ηελ απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ αλψηαηνπ αλαηξεηηθνχ δηθαζηεξίνπ ηεο ρψξαο. 

Με ηελ απφθαζε απηή θξίζεθε φηη ε πξφβιεςε παξαγξαθήο ηεο αμίσζεο γηα 

βεβαίσζε ηνπ θφξνπ ζεσξείηαη νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο θνξνινγηθήο ελνρήο, πνπ 

ραίξεη ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο, θαζψο ην άξζξν 78 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο 

απαγνξεχεη ηελ αλαδξνκηθή λνκνζεηηθή δηακφξθσζε ηνπ νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

ησλ θνξνινγηθψλ ζρέζεσλ, εθφζνλ νδεγεί ζε επηβάξπλζε ηεο ζέζεο ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ θαη εθηείλεηαη πέξαλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηεο 

δεκνζίεπζήο ηεο. 

πλεπψο, ην δηθαζηήξην θαηαιήγεη πσο, αλ κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ 

παξαγξαθήο, λφκνο παξαηείλεη ηελ παξαγξαθή αλαδξνκηθά, ηφηε παξαβηάδεηαη ην 

άξζξν 78 §2 . Έηζη, ε δηάηαμε θξίζεθε αλίζρπξε σο αληηζπληαγκαηηθή. Άιισζηε, κε  

ηηο ζπλερείο παξαηάζεηο θαηαιχεηαη θάζε δπλαηφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ππνθεηκέλνπ 

σο πξνο ηελ αζθαιή βεβαηφηεηα ηεο θνξνινγηθήο ηνπ ππνρξέσζεο (Γαιεγαιίδνπ, 

2017). 

 

888/2016, πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο 

 

Σν αλαηξεηηθφ δηθαζηήξην ππνγξακκίδεη φηη κπνξεί λα δνζεί κνλάρα κία 

παξάηαζε ιήμεο ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο ησλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ ψζηε απηή λα 

ζεσξείηαη λφκηκε. Όιεο νη ππφινηπεο πνπ αθνινπζνχλ θαη πξνζηίζεληαη 
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δεπηεξνγελψο ζηελ πξψηε θξίλνληαη κε λφκηκεο θαη αληηζπληαγκαηηθέο, ιφγσ 

έιιεηςεο ζαθήλεηαο θαη πξνβιεςηκφηεηαο. Αλαγλσξίδεη δε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

πξνβιεκαηηθήο θαη γηα ην ιφγν απηφ, παξαπέκπεη ην δήηεκα ζηελ επηακειή ζχλζεζε 

ηνπ ίδηνπ δηθαζηεξίνπ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα εθδίδεη ηελ ππ’ αξηζκ. 1623/2016 ηΔ. 

 

1623/2016, πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο 

 

Πξφθεηηαη γηα θαίξηα απφθαζε ζρεηηθά κε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, 

θαζψο κε ηηο παξαδνρέο ηεο πξνθάιεζε αιιαγέο ζηνλ πθηζηάκελν θνξνινγηθφ 

κεραληζκφ. ε πξψην ζηάδην, ε απφθαζε αλαγλσξίδεη σο ζεκέιηνπο ιίζνπο ηνπ 

πνιηηεχκαηνο ηηο αξρέο ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη ηεο πξνζηαηεπφκελεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ, επηηάζζνληαο ζαθήλεηα θαη πξνβιέςηκε εθαξκνγή 

ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ιφγσ ησλ ζνβαξψλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεψλ ηνπο 

ζηνπο θνξνινγνπκέλνπο. Απαηηείηαη, ινηπφλ, λα κελ ηίζεηαη επ’ αφξηζηνλ ελ 

ακθηβάισ ε θαηάζηαζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ σο πξνο ηελ εθ κέξνπο ηνπ ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο. Απηφο ν ζθνπφο επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ 

ζεζκνχ ηεο παξαγξαθήο, ε πξνζεζκία ηεο νπνίαο πξέπεη λα είλαη επαξθψο 

πξνβιέςηκε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη λα έρεη ζπλνιηθά εχινγε δηάξθεηα, 

ππεξεηψληαο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Παξάηαζε απηήο είλαη επηηξεπηή θαη’ 

εμαίξεζε ππφ ηνλ φξν ζπλδξνκήο εηδηθψο ηεθκεξησκέλσλ πεξηζηάζεσλ, φξνο ν 

νπνίνο εξκελεχεηαη ζηελά απφ ην δίθαην ιφγσ ηνπ εμαηξεηηθνχ ηνπ ραξαθηήξα 

(Γαιεγαιίδνπ, 2017). 

Η Ννκνζεζία ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο παξαγξαθήο  

 

 Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο εκπίπηνπλ ζε κηα ζεηξά απφ Νφκνπο 

θαη Άξζξα πνπ έρνπλ ζπνπδαία ζεκαζία θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ επίιπζε ηέηνησλ 

δεηεκάησλ. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη πξνζνρήο είλαη ην άξζξν 78  ζρεηηθά κε ηνπο 

λόκνπο θνξνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ φπνπ: 

«1. Kαλέλαο θόξνο δελ επηβάιιεηαη νύηε εηζπξάηηεηαη ρσξίο ηππηθό λόκν πνπ θαζνξίδεη 

ην ππνθείκελν ηεο θνξνινγίαο θαη ην εηζόδεκα, ην είδνο ηεο πεξηνπζίαο, ηηο δαπάλεο 

θαη ηηο ζπλαιιαγέο ή ηηο θαηεγνξίεο ηνπο, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ν θόξνο.  
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2. Φόξνο ή άιιν νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθό βάξνο δελ κπνξεί λα επηβιεζεί κε λόκν 

αλαδξνκηθήο ηζρύνο πνπ εθηείλεηαη πέξα από ην νηθνλνκηθό έηνο ην πξνεγνύκελν 

εθείλνπ θαηά ην νπνίν επηβιήζεθε.  

3. Kαη' εμαίξεζε, όηαλ επηβάιιεηαη ή απμάλεηαη εηζαγσγηθόο ή εμαγσγηθόο δαζκόο ή 

θόξνο θαηαλάισζεο, επηηξέπεηαη ε είζπξαμή ηνπο από ηελ εκέξα πνπ θαηαηέζεθε ζηε 

Bνπιή ην ζρεηηθό λνκνζρέδην, ππό ηνλ όξν όηη ν λόκνο ζα δεκνζηεπζεί κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίδεη ην άξζξν 42 παξάγξαθνο 1 θαη πάλησο ην αξγόηεξν κέζα ζε δέθα 

εκέξεο από ηε ιήμε ηεο ζπλόδνπ.  

4. Tν αληηθείκελν ηεο θνξνινγίαο, ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο, νη απαιιαγέο ή 

εμαηξέζεηο από ηε θνξνινγία θαη ε απνλνκή ησλ ζπληάμεσλ δελ κπνξνύλ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν λνκνζεηηθήο εμνπζηνδόηεζεο. Δελ είλαη αληίζεηνο πξνο ηελ 

απαγόξεπζε απηή ν θαζνξηζκόο κε λόκν ηνπ ηξόπνπ πνπ βεβαηώλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ 

Kξάηνπο θαη ησλ δεκόζησλ γεληθά νξγαληζκώλ ζηελ απηόκαηε ππεξηίκεζε, πνπ 

πξνθαιείηαη απνθιεηζηηθά από ηελ εθηέιεζε δεκόζησλ έξγσλ ζηελ παξαθείκελε 

ηδησηηθή αθίλεηε πεξηνπζία.  

5. Kαη' εμαίξεζε επηηξέπεηαη λα επηβιεζνύλ κε εμνπζηνδόηεζε λόκσλ πιαηζίσλ 

εμηζσηηθέο ή αληηζηαζκηζηηθέο εηζθνξέο ή δαζκνί, θαζώο θαη λα ιεθζνύλ νηθνλνκηθά 

κέηξα ζην πιαίζην ησλ δηεζλώλ ζρέζεσλ ηεο Xώξαο κε νηθνλνκηθνύο νξγαληζκνύο ή 

κέηξα πνπ απνβιέπνπλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ζέζεο ηεο Xώξαο». 

 Έκθαζε αμίδεη λα δνζεί ζηελ παξάγξαθν 2 φπνπ θαη ξεηά αλαθέξεηαη φηη 

θακία θνξνινγηθή επηβάξπλζε δελ είλαη απνδεθηή αλαδξνκηθά έζησ θαη κε λόκν 

αλ είλαη πέξα από ην νηθνλνκηθό έηνο ην πξνεγνύκελν από απηό ζην νπνίν 

επηβιήζεθε. Με απηφ απνθξπζηαιιψλεηαη θαη ε πεξίπησζε ησλ δηαδνρηθψλ 

παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη άιισλ αμηψζεσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ.  

Δμίζνπ ζεκαληηθφ βέβαηα είλαη θαη ην άξζξν 84 ηνπ Ν. 2238/1994 ηνπ 

Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγξαθή. 

«1. Η θνηλνπνίεζε θύιινπ ειέγρνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 89, δελ κπνξεί λα 

γίλεη κεηά ηελ πάξνδν πεληαεηίαο από ην ηέινο ηνπ έηνπο κέζα ζην νπνίν ιήγεη ε 

πξνζεζκία γηα ηελ επίδνζε ηεο δήισζεο. Τν δηθαίσκα ηνπ Δεκνζίνπ γηα επηβνιή ηνπ 

θόξνπ παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πεληαεηίαο. 
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2. Καη’ εμαίξεζε, ε βεβαίσζε ηνπ θόξνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηελ πάξνδν 

πεληαεηίαο, αλ ε εγγξαθή ζην όλνκα ηεο νκόξξπζκεο, εηεξόξξπζκεο εηαηξείαο, 

θνηλνπξαμίαο, θνηλσλίαο θαη αζηηθήο εηαηξείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 64, έγηλε 

νξηζηηθή κεηά ηελ πάξνδν απηήο, όρη όκσο θαη πέξα από έμη (6) κήλεο από ηελ 

θνηλνπνίεζε ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκόζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο απόθαζεο ηνπ 

δηνηθεηηθνύ δηθαζηεξίνπ ή από ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο εγγξαθήο κε δηνηθεηηθή επίιπζε 

ηεο δηαθνξάο ή ιόγσ κε άζθεζεο ή εθπξόζεζκεο άζθεζεο πξνζθπγήο. 

3. Εμαηξεηηθώο, επίζεο, δύλαηαη λα θνηλνπνηεζεί θύιιν ειέγρνπ θαη κεηά ηελ πάξνδν 

ηεο πεληαεηίαο: α) Αλ ην θύιιν ειέγρνπ πνπ θνηλνπνηήζεθε εληόο ηεο πεληαεηίαο 

αθπξσζεί κεηά ηελ πάξνδν απηήο, γηαηί ν θνξνινγνύκελνο δελ έιαβε γλώζε απηνύ, β) 

Αλ εληόο ηεο πεληαεηίαο θνηλνπνηήζεθε ην θύιιν ειέγρνπ ζε πξόζσπν, πνπ δελ έρεη 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε, ζπλνιηθά ή κεξηθά, γ) Αλ ε έθδνζε ηνπ θύιινπ ειέγρνπ έγηλε 

από αλαξκόδηα δεκόζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ή έγηλε γηα νηθνλνκηθό έηνο δηαθνξεηηθό 

από εθείλν ζην νπνίν ππάγεηαη ην θνξνινγεηέν εηζόδεκα, δ) Αλ ην θύιιν ειέγρνπ πνπ 

εθδόζεθε εκπξόζεζκα αθπξσζεί κεηά ηελ πάξνδν απηήο. 

4. Τν δηθαίσκα ηνπ Δεκνζίνπ γηα ηελ ελέξγεηα αξρηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο 

θνξνινγηθήο εγγξαθήο θαη ηελ επηβνιή θόξσλ, πξόζζεησλ θόξσλ, γηα θνξνινγηθέο 

παξαβάζεηο, παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαεηίαο, εθόζνλ ε κε ελάζθεζή ηνπ, 

έζησ θαη θαηά έλα κέξνο, νθείιεηαη: α) Σηελ από πξόζεζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ κε ηε ζύκπξαμε ηνπ αξκόδηνπ θνξνινγηθνύ νξγάλνπ, β) Σε 

νπνηαδήπνηε από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68, 

αλεμάξηεηα από ην εάλ έρεη εθδνζεί θαη θνηλνπνηεζεί ή όρη, αξρηθό θύιιν ειέγρνπ. 

Όηαλ ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πεξηέξρνληαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκόζηαο 

νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ην ηειεπηαίν έηνο ηεο παξαγξαθήο, ν ρξόλνο απηήο παξαηείλεηαη 

γηα έλα αθόκε εκεξνινγηαθό έηνο. 

5. Αλ δελ ππνβιεζεί δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή δήισζε απόδνζεο 

παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ ή δήισζε θόξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ άξζξνπ 64, ην δηθαίσκα 

ηνπ Δεκνζίνπ λα θνηλνπνηήζεη ην θύιιν ειέγρνπ ή ηελ πξάμε θαηαινγηζκνύ θόξνπ ηνπ 

άξζξνπ 64, παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εηώλ από ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ επίδνζε ηεο δήισζεο. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ησλ πην πάλσ 

δειώζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 
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ρξόλνπ παξαγξαθήο, ην δηθαίσκα ηνπ Δεκνζίνπ γηα ηελ θνηλνπνίεζε θύιινπ ειέγρνπ 

παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηξηεηίαο από ηε ιήμε ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 

6. Αλ ην θύιιν ειέγρνπ αθπξσζεί γηα ηππηθνύο ιόγνπο κε απόθαζε δηνηθεηηθνύ 

δηθαζηεξίνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ αξκόδην πξντζηάκελν ηεο δεκόζηαο 

νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ην ηειεπηαίν έηνο ηεο παξαγξαθήο ηνπ ή κεηά ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ ρξόλνπ ηεο παξαγξαθήο, ν πξντζηάκελνο ηεο δεκόζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο 

κπνξεί λα εθδώζεη θαη λα θνηλνπνηήζεη λέν θύιιν ειέγρνπ κέζα ζε έλα (1) έηνο από ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο. 

7. H θαηά ηνπ Δεκνζίνπ απαίηεζε πξνο επηζηξνθή θόξνπ παξαγξάθεηαη κεηά ηξία (3) 

έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο εκπξόζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ή αλ ππνβιεζεί 

εθπξόζεζκα ε δήισζε, κεηά ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία πνπ ε δήισζε απηή 

όθεηιε λα είρε ππνβιεζεί. Αλ ππνβιεζεί αλαθιεηηθή δήισζε ή δήισζε κε επηθύιαμε, ε 

αμίσζε γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ θόξνπ παξαγξάθεηαη κεηά ηξία (3) έηε από ηελ εκέξα 

ηεο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν απνδνρήο ηεο. Η αμίσζε γηα επηζηξνθή θόξνπ βάζεη 

ππνβιεζείζαο εκπξόζεζκεο δήισζεο αλαβηώλεη από ηελ θνηλνπνίεζε θύιινπ ή πξάμεο 

ειέγρνπ». 

 Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο νξίδεηαη 

αλαιπηηθφηεξα όηη ην δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα επηβνιή ηνπ θόξνπ 

παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πεληαεηίαο, ελψ πξνζδηνξίδνληαη θαη νη 

πεξηπηψζεηο επηηξεπφκελεο παξάηαζεο (εμαηξέζεηο) πέξαλ απηνχ ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ. 
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ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙ ΑΡΦΕ ΣΟΤ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 

  

ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, κλεκνλεχεηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο αξρψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ. 

Έηζη, θαζίζηαηαη ζαθέο ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε χπαξμε απηψλ ησλ αξρψλ ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ Γηθαίνπ. Βαζηθφο ζηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο, άιισζηε, είλαη λα 

παξνπζηάζεη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο θαη λα εμεγεζεί φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ν 

λφκνο απφ κφλνο ηνπ δελ είλαη αξθεηφο αλ δελ πιαηζηψλεηαη απφ απηά ηα εξγαιεία.  

 Η δξάζε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο,  βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηηο αξρέο, 

νη νπνίεο ηε δηέπνπλ θαη ηε λνκηκνπνηνύλ. Δίλαη γλσζηέο σο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο δηακνξθψζεθαλ απφ ηε λνκνινγία 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ελψ 

θάπνηεο πξνβιέπνληαη θαη ζπληαγκαηηθά ή/θαη λνκνζεηηθά (Γέξνληαο, Λχηξαο θαη 

ινηπνί, 2010). Ζ ζεκαζία ηνπο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ εξκελεία ησλ θαλφλσλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη ηελ ελφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Λακβάλνληαη πνιχ ζνβαξά 

ππφςε παξφιν πνπ δελ είλαη φιεο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο ή/θαη γξαπηέο.  

ηελ πεξίπησζε ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο ησλ 

θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ε παξαβίαζε, ή 

φρη, απηψλ ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ απνηειεί θπξίαξρν ζέκα ζπδήηεζεο θαη εληέιεη 

εγείξεη δήηεκα αληηζπληαγκαηηθφηεηαο. Όηαλ ν λνκνζέηεο κεηαβάιιεη ηε λνκνζεζία, 

νθείιεη λα ππαθνχεη ζε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη δελ κπνξεί λα ην θάλεη 

αηθληδηαζηηθά ή λα αλαηξέπεη αλαδξνκηθά πξαγκαηηθέο θαη λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Έηζη, επηβάιιεηαη ε ζηάζκηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο κε ηελ ηήξεζε ηνπ λφκνπ 

θαη ε πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ θαη ησλ αξρψλ (Γέξνληαο, 2014). 

Η αξρή ηεο λνκηκόηεηαο σο απόξξνηα ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ  

 

 Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο απνξξέεη απφ ην άξζξν 43 . θαη 95 παξ.1α . Ζ 

πξψηε απφ ηηο δχν δηαηάμεηο, θαζηεξψλεη ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο θαλφλσλ δηθαίνπ 
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απφ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, ελψ ε δεχηεξε εηζάγεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ηΔ πξνο 

αθχξσζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ αληηβαίλνπλ ζηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο 

(Παπιφπνπινο, 1980). Ζ αξρή απηή δηαζθαιίδεηαη απφ ηηο εμήο δηαηάμεηο: Άξζξν 1 

παξ. 3 . «νη εμνπζίεο αζθνχληαη φπσο νξίδεη ην χληαγκα», Άξζξν 78 παξ. 1 . 

«Καλέλαο θφξνο δελ εηζπξάηηεηαη νχηε επηβάιιεηαη ρσξίο ηππηθφ λφκν», Άξζξν 50 

παξ. 1 . «Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο αζθεί φζεο αξκνδηφηεηεο ηνπ απνλέκνπλ ην 

χληαγκα θαη νη λφκνη…». Δπνκέλσο, ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο θαζνξίδεη ην πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν θηλείηαη ηφζν ε Γηνίθεζε φζν θαη ε Γηθαηνζχλε, αθνχ θαη νη δχν 

νθείινπλ λα ελεξγνχλ θαη λα απνθαζίδνπλ βάζεη λφκνπ. 

Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο εθθξάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο 

θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζε έλα θξάηνο δηθαίνπ. Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο 

αληαλαθιάηαη ζε δχν πηπρέο: α) φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο θαζψο θαη ηελ ηδηνθηεζία ησλ πνιηηψλ κφλν βάζεη 

λφκνπ θαη β) φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε ππφθεηηαη ζην δίθαην θαη νθείιεη λα ζέβεηαη ηηο 

επηηαγέο θαη ηηο απαγνξεχζεηο ηνπ (Γέξνληαο, 2014). Έηζη, ζπλεπάγεηαη ηελ 

ππνρξέσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, δειαδή ησλ δεκνζίσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

ησλ νξγάλσλ ηνπο, λα ηεξεί ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπο ή θαλφλεο (πειησηφπνπινο, 

2005). ηελ πεξίπησζε απηή, ζηνπο θαλφλεο πνπ ζπγθξνηνχλ ην πιαίζην ηεο 

λνκηκφηεηαο, πεξηιακβάλνληαη θαη νη γεληθψο παξαδεδεγκέλνη θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ, νη γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, νη λνκνινγηαθνί θαλφλεο θαη νη 

θαλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη κε θαλνληζηηθέο πξάμεηο (πειησηφπνπινο, 2005).  

Με ηελ ππαγσγή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηνπο θαλφλεο δηθαίνπ πνπ 

ςεθίδνληαη απφ ην φξγαλν πνπ δηαζέηεη ηε λνκνζεηηθή αξκνδηφηεηα, ην Κνηλνβνχιην, 

επηηπγράλεηαη έκκεζα ε ππνηαγή ηεο δηνίθεζεο ζην εθινγηθφ ζψκα, ζην ιαφ κε ηε 

ζηελή έλλνηα, σο θνξέα ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο. πλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ αξρή ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ (άξζξν 25 παξ. 1 
5
), δειαδή ην Κξάηνο πνπ ζέβεηαη ηελ αλζξψπηλε 

αμία θαη ηα ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα πνπ ηελ εμεηδηθεχνπλ θαη εγγπάηαη ηελ 

παξαγσγή ηνπ δηθαίνπ θαηά νξηζκέλε δηαδηθαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνο φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη κε ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ 

(άξζξν 26 ). 
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          Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ππνρσξεί ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ησλ θπβεξλεηηθψλ πξάμεσλ, αιιά θαη ησλ εηδηθψλ 

θπξηαξρηθψλ ζρέζεσλ. Ζ ππνρψξεζή ηεο απηή εμεγείηαη ζην πιαίζην ηνπ λα 

εμππεξεηεζνχλ άιινη ζθνπνί ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, φπσο ε πξνζηαζία ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή ε ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή δξάζε ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Παξά ηαχηα, ε αξρή απηή έρεη δηαηεξήζεη ηελ θεληξηθή ηεο ζέζε ζην 

ζχγρξνλν δεκφζην θαη ηδηαίηεξα ζην δηνηθεηηθφ δίθαην, ελψ ζπλερψο επεθηείλεη ηε 

ζεκαζία ηεο κε ηελ εμέιημε ηεο Γηνίθεζεο (Γαγηφγινπ, 1997).  

 ηελ πεξίπησζε ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο ησλ 

θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ε αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο θινλίδεηαη ζην επίπεδν φπνπ ε δεκφζηα δηνίθεζε πεξηνξίδεη αλαδξνκηθά 

θαη εθ ησλ πζηέξσλ κέξνο ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ πνιηηψλ (ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν). 

Παξά ην φηη απηφ νξίδεηαη ζπλερψο κε λέεο δηαηάμεηο λφκνπ, αλ θξηζεί 

αληηζπληαγκαηηθφ, εκπίπηεη ζηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο.  

 Η αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο  

 

Ζ αξρή απνξξέεη απφ ηελ αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη εηζήρζε λνκνινγηαθά 

απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο
6
, ζηε δεθαεηία ηνπ 1980. ήκεξα, κεηά ηε 

ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 2001 αλαγλσξίδεηαη ξεηά ζην χληαγκα, ζην άξζξν 

25 παξ. 1, εδάθην δ΄, φπνπ νξίδεηαη, φηη «νη θάζε είδνπο πεξηνξηζκνί, πνπ κπνξνχλ 

θαηά ην χληαγκα, λα επηβιεζνχλ ζηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, πξέπεη... λα 

ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο».  Γεληθφηεξα, ε αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο 

νξίδεη όηη κεηαμύ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηνηθεηηθνύ κέηξνπ θαη ηνπ επηδησθόκελνπ 

ζθνπνύ πξέπεη λα ππάξρεη εύινγε ζρέζε. Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ππνδειψλεη 

ην φξην ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ δπλάκεη κπνξεί λα επηβάιεη ε δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ 

άζθεζε θαη απφιαπζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ (Αθξηβνπνχινπ, 2010). 

χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, πξνθεηκέλνπ λα θξηζνχλ σο αλεθηνί νη 

επηβαιιφκελνη πεξηνξηζκνί, ζα πξέπεη: α) λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο δεισκέλνπο 

ζθνπνχο ηεο λνκνζεηηθήο ή δηνηθεηηθήο ξχζκηζεο, β) ην πεξηνξηζηηθφ κέηξν ην νπνίν 

επηβάιιεηαη ζηελ άζθεζε ελφο δηθαηψκαηνο λα είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εμππεξέηεζή 
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ηνπο θαη ην ιηγφηεξν επαρζέο ή επηφηεξν δπλαηφ, γ) ην κέηξν πνπ επηιέγεηαη λα είλαη 

θαηάιιειν θαη πξφζθνξν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηηζέκελσλ ζθνπψλ θαη δ) ε 

αλάγθε εμππεξέηεζεο ηνπ ηηζέκελνπ ζθνπνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, λα κελ 

απνβαίλεη πξνδήισο αζχκκεηξε ή δπζαλάινγε πξνο ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ 

πξνζβαιιφκελνπ δηθαηψκαηνο (αλαινγηθφηεηα ελ ζηελή έλλνηα) (Παπαραηδήο, 1991).  

Ζ αξρή απηή δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο επηκέξνπο αξρέο: α) ηελ αξρή ηεο αλαγθαηφηεηαο, 

β) ηελ αξρή ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη γ) ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ελ ζηελή έλλνηα 

(Δπζηξαηίνπ, 2013). 

Ήδε απφ ην 1970, ην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ηελ 

αλαγλψξηζε σο αξρή ηνπ επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ (ΓΔΚ 11/70), ην δε 

Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ηε ζεσξεί σο εγγελή ζην 

ζπλνιηθφ ζχζηεκα ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. ηε 

ρψξα καο, ε λνκνινγία ηνπ ηΔ αλαγλψξηδε αλέθαζελ, έζησ θαη ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ, ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, φηαλ απνθαηλφηαλ, φηη ε 

Γηνίθεζε πξέπεη λα επηιέγεη κεηαμχ ησλ κέηξσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηνπο λφκηκνπο 

ζθνπνχο ηεο, ην εθάζηνηε ιηγφηεξν επαρζέο γηα ηνλ ηδηψηε
7
. 

 ηελ πεξίπησζε ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο ησλ 

θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ επεξεάδεηαη ε 

ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, θαζψο ε παξαγξαθή δελ έρεη εχινγε 

δηάξθεηα. Με ηηο ζπλερείο παξαηάζεηο θαη ηηο αιιαγέο σο πξνο ηε δηάξθεηα, δελ 

εμππεξεηνχληαη νη ηηζέκελνη ζθνπνί, νχηε είλαη θαηάιιειν ην κέηξν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο Γηνίθεζεο.  

 Η αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο 

 

Καηά ηελ πάγηα λνκνινγία πνπ έρεη αλαπηχμεη ην ηΔ, ε αξρή ηεο ρξεζηήο 

δηνίθεζεο σο επηκέξνπο αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ νξίδεηαη σο « Ζ άζθεζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζχκθσλα κε ην θνηλφ πεξί δηθαίνπ αίζζεκα, δειαδή κε 

ηξφπν ζχκθσλν πξνο ηα ρξεζηά ήζε».  Ζ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ππνρξεψλεη ηα 

δηνηθεηηθά φξγαλα λα αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο κε βάζε ην πεξί δηθαίνπ αίζζεκα 

ηνπο θαη πάληνηε ζην πιαίζην ηεο λνκηκφηεηαο. χκθσλα κε ηελ αξρή απηή ε 
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δεκόζηα δηνίθεζε νθείιεη λα δηεπθνιύλεη ηνπο δηνηθνύκελνπο λα πξνζηαηεύνπλ 

ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη λα απνιακβάλνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο. Οπζηαζηηθά, 

φκσο, ε έλλνηα ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο παξακέλεη κηα πνιχ γεληθή θαη αφξηζηε αξρή. 

Σν ηΔ ηελ νξίδεη αξλεηηθά, ραξαθηεξίδνληαο νξηζκέλεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο 

δηνίθεζεο σο αληηθείκελεο ζηελ αξρή ηεο ρξεζηήο (ή εχξπζκεο) δηνίθεζεο (ηΔ 

620/33, 1382/48, 1810/57 θ.ιπ. - Οδεγφο Οξζήο Γηνηθεηηθήο πκπεξηθνξάο: ρέζεηο 

Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ θαη Πνιηηψλ) (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2012).  

Ζ ρξεζηή δηνίθεζε, είηε σο αξρή είηε σο δηθαίσκα ησλ δηνηθνπκέλσλ κπνξεί 

λα απνηειέζεη έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν «εξγαιείν» ηεο Γηνίθεζεο , νχησο ψζηε απφ ηε 

κία λα πξνζηαηεχζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ δηνηθνπκέλσλ πξνο απηήλ θαη απφ ηελ 

άιιε λα εδξαηψζεη ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ θαη ηε λνκηκφηεηα ησλ δξάζεσλ ηεο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο ησλ 

θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, δηαθαίλεηαη φηη ε 

δηνίθεζε κε απηή ηελ ηαθηηθή δελ δηεπθνιχλεη ηνπο πνιίηεο λα πξνζηαηεχνπλ ηα 

ζπκθέξνληα ηνπο. Αληίζεηα, ηνπο ζέηεη ζε κηα δηαξθή θαηάζηαζε αλεζπρίαο θαη 

ακθηβνιίαο γηα ηηο θνξνινγηθέο θαη ινηπέο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.  

Η αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζύλεο  

 

Μέρξη ηελ λνκνινγία ηνπ ηΔ 1508/2002, κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη ζηελ 

αξρή δηθαηνινγεκέλεο ή πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο
8
 ε ηζρχο γεληθήο αξρήο 

απνξξένπζαο απφ ηελ αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηε ζαθέζηεξε απνδνρή θαη 

θαηάθαζε ηεο αξρήο απηήο, ηε ζπλαληάκε ζε κηα γλσκνδφηεζε ηνπ ηΔ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην Π.Δ. 703/1990. χκθσλα κ' απηφ: «Μνινλόηη κε ζεζπηδόκελε ζην 

ηζρύνλ Σύληαγκα κε ξεηή δηάηαμε, ε αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ πνιίηε 

πξνο ην Κξάηνο, πνπ ππνρξεώλεη ηνλ θνηλό λνκνζέηε ζηελ ηήξεζε ησλ δεζκεύζεσλ πνπ 

έρεη αλαιάβεη, απνηειεί (ε αξρή απηή) αλαγθαία θαη θύξηα ινγηθή ζπλέπεηα ηεο 

ζεκειηώδνπο αξρήο ηνπ Κξάηνπο Δηθαίνπ... Επνκέλσο, ε αξρή απηή ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

εκπηζηνζύλεο ηνπ πνιίηε πξνο ην θξάηνο... έρεη ζηε ρώξα καο ζπληαγκαηηθή ηζρύ θαη 

                                                           
8
 ηΔ 906/1995,5116/1996,12/1999 
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ζπλεπώο δεζκεύεη ην λνκνζέηε, ηνπ νπνίνπ νη πξάμεηο ππόθεηληαη ζην δηθαζηηθό έιεγρν 

θαη από ηεο απόςεσο ηεο ηεξήζεσο ηεο αξρήο απηήο» (Ησαλλίδνπ, 2004).  

Ηδηαίηεξε πξαθηηθή ζεκαζία απνθηά ε αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ ηδηψηε ζε ζρέζε κε ηελ αλάθιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Απηφ 

είλαη αθφκε πην έληνλν ζηελ πεξίπησζε φζσλ πξνθαινχλ επκελείο ζπλζήθεο γηα ηνπο 

πνιίηεο. Καηά ηε ζηαζεξή λνκνινγία ηνπ ηΔ, ε αλάθιεζε παξάλνκσλ επκελψλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ δελ είλαη επηηξεπηή, φηαλ απφ ηελ παξφδνπ καθξνχ ζρεηηθψο 

ρξφλνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπο, δεκηνπξγήζεθε κηα θαηάζηαζε, ε αλαηξνπή ηεο νπνίαο 

ζα πξνζέθξνπε ζηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη εηδηθφηεξα ηελ αξρή ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο. Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ 

αξρή, απνθαζηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάθιεζε, απνηειεί ν ρξφλνο ν νπνίνο 

κεζνιάβεζε, κεηαμχ ηεο εθδφζεσο θαη ηεο αλαθιήζεσο. Αλ ην ελδηάκεζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα μεπεξλά ην λνκνινγηαθά δηακνξθσζέλ θαη ηειηθά ξεηά πξνβιεπφκελν απφ 

ην Ν. 261/1998, ησλ πέληε εηψλ, θξίλεηαη «εχινγν» θαη δηθαηνινγεί ηελ εκπηζηνζχλε 

ησλ πνιηηψλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πξάμεο, παξά ηελ παξαλνκία ηεο. 

ην πιαίζην ηεο Γηνίθεζεο, ε αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο 

επηβάιεη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε λα κελ επηθαιείηαη δηθέο ηεο παξαιείςεηο, γηα ηηο 

νπνίεο ν δηνηθνχκελνο δελ θέξεη θακία επζχλε ή λα αγλνεί κηα επλντθή γηα ηνλ 

δηνηθνχκελν πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί επί καθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη λα αξλείηαη ην δηθαίσκα ηνπ λα ζπλάγεη ηεο σθέιηκεο έλλνκεο 

ζπλέπεηέο ηεο, ηα νθέιε δειαδή πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. H δηθαηνινγεκέλε 

εκπηζηνζχλε, ηελ νπνία ηξέθεη ν πνιίηεο έλαληη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζπλίζηαηαη 

ζηελ εχινγε πεπνίζεζε πνπ απηφο έρεη δηακνξθψζεη, φηη κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε 

πνπ ηνλ αθνξά ζα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Άξα, ζεσξείηαη φηη ε 

δηνίθεζε ιεηηνπξγεί θαθφπηζηα, φηαλ ι.ρ. αίξεη εθ ησλ πζηέξσλ, αηθληδίσο ή ρσξίο 

πξνεηδνπνίεζε κηα απφθαζε ή κηα πξνζεζκία ή φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηεο ίδηαο 

αληίθεηηαη ζε ππνζρέζεηο ή επίζεκεο πιεξνθνξίεο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ή 

πιεξνθνξίεο ηελ ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ πξνβιέπεη ν λφκνο (Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο & πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2012). 

Ο πνιίηεο κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ αδηθαηνιφγεηεο θαη αηθλίδηεο 

λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο, πνπ δε κπνξνχζε λα ππνινγίζεη ή λα πξνβιέςεη θαη πνπ 

πξνζβάιινπλ ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ ή ζπκθέξνληα ηνπ θαη δελ 

δηθαηνινγνχληαη απφ απνρξψληεο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο (Γέξνληαο, 2014).  
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ηελ πεξίπησζε ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο ησλ 

θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ε αξρή ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο θιπδσλίδεηαη. Ο πνιίηεο κε απηή ηελ ηαθηηθή παχεη 

λα έρεη εκπηζηνζχλε ζηε Γηνίθεζε θαη ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ην θξάηνο γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ, κπεξδεχεηαη κε ηηο ζπλερείο αιιαγέο θαη δπζθνιεχεηαη ζπρλά λα 

παξακείλεη ζσζηφο θαη ηππηθφο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Με ηηο παξαιείςεηο θαη ηηο 

ελαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ε δηνίθεζε επεξεάδεη αξλεηηθά ηνλ πνιίηε θαη ηηο 

πηζαλέο σθέιηκεο ζπλέπεηεο γηα απηφλ, νδεγψληαο ηελ παξαπάλσ αξρή ζην λα 

δηαζαιεχεηαη.  

Η αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ ή ηεο λνκηθήο αζθάιεηαο 

 

 Ζ αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ, ή αιιηψο ηεο λνκηθήο αζθάιεηαο, ηζρχεη ηφζν 

σο πξνο ηα φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο φζν θαη σο πξνο ην λνκνζέηε θαη ζηνρεχεη ζηε 

δεκηνπξγία ζηαζεξψλ δηνηθεηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ννκνινγηαθά ε αξρή απηή 

δηαηππψλεηαη ζην Π.Δ. 494/1993. ε δηνηθεηηθφ επίπεδν ε αξρή ηεο λνκηθήο 

αζθάιεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε απηή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, αληαλαθιάηαη ζηελ 

ππνρξεσηηθή γλσζηνπνίεζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Ζ κε ηήξεζε ηεο ππνρξεσηηθήο 

γλσζηνπνίεζεο ζπληζηά παξαβίαζε ηνπ νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο εθδφζεσο 

θαη θαζηζηά ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο αλππφζηαηεο ή απαξάδεθηεο.   

ηελ πεξίπησζε ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο ησλ 

θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ε αξρή ηεο 

αζθάιεηαο δηθαίνπ ή αιιηώο ηεο λνκηθήο αζθάιεηαο αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο σο 

πξνο ην ζέκα ηηο ππνρξεσηηθήο θαη έγθαηξεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηώλ ζρεηηθά 

κε όιεο ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη. Δπίζεο, νη δηαξθείο θαη ζπλερφκελεο 

παξαηάζεηο παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηνλ θαηαινγηζκφ ησλ 

θνξνινγηθψλ βαξψλ θαη φρη κφλν, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε αξρή. 

Η αξρή ηεο ηζόηεηαο  

 

Μηα απφ ηηο πιένλ ζεκειηψδεηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ θαη ηαπηφρξνλα 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν θάζε δεκνθξαηηθήο έλλνκεο ηάμεο απνηειεί ε αξρή ηεο 

ηζφηεηαο. Πξσηαξρηθή έθθξαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο είλαη ε λνκηθή ηζφηεηα, ε 
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νπνία θαζηεξψλεηαη θαη ζπληαγκαηηθά. Ζ αξρή απηή θαηνρπξψλεηαη κε ην άξζξν 4 

παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν νξίδεη φηη «Οη Έιιελεο είλαη ίζνη ελψπηνλ ηνπ 

λφκνπ». Ζ ηζφηεηα απηή γίλεηαη αληηιεπηή ηφζν σο ηζφηεηα εληφο ηνπ λφκνπ θαη σο 

ηζφηεηα έλαληη ηνπ λφκνπ. Ζ ηζφηεηα απέλαληη ζην λφκν δεζκεχεη ηνλ λνκνζέηε, ν 

νπνίνο θαηά ηελ ζέζπηζε λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πξέπεη λα ζεζπίδεη θαλφλεο νη 

νπνίνη δελ παξαβηάδνπλ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, ελψ ε ηζφηεηα έλαληη ηνπ λφκνπ 

δεζκεχεη ηελ δηνίθεζε θαη ηα δηθαζηήξηα ηα νπνία ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηνλ 

λφκν πξνζηαηεχνληαο ηελ ηζφηεηα αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο. Φνξείο ηνπ δηθαηψκαηνο, 

κε βάζε ην χληαγκα είλαη νη Έιιελεο θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζην φηη βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 , ηα 

θξαηηθά φξγαλα, ηφζν θαηά ηε ζέζπηζε θαλφλσλ δηθαίνπ, φζν θαη θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηνπο, δεζκεχνληαη λα κελ πξνβαίλνπλ ζε δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ ή ζε άληζε 

κεηαρείξηζε ηνπο. Ζ αξρή ηεο λνκηθήο ηζφηεηαο δηαθξίλεηαη ζηελ ηππηθή ηζφηεηα ή 

ηζφηεηα ελψπηνλ ηνπ λφκνπ θαη ζηελ νπζηαζηηθή ηζφηεηα. Άξα, ε ηζφηεηα δελ γίλεηαη 

θαηαλνεηή κφλν, σο ηππηθή θαη αξηζκεηηθή, φπσο ε ηζφηεηα ηεο ςήθνπ, αιιά θαη σο 

νπζηαζηηθή ή αλαινγηθή. Έηζη, ελψ ε ηππηθή ή αξηζκεηηθή ηζφηεηα ππνρξεψλεη ηα 

θξαηηθά φξγαλα λα εθαξκφδνπλ ηνπο λφκνπο θαηά ηξφπν νκνηφκνξθν θαη επηβάιεη 

ηελ φκνηα ξχζκηζε αλφκνησλ θαηαζηάζεσλ, ε αλαινγηθή ή νπζηαζηηθή ηζφηεηα 

επηβάιεη ηελ φκνηα κεηαρείξηζε ησλ φκνησλ θαη ηελ δηαθνξνπνηεκέλε κεηαρείξηζε 

ησλ αλφκνησλ πεξηπηψζεσλ ή αιιηψο επηηάζζεη ηφζν ηε λνκνζεηηθή εμνπζία θαηά ηε 

ζέζπηζε ησλ ηππηθψλ λφκσλ, φζν θαη ηε Γηνίθεζε, θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

θαλνληζηηθήο ηεο αξκνδηφηεηαο, λα εηζάγνπλ ίδηα ξχζκηζε γηα φινπο φζνη ηεινχλ ππφ 

ηηο απηέο ζπλζήθεο (Ησαλλίδνπ, 2004). 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ θαη πξνζηαηεχνληαη θαιχηεξα εππαζείο 

θνηλσληθά νκάδεο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη πνιχηεθλνη, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

ή ειηθησκέλνη (άξζξν 21 παξ. 2 ), ή νκάδεο πνπ απνιακβάλνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο, 

φπσο είλαη ηα παηδηά, νη αλχπαληξεο κεηέξεο (Αθξηβνπνχινπ, 2010). Κάλνληαο ιφγν 

γηα αλαινγηθή ηζφηεηα αλαθεξφκαζηε θαη ζηε δηθαζηηθή - κέζα απφ δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο -  επέθηαζε ηεο ηζφηεηαο, ζε πεξηπηψζεηο νη νπνίεο αλ θαη εκθαλίδνπλ 

φκνηα ραξαθηεξηζηηθά, έρνπλ ξπζκηζηεί κε ηξφπν αλφκνην απφ ηνλ λνκνζέηε. Δάλ ην 

δηθαζηήξην εληνπίζεη παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, θαηά ηνλ έιεγρν ηεο 

ζπληαγκαηηθφηεηαο ηνπ λφκνπ, νθείιεη λα άξεη ηε δηαπηζησζείζα 

αληηζπληαγκαηηθφηεηα (Γέξνληαο, 2014).   

https://akrivopoulouchristina.wordpress.com/2010/03/07
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          Η αξρή ηεο ηζόηεηαο όηαλ εθαξκόδεηαη από ηε Γεκόζηαο Γηνίθεζε 

επηβάιεη ηελ ίζε κεηαρείξηζε όκνησλ πεξηπηώζεσλ, θαζώο θαη ηε δηάθνξε 

κεηαρείξηζε δηαθνξεηηθώλ πεξηπηώζεσλ. Έηζη γηα παξάδεηγκα ε δεκφζηα δηνίθεζε 

δελ κπνξεί λα θξίλεη κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα δχν αηηήζεηο δηαθνξεηηθψλ 

ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ηαπηφρξνλα θαη ζεκειηψλνληαη ζηα ίδηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. Έλα βαζηθφ φξην απηήο ηεο αξρήο είλαη φηη «ε ηζφηεηα δελ 

ηζρχεη ζηελ παξαλνκία» (ηΔ 729/1937) . 

          Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο, φπσο θαη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ άζθεζε - απφ πιεπξάο ηεο Γηνίθεζεο - ηεο δηαθξηηηθήο 

επρέξεηαο, θαζνξίδνληαο ηα φξηα ηεο. θνπφο ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ απηψλ θαηά 

ηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο ηεο δηνίθεζεο πξέπεη λα είλαη πάληνηε ε πξνζηαζία ηνπ 

ηδηψηε θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ.  

ηελ πεξίπησζε ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο ησλ 

θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ε αξρή ηεο 

ηζφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ην ρξφλν παξαγξαθήο, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη ίδηνο θαη ίζνο 

γηα φινπο ηνπο πνιίηεο εμαξρήο, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίζνπλ πην νξζά ηηο 

θνξνινγηθέο θαη άιιεο ηπρφλ ππνρξεψζεηο ηνπο.  

Οη αξρέο ηεο ζαθήλεηαο θαη ηεο πξνβιεςηκόηεηαο  

 

 Ξερσξηζηή θαη ζεκαληηθή είλαη ε κλεία πνπ γίλεηαη ζε δχν επηπιένλ αξρέο, 

απηέο ηεο ζαθήλεηαο θαη ηεο πξνβιεςηκφηεηαο. Ζ αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ 

επηβάιιεη ηε ζαθήλεηα θαη ηελ πξνβιέςηκε εθαξκνγή ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ 

θαη πξέπεη λα ηεξείηαη κε ηδηαίηεξε ζνβαξφηεηα θαη απζηεξφηεηα. Απηφ είλαη αθφκε 

πην έληνλν ζε φ, ηη αθνξά ην θνξνινγηθφ δίθαην. Χο πξνο ηελ επηβνιή επηβαξχλζεσλ, 

ππφ ηε κνξθή θφξσλ, ηειψλ, εηζθνξψλ θαη ζρεηηθψλ θπξψζεσλ, απαηηείηαη λα 

πξνβιέπεηαη πξνζεζκία παξαγξαθήο, ε νπνία λα νξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ε 

δηάξθεηα ηεο λα είλαη επαξθψο πξνβιέςηκε απφ ην δηνηθνχκελν. Σέινο, κεηά ηε ιήμε 

ηεο λα κελ είλαη πιένλ δπλαηή ε επηβνιή εηο βάξνο ηνπ δηνηθνχκελνπ νχηε ηεο 

ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο, νχηε νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο θπξψζεσο 

(Taxheaven, 2017). 
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 Βάζεη ησλ παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαδνρηθψλ 

παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ, νη αξρέο απηέο έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. Καζίζηαηαη επίζεο ζαθέο φηη 

ν θνξνινγνχκελνο θαη ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε δε κπνξεί λα ηίζεηαη ελ 

ακθηβφισ επ’ αφξηζηνλ.  

Σν δήηεκα ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο ζηελ ηαθηηθή ησλ δηαδνρηθώλ 

παξαηάζεσλ ησλ παξαγξαθώλ  

 

 Βαζηθόο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ηεο 

ζπνπδαηόηεηαο ησλ αξρώλ ζε όιε ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή. Ζ πξνζηαζία ηνπο 

πξέπεη λα απνηειεί ζηφρν ηνπ θξάηνπο απφ ηε ζηηγκή ηεο λνκνζέηεζεο έσο θαη ηελ 

νξηζηηθή εθαξκνγή ελφο λφκνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηεο 

παξαγξαθήο ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

πνπ εμεηάδεηαη σο παξάδεηγκα γηα λα απνδείμεη ηα παξαπάλσ, απηέο νη αξρέο 

δηαζαιεχνληαη θαη έηζη εγείξεηαη δήηεκα αληηζπληαγκαηηθφηεηαο. Η αλαινγηθόηεηα, 

ε ηζόηεηα, ε αζθάιεηα δηθαίνπ είλαη κεξηθέο κόλν από ηηο αξρέο πνπ 

αλαθέξνληαη σο αξρέο ηεο «θαιήο λνκνζέηεζεο». Όζν απηέο θαηαζηξαηεγνχληαη, 

ηφζν επεξεάδεηαη ε «θαιή λνκνζέηεζε» επξχηεξα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε «Καιή Ννκνζέηεζε» μεθίλεζε λα απαζρνιεί ηελ 

πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή δσή ηεο ρψξαο χζηεξα απφ ηελ αληίζηνηρε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ 

(OECD, 2001) θαη ηελ έθζεζε Mandelkern (Mandelkern, 2001). Σν πφζν αλαγθαία 

ήηαλ ε θαλνληζηηθή ξχζκηζε ήηαλ εκθαλέο θαη έηζη έγηλαλ δηάθνξεο πξνζπάζεηεο γηα 

ηε βειηίσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Με ηνλ φξν «θαιή λνκνζέηεζε» 

λνείηαη ε λνκνζεηηθή πνιηηηθή πνπ ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ βαζηζκέλε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζηελ 

νηθνλνκία θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ή αιιηψο είλαη ε πνιηηηθή θαη ε δηακφξθσζε 

αξρψλ θαη κέζσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ξπζκίζεσλ, ησλ ζεζκψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ηνπο (Ν. 40482/2012 /ΦΔΚ Α΄ 34). 

Ήδε απφ ην  2004 είρε εμαγγειζεί απφ ηελ ηφηε θπβέξλεζε ε ξχζκηζε κε λφκν 

ρσξίο, σζηφζν, λα ηεζεί πξνο ςήθηζε θαη άξα λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφ. Μία 

θηιφδνμε πξνζπάζεηα ξχζκηζεο ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο ζηελ Διιάδα μεθίλεζε ην 
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2006 κε ηελ ππ αξηζκ. Τ190/18.7.2006 Δγθχθιην ηνπ Πξσζππνπξγνχ αλαθνξηθά κε 

ηελ θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε, ηελ πξνζαξκνγή δειαδή ηεο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ζηηο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο. Ζ Δγθχθιηνο απηή 

παξνπζηάδεη ηηο αξρέο θαη ηα κέζα θαιήο λνκνζέηεζεο, κε κεγαιχηεξε θαηλνηνκία λα 

απνηειεί ε πξνυπφζεζε ηεο ζχληαμεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο θαλνληζηηθψλ 

επηπηψζεσλ γηα φινπο ηνπο λένπο λφκνπο. Δκπεξηέρεη ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο, παξνπζηάδνληαο έηζη ηελ αλάγθε βειηίσζήο ηνπο, ηηο 

αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο, ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο  θαη ηα 

γεληθφηεξα απνηειέζκαηα ησλ ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ηζρπνπζψλ 

δηαηάμεσλ ή ηελ θαηάξγεζε δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ θαηαζηεί αλελεξγείο. Οξφζεκν, 

επίζεο, ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο ππήξμε ν λφκνο 4048/2012, 

ν νπνίνο ζηα 22 άξζξα ηνπ πεξηγξάθεη ηηο αξρέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα κέζα θαιήο 

λνκνζέηεζεο, θαζψο θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ ζπληνλίδνπλ ηελ πνιηηηθή απηή. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ λφκν 4048/2012 έρνπλ ηα άξζξα 2 παξ. 1 θαη 4. ηελ 

πξψηε πεξίπησζε (άξζξν 2 παξ. 1)  αλαθέξνληαη νη αξρέο ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο: 

«1. Η πνηόηεηα ησλ ξπζκίζεσλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ ηήξεζε ησλ αξρώλ θαιήο 

λνκνζέηεζεο, όπσο είλαη ηδίσο: α. Η αλαγθαηόηεηα. β. Η αναλογικόηηηα 

(καηαλληλόηηηα, εύλογη ζτέζη μέζοσ και ζκοπού με σιοθέηηζη ηοσ λιγόηερο 

επατθούς μέηροσ). γ. Η απλόηηηα και η ζαθήνεια ηοσ περιετομένοσ ηων 

ρσθμίζεων. δ. Η αποθσγή αποκλινοσζών από ηην καηά περίπηωζη γενική πολιηική 

ή ανηιθαηικών ρσθμίζεων. ε. Η απνηειεζκαηηθόηεηα θαη απνδνηηθόηεηα κε 

ζπλεθηίκεζε ηόζν ησλ ζεκειηνύλησλ ηε ξύζκηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ, όζν θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηεο ξύζκηζεο. ζη. Η δηαθάλεηα. δ. Η επηθνπξηθόηεηα 

θαη ινγνδνζία κε ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ αξκόδησλ νξγάλσλ εθαξκνγήο ησλ 

ξπζκίζεσλ. η. Η αζθάλεια δικαίοσ. ζ. Η πξνζβαζηκόηεηα ζηηο ξπζκίζεηο θαη κε 

ειεθηξνληθά κέζα. η. Η δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνηάζεσλ…  ια.  Η ιζόηηηα ηων 

θύλων. ηβ. Η δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε». 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε (άξζξν 4) πεξηγξάθνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ 

νξγάλσλ ζέζπηζεο ξπζκίζεσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ θαιήο λνκνζέηεζεο: «Τα 

όξγαλα ζέζπηζεο ξπζκίζεσλ κεξηκλνύλ γηα: α. Τνλ εληνπηζκό θαη νξηνζέηεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ην νπνίν επηβάιιεη ηε ξύζκηζε θαη ηνλ εληνπηζκό ησλ ζπλαθώλ 

λνκνζεηηθώλ ή θαλνληζηηθώλ ξπζκίζεσλ. β. Τον προζδιοριζμό και ηεκμηρίωζη ηων 

αρνηηικών ζσνεπειών ηης μη ρύθμιζης. γ. Τνλ πξνζδηνξηζκό ησλ δηαζέζηκσλ 
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ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ θαη ηε ζπγθξηηηθή ηεθκεξίσζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπο λα 

επηηπγράλνπλ ηνπο επηδησθόκελνπο ζθνπνύο δ. Τη ζηάθμιζη ηων ωθελημάηων, ηοσ 

κόζηοσς και ηων διακινδσνεύζεων ποσ προκύπηοσν από ηην σιοθέηηζη ηης 

ρύθμιζης… ιδίως ζηην οικονομία, ηην κοινωνία, ηη διοίκηζη και ηο περιβάλλον. ε. 

Τη ζαθήνεια ηων νοημάηων ηης ρύθμιζης και ιδίως ηη διαηύπωζη ζσγκεκριμένων, 

μεηρήζιμων, ζαθών και τρονικά οριοθεηημένων ζηότων ποσ επιδιώκονηαι με 

ασηή… ζη. Τε γξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθή νξζόηεηα ησλ δηαηάμεσλ θαη ηελ ηήξεζε 

ησλ λνκνηερληθώλ θαλόλσλ. δ. Τελ πηνζέηεζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ πνιηηηθήο κε ην ειάρηζην δπλαηό θόζηνο… ε. Τελ 

νξγάλσζε θαη παξαθνινύζεζε θνηλσληθήο ή θάζε άιινπ είδνπο δηαβνύιεπζεο, πνπ 

θξίλεηαη σο αλαγθαία… θ. Το ζαθή προζδιοριζμό ηων οργάνων ηης διοίκηζης ποσ 

είναι αρμόδια για ηην εθαρμογή ηης ρύθμιζης. η. Τελ πηνζέηεζε θαλόλσλ πνπ 

ππεξεηνύλ ηηο αξρέο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο». 

Όπσο θαζίζηαηαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ άξζξα ην δήηεκα ηεο «θαιήο 

λνκνζέηεζεο» αλαθέξεηαη ζε πνιιέο απφ ηηο αξρέο πνπ επεξεάδνληαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ 

θαη ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ. Ζ αλαινγηθφηεηα, ε απιφηεηα θαη 

ζαθήλεηα ησλ λφκσλ, ε απνθπγή αληηθαηηθψλ ξπζκίζεσλ, ε πξνζβαζηκφηεηα, ε 

πξνβιεςηκφηεηα, ε αζθάιεηα δηθαίνπ θαη ε ηζφηεηα αλαθέξνληαη ξεηά θαη 

δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν. Δπνκέλσο, ε Γηνίθεζε θαη ην Κξάηνο νθείινπλ λα 

ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ζε θάζε ηνπο απφθαζε θαη ηελ ηήξεζε ηεο «θαιήο 

λνκνζέηεζεο».  
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ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΖ 

ΑΝΣΗΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΣΖΝ ΣΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ 

ΓΗΑΓΟΥΗΚΧΝ ΠΑΡΑΣΑΔΧΝ 

  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πεξίπησζε ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηεο 

παξαγξαθήο ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ζπλαθψλ αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ ήηαλ 

έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ζε κεγάιν βαζκφ πνιίηεο θαη θξάηνο. Απηφ θαίλεηαη 

αθφκα πην έληνλα απφ ην γεγνλφο φηη ε ηειηθή απφθαζε ειήθζε απφ ηελ Οινκέιεηα 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ψζηε  λα απνθαζηζηεί εθεί αλ θάπνηεο δηαηάμεηο θαη 

αξρέο παξαβηάδνληαη, νπφηε θαη πξνθχπηεη δήηεκα αληηζπληαγκαηηθφηεηαο.  

 Με ηελ ππ’ αξηζκόλ 1738/2017 απόθαζε – «ζηαζκό» ηνπ ηΔ, θξίζεθαλ 

νξηζηηθά αληηζπληαγκαηηθέο νη παξαηάζεηο ηεο παξαγξαθήο, ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

θνξνινγηθήο αξρήο (Α.Α.Γ.Δ.) λα δηελεξγεί ειέγρνπο θαη λα επηβάιιεη θφξνπο – 

πξφζηηκα. Γεληθφηεξα, κπνξεί λα ιερζεί φηη ε απφθαζε γηα ηελ 

αληηζπληαγκαηηθφηεηα βαζίδεηαη πάλσ ζε επηκέξνπο παξαδνρέο. 

  Αξρηθά, ε παξαγξαθή πξέπεη λα έρεη εχινγε δηάξθεηα, νχησο ψζηε λα είλαη 

ζχκθσλε κε ηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Παξάηαζε επηηξέπεηαη κφλν 

εθφζνλ ε δηάηαμε ζεζπίζηεθε ην αξγφηεξν ην επφκελν έηνο απφ ην νπνίν έγηλε 

απαηηεηφο θαη θαηαβιεηένο ν θφξνο.  

Δπίζεο, ε πξνζεζκία ηεο παξαγξαθήο πξέπεη λα είλαη γλσζηή ζην 

θνξνινγνχκελν εθ ησλ πξνηέξσλ θαη λα είλαη θαηαλνεηή. Οπνηαδήπνηε δηάηαμε 

λφκνπ ζρεηηθή κε ηελ παξάηαζε ηεο παξαγξαθήο ησλ θνξνινγηθψλ αμηψζεσλ – ησλ 

νπνίσλ ε έλαξμε ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο είλαη πξνγελέζηεξε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο 

δεκνζηεχζεσο ηνπ λφκνπ απηνχ εκεξνινγηαθνχ έηνπο – είλαη αλίζρπξε θαζψο 

θξίλεηαη αληίζεηε κε ηελ αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζε έλα 

θξάηνο δηθαίνπ. Αθφκα, ε αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ, φπσο πεγάδεη απφ ην άξζξν 

78 ηνπ πληάγκαηνο, παξαβηάδεηαη θαη απφ ηηο ζπλερείο παξαηάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ γηα 

ηνλ θαηαινγηζκφ θνξνινγηθψλ βαξψλ.  
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Σέινο, κε ηελ «θαζηεξσκέλε» απηή ηαθηηθή ησλ παξαηάζεσλ πνπ δίλνληαη 

ζπλερφκελα ιίγν πξηλ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο παξαγξαθήο ή ηεο πξνεγνχκελεο 

παξάηαζεο, δηαθαίλεηαη πσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε βαζηθή θαη ζεζπηζκέλε 

πεληαεηήο παξαγξαθή δελ είρε νπζηαζηηθά θακία αμία.  

Οη ηζρπξηζκνί πεξί αληηζπληαγκαηηθόηεηαο βάζεη λνκνινγίαο 

 

 Ο έιεγρνο ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα 

ησλ δηθαζηεξίσλ λα θξίλνπλ θαηά πφζνλ έλαο λφκνο ελαξκνλίδεηαη κε ην χληαγκα 

(άξζξν 93 παξ. 4 ). Άξα, σο πξνο ηελ αληηζπληαγκαηηθφηεηα ελφο λφκνπ, 

αλαθεξφκαζηε ζην λφκν εθείλν πνπ αληηβαίλεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο.  

 Με ηελ πεξίπησζε ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο ησλ 

θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ζπλαθψλ αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ππάξρεη εκθαλήο 

θαηαζηξαηήγεζε ηνπ άξζξνπ  78  παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο. Απηφ ζπκβαίλεη  αθνχ ε 

πξφβιεςε παξαγξαθήο ηεο αμίσζεο γηα βεβαίσζε ηνπ θφξνπ απνηειεί νπζηαζηηθφ 

ζηνηρείν θνξνινγηθήο ελνρήο θαη ραίξεη ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο, ελψ, κε ην άξζξν 

απηφ απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε αλαδξνκηθή κεηαβνιή ζηε θνξνινγηθή θαηάζηαζε 

ηνπ ππφρξενπ, ηδίσο αλ νδεγεί ζε επηβάξπλζε ηεο ζέζεο ηνπ θαη επεθηείλεηαη πέξαλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ πξέπεη. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη φηη νη πνιιαπιέο θαη 

ζπλερφκελεο παξαηάζεηο ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο ηζνδπλακνχλ κε αλαδξνκηθή 

επηβνιή θφξνπ θαη πξνθαινχλ αζηάζεηα θαη ζχγρπζε. Έηζη, ηνλίδεηαη φηη απηφ ην 

«αλαδξνκηθφ» δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ 

ε πξνζεζκία έιεγε πξσηνγελψο ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεη ε παξάηαζε θαη φρη ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ έιεγε ε ζρεηηθή πξνζεζκία ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεη ε 

παξάηαζε κεηά απφ πξνεγνχκελε παξάηαζε (δεπηεξνγελψο).  Γηαθνξεηηθά, 

παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ θφξνπ. 

 Βάζεη λφκνπ, φκσο, ππάξρνπλ θαη άιια ζεκεία πνπ θαηαπαηψληαη. Τπάξρεη 

παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο (άξζξν 4 πληάγκαηνο), θαζψο ζε φκνηεο 

θνξνινγηθέο ππνζέζεηο ν ρξφλνο παξαγξαθήο ζα ήηαλ δηαθνξεηηθφο αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ ηπρφλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο. Δθφζνλ ινηπφλ δελ 

ζπληξέρεη ιφγνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ε παξαβίαζε ηεο αξρήο απηήο δελ 

δηθαηνινγείηαη. Βέβαηα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, ζπρλά, φηαλ θαηαξγείηαη κηα παιηά 
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δηάηαμε γηα λα εηζαρζεί κηα άιιε, θάπνηεο πεξηπηψζεηο αληηκεησπίδνληαη άληζα ζηα 

πιαίζηα απηήο ηεο κεηάβαζεο.  

 Δπηπξνζζέησο, παξαβηάδνληαη νη αξρέο ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ ή λνκηθήο 

αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαηεπόκελεο εκπηζηνζύλεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, απηφ 

ζπκβαίλεη θαζψο ιφγσ ησλ ζπλερψλ παξαηάζεσλ, δελ ππάξρεη αζθαιέο ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο παξαγξαθήο. Απφ ηελ άιιε, σο πξνο ηελ αξρή 

ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο, ην Κξάηνο νθείιεη λα έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο «δίθαηνπ θαη ηίκηνπ θξάηνπο». Έηζη, ππνρξενχηαη λα είλαη πηζηφ ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ, λα έρεη ζπλέπεηα ζε απηέο θαη λα ηεξεί ηα φξηα πνπ ην ίδην ζέηεη ζηνπο πνιίηεο.  

 Σέινο, κηα αθόκε παξαβίαζε πνπ είλαη μερσξηζηή θαη αθνξά άκεζα ζηα 

δηθαηψκαηα θάζε πνιίηε είλαη απηή ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ πληάγκαηνο, φπνπ: 

«1. Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ παξνρή έλλνκεο πξνζηαζίαο από ηα δηθαζηήξηα θαη 

κπνξεί λα αλαπηύμεη ζ' απηά ηηο απόςεηο ηνπ γηα ηα δηθαηώκαηα ή ζπκθέξνληά ηνπ, 

όπσο λόκνο νξίδεη.  

2. Τν δηθαίσκα ηεο πξνεγνύκελεο αθξόαζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ηζρύεη θαη γηα θάζε 

δηνηθεηηθή ελέξγεηα ή κέηξν πνπ ιακβάλεηαη ζε βάξνο ησλ δηθαησκάησλ ή 

ζπκθεξόλησλ ηνπ». 

Με ηηο δηαδνρηθέο παξαηάζεηο ηεο παξαγξαθήο, ν θνξνινγνχκελνο ζηεξείηαη 

ηεο έλζηαζεο ηεο παξαγξαθήο σο δηθνλνκηθνχ φπινπ θαη ηαπηφρξνλα 

απνδπλακψλεηαη ην δηθαίσκα αληαπφδεημεο ιφγσ ηνπ πνιχ κεγάινπ ηειηθά ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο δηαρείξηζεο θαη ηνπ ρξφλνπ ειέγρνπ ηεο 

(Γαιεγαιίδνπ, 2017). Δπνκέλσο, φλησο θαηαζηξαηεγείηαη ην δηθαίσκα ζηελ παξνρή 

έλλνκεο πξνζηαζίαο απφ ηα δηθαζηήξηα, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ πνιίηε λα 

ππεξαζπίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα ακπλζεί. 
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ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΥΟΛΗΑΜΟ ΣΖ 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΣΑΚΣΗΚΖ 

 

Με ηελ απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 

1738/2017, ε ηαθηηθή ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο ησλ 

θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θξίζεθε σο 

αληηζπληαγκαηηθή.  

Γηα απηή ηελ εμέιημε εθθξάζηεθαλ πνιιέο απόςεηο. Άιιεο απφ απηέο ήηαλ 

ζεηηθέο ζηε λέα απφθαζε θαη άιιεο αξλεηηθέο. Σα επηρεηξήκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ 

ήηαλ πνηθίια. Ο βαζηθφο άμνλαο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν δελ ζα έπξεπε λα εθαξκνζηεί 

ε απφθαζε ηΔ 1738/2017 ζηεξίρζεθε ζηα εμήο επηρεηξήκαηα: Αξρηθά, 

ππνζηεξίρζεθε φηη δελ εμππεξεηείηαη ην Γεκόζην ζπκθέξνλ θαη γηα απηφ ην ιφγν 

ζα έπξεπε λα παξαβιεθζνχλ νη ζπληαγκαηηθέο αζπκθσλίεο. Δπίζεο, δφζεθε έκθαζε 

ζην φηη κε απηή ηελ απφθαζε εληζρχεηαη, θαη ίζσο «επηβξαβεύεηαη» ε 

θνξνδηαθπγή, θαζψο ζε θνξνινγνχκελνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ εμνθιήζεη θαη 

πιεξψζεη θφξνπο θαη πξφζηηκα πνπ νθείινπλ, απηά ηνπο ραξίδνληαη. Έηζη, κε ηελ 

απφθαζε απηή παξακέλεη αλείζπξαθην έλα κεγάιν πνζφ νθεηιψλ απφ ηνπο πνιίηεο 

πξνο ην Κξάηνο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ επηρεηξήκαηα κε ηα νπνία επηθξνηείηαη ε 

παξαπάλσ απφθαζε θαη θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ζεηηθή. Βάζεη απηνχ ηνπ ζθεπηηθνχ, κε 

απηφ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ιύζε ζε έλα ρξόλην πξόβιεκα αδπλακίαο θαζνξηζκνχ ελφο 

νξηζηηθνχ πιαηζίνπ παξαγξαθήο ησλ θνξνινγηθψλ αμηψζεσλ, κηα ιχζε ε νπνία 

πξνθαινχζε πξνβιήκαηα γηα πάξα πνιιά ρξφληα. Έηζη, επηιχεηαη νξηζηηθά απηφ ην 

πξφβιεκα. Δπηπξνζζέησο, έλα αθφκε πνιχ ζεκαληηθφ θαη βαζηθφ δήηεκα 

αληηκεησπίδεηαη. Πξφθεηηαη γηα ην γεγνλφο φηη ν ειεγθηηθόο κεραληζκόο ζα 

απαγθηζηξσζεί επηηέινπο από παιηέο ππνζέζεηο πνπ ηνλ «βαξαίλνπλ» επί ρξόληα 

θαη δεκηνπξγνχλ πξφζζεην θφξην, ρσξίο ηειηθψο λα επηιχνληαη. Οη ππνζηεξηθηέο 

απηήο ηεο άπνςεο δηαηείλνληαη φηη, κε ηελ απφθαζε απηή, ν ειεγθηηθφο κεραληζκφο 

ζα κπνξεί απεξίζπαζηα λα επηθεληξσζεί ζε ππνζέζεηο ηνπ παξφληνο ρξφλνπ, 

επηιχνληαο έηζη άκεζα πξφζθαηεο ππνζέζεηο θαη θαηαπνιεκώληαο ηε θνξνδηαθπγή.   
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ηφρνο απηήο ηεο παξάζεζεο ησλ αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ δελ είλαη λα 

βξεζεί πνηα είλαη ε ζσζηή. Καζέλαο κπνξεί λα θξίλεη κε βάζε ηηο δηθέο ηνπ 

πεπνηζήζεηο θαη ηε δηθή ηνπ νπηηθή. Σν βαζηθφ είλαη φηη, παξά ηηο δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο, ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έιαβε ηελ ηειηθή Απφθαζε θαη απηή είλαη 

πνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί.  

Παιηόηεξεο ζέζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ 

 

 ίγνπξα, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα παξαπάλσ, νη απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο  

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο είλαη θαίξηεο θαη απνηεινχλ ηε λνκνινγία βάζε ηεο 

νπνίαο πξέπεη λα δξα ε Γηνίθεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ φκσο λα αλαθεξζνχκε θαη ζε δχν 

πξνγελέζηεξεο θξίζεηο ησλ Σκεκάησλ ηεο Οινκέιεηαο, νη νπνίεο ζπκπεξηιήθζεθαλ 

ζηελ Απφθαζε 1738/2017 θαη είραλ ζεκαληηθή αμία.  

 χκθσλα ινηπφλ κε απηέο ηηο πξνεγνχκελεο θξίζεηο:  

 Ζ παξαγξαθή πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ 

ζεκεξηλή επνρή κε ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία, ζηε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ζηελ ειεθηξνληθνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηεπθνιχλεη θαη εμαζθαιίδεη γξήγνξνπο θαη πην άκεζνπο ειέγρνπο.  

 Ζ παξαγξαθή πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν 

θαη ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο θαη λα κε ζέηεη εκπφδηα θαη αλαρψκαηα ιφγσ 

ηεο αζηαζνχο θαη αβέβαηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγείηαη 

(Γαιηάλεο, 2017).  

Η ηερλνινγηθή αλάπηπμε σο κνριόο πξνο ηελ επίηεπμε ηεο εύινγεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο 

 

 Ζ ηιηγγηψδεο ηερλνινγηθή πξφνδνο είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζηελ επνρή καο. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ζε πνιινχο εξγαζηαθνχο 

ρψξνπο θαζηζηψληαο ηελ απαξαίηεηε ζε πνιιαπιά επίπεδα.  Με ηελ πάξνδν ησλ 

ρξφλσλ πνιιέο ππεξεζίεο θαη θνξείο ζηελ Διιάδα ελέηαμαλ ηελ ηερλνινγία θαη 

ζπλερίδνπλ λα ηελ εηζάγνπλ ζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά.  
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 Απηή ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε είλαη πνιχ σθέιηκε θαη ρξήζηκε ηφζν ζε 

επίπεδν Γηνίθεζεο, φζν θαη ζηνλ θνξνινγηθφ ηνκέα. Ζ δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

αηηεκάησλ, δειψζεσλ, αηηήζεσλ θ.α. ειεθηξνληθά, ε επηθνηλσλία πιένλ ησλ πνιηηψλ 

κε ηηο ππεξεζίεο θαη ε ηθαλφηεηα ηνπο λα θαιχπηνπλ αλάγθεο θαη αηηήκαηα εμ 

απνζηάζεσο, ε δπλαηφηεηα άκεζνπ ειέγρνπ, δηαζηαπξψζεσλ θαη ζπκςεθηζκψλ θ.α. 

είλαη κεξηθέο κφλν απφ ηηο ζπλήζεηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία, 

δίλνληαο ιχζεηο φρη κφλν ζηνπο πνιίηεο, αιιά θαη ζηε Γηνίθεζε επξχηεξα.    

 ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλερφκελσλ θαη αιιεπάιιεισλ παξαηάζεσλ ηεο 

παξαγξαθήο ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ε 

ηερλνινγηθή εμέιημε κπνξεί λα έρεη έλαλ θαηαιπηηθφ ξφιν. Δλφςεη ηεο ζπληαγκαηηθήο 

αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη πξνο απνθπγή ελζαξξύλζεσο ελδερόκελεο απξαμίαο 

ηεο θνξνινγηθήο δηνηθήζεσο, ε παξαγξαθή πξέπεη λα έρεη εχινγε δηάξθεηα, 

ιακβαλνκέλνπ, κάιηζηα, ππφςε ηνπ φηη πιένλ δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ, 

ηφζν ιφγσ ησλ ζπγρξφλσλ ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ ειέγρνπ, φζν θαη ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη πνιιά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ θνξνινγνπκέλσλ εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θακία ελέξγεηα εθ 

κέξνπο ησλ θνξνινγνπκέλσλ, θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ δηθαηνινγείηαη ν θαζνξηζκφο 

καθξνχ ρξφλνπ παξαγξαθήο πέξαλ ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ φξηδαλ πξντζρχνπζεο 

δηαηάμεηο ζε ρξφλν, θαηά ηνλ νπνίν ε θνξνινγηθή δηνίθεζε δελ δηέζεηε ηα εξγαιεία 

απηά. Άιισζηε, ε ηαρχηεηα ησλ εμειίμεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη ν νηθνλνκηθφο θαη ν επηρεηξεκαηηθφο, επηβάιιεη, πξνο πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, ηελ ηαρχηεξε θαηά ην δπλαηφλ εθθαζάξηζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ (Taxheaven, 2017). 

Η επίδξαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο παξαγξαθήο ζηελ επελδπηηθή 

δξαζηεξηόηεηα 

 

 Ζ ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα αληηκεησπίδεη κηα κεγάιε θαη πξσηφγλσξε 

θξίζε. Ο νηθνλνκηθφο ηνκέαο είλαη ζε άζρεκε θαηάζηαζε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ απφ απηφ είλαη πνιιά θαη επεξεάδνπλ πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. 

Έλαο ηνκέαο πνπ πιήηηεηαη ζε κεγάιν βαζκφ είλαη απηφο ηεο επελδπηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Οη επελδχζεηο αλέθαζελ απνηεινχζαλ βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 
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νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο, απφ ηελ επνρή πνπ κηα ρψξα μεθίλεζε λα εκπνξεχεηαη ηα 

πξντφληα ηεο κε κηα άιιε, κέρξη ηελ ζεκεξηλή δηαζπλδεζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ θαη 

ησλ αγνξψλ κε ηελ χπαξμε ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Λφγσ φκσο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο νη επελδχζεηο απνηεινχλ φρη απιά βαζηθφ ζηνηρείν, αιιά 

νπζηαζηηθά αλάζα δσήο γηα ηελ νηθνλνκία.  

Οη επελδύζεηο ζπληζηνύλ θπξίαξρν ηκήκα ηεο νηθνλνκίαο, ηεο πξνφδνπ θαη 

ηεο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο, νπφηε θαη πξέπεη λα δχλεηαη κεγάιε έκθαζε ζε απηέο. Ζ 

πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηελ επίηεπμε βηψζηκεο θαη ηζρπξήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Παξφια απηά, ζηελ 

Διιάδα, ν ηνκέαο απηφο θηλείηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα θαη νη ιφγνη είλαη πνιινί.  

Τπάξρνπλ κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ φηη νη κεγαιχηεξνη ερζξνί ησλ επελδχζεσλ 

ζηελ Διιάδα είλαη ε πςειή θνξνινγία, νη ζπρλέο αιιαγέο ησλ λόκσλ θαη 

θαλνληζκψλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο, νη έιεγρνη θεθαιαίσλ, ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα θαη θαλνληθφηεηα, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ θεθαιαηαγνξψλ, ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, ε γξαθεηνθξαηία θαη 

νη θαζπζηεξήζεηο ζηελ απφδνζε δηθαηνζχλεο (Νηζηκπαγηάζη, 2017).  Καη πξάγκαηη 

απηνί είλαη θάπνηνη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, ρσξίο λα είλαη νη κφλνη. 

Μπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ επίζεο, ε αμηνπηζηία ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ε 

εκπηζηνζχλε ησλ αγνξψλ, ε χπαξμε θιίκαηνο ζθεπηηθηζκνχ αλαθνξηθά θπξίσο κε ηηο 

ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, νη πςεινί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην αζηαζέο θνξνινγηθό πιαίζην, ην θηιηθφ επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, ε δπζκελήο δεκνγξαθηθή δπλακηθή, ηα εκπφδηα ζηηο μέλεο επελδχζεηο 

θαη βέβαηα ν εθζπγρξνληζκόο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο.  

Πνιινί απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο επηδξνχλ θαη επεξεάδνπλ θαη ηελ 

πεξίπησζε ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ 

θαη ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ. Ο έιεγρνο θαη ην ζέκα ηεο παξαγξαθήο 

είλαη ίζσο ην πην ζνβαξφ ζέκα γηα ηνλ θάζε επηρεηξεκαηία, ελψ επίζεο ε θάζε 

πεξίπησζε είλαη δηαθνξεηηθή θαη ζέιεη ζνβαξή, ηεθκεξησκέλε θαη πνιχ νξγαλσκέλε 

δνπιεηά απφ ηελ πιεπξά φισλ φζνη ζα αζρνιεζνχλ κε θάζε θνξνινγηθή ππφζεζε. 

Γηα νηθνλνκηθνχο θαη επελδπηηθνχο ιφγνπο, αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, πξέπεη νη επηρεηξεκαηίεο θαη νη επελδπηέο λα 

γλσξίδνπλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ζηηγκή επαθξηβψο θαη εληφο ηνπ θαηάιιεινπ 
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ρξνληθνχ πιαηζίνπ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο εθθξεκφηεηεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν 

θαηαινγηζκφο απξνγξακκάηηζησλ νθεηιψλ κεηά απφ πνιιά έηε κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, είηε αθνξά ζε λνκηθά είηε ζε θπζηθά 

πξφζσπα.  

 Οη επελδπηέο θαη νη επηρεηξεκαηίεο δελ επηζπκνχλ θαη γεληθφηεξα απνθεχγνπλ 

λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη λφκνη, νη απνθάζεηο θαη νη 

δηαηάμεηο ζπλερψο αιιάδνπλ. Απηφ ην επκεηάβιεην πεξηβάιινλ ηνπο δεκηνπξγεί 

κεγάιν άγρνο θαη αλαζθάιεηα γηα ην ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί θαη ηνπο απσζεί. Ζ 

πεξίπησζε ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο είλαη έλα θαη’ εμνρήλ 

ηέηνην παξάδεηγκα πνπ απνκαθξχλεη θάζε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα. Άξα, ηα 

εκπφδηα ζηα νπνία πξνζθξνχεη ε ελ ιφγσ ηαθηηθή θαη ηα νπνία ηελ θαζηζηνχλ, φπσο 

θξίζεθε, σο αληηζπληαγκαηηθή έρνπλ άκεζεο επηπηψζεηο θαη ζε απηφλ ηνλ λεπξαιγηθφ 

ηνκέα.  

Πξόζθαηεο νδεγίεο από ηνλ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

 

Ζ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ), ζπκκνξθψζεθε ζηελ 

απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο γηα ηηο παξαγεγξακκέλεο ρξήζεηο, 

βάδνληαο έηζη έλα ηέινο ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ην αδηέμνδν ησλ θνξνινγνπκέλσλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Με ηελ εγθχθιην πνπ εμέδσζε ν δηνηθεηήο ηεο Αξρήο (Α.Α.Γ.Δ.), γλσζηνπνηεί 

ζηνλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ ζε πνηεο ππνζέζεηο πξέπεη λα δνζεί έκθαζε, 

επηζεκαίλνληαο ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ζηα νπνία δηαρσξίδνληαη νη ρξήζεηο. Πην 

αλαιπηηθά, νη ρξήζεηο κέρξη ην 2005 έρνπλ παξαγξαθεί, εθφζνλ νη θνξνινγνχκελνη 

έρνπλ ππνβάιεη θνξνινγηθέο δειψζεηο. Δπίζεο, θαη νη ρξήζεηο απφ ην 2006 κέρξη θαη 

ην 2010 ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη παξαγεγξακκέλεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

ειεγθηηθφο κεραληζκφο δελ έρεη εληνπίζεη ζπκπιεξσκαηηθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία. 

Γηα ηηο ρξήζεηο κεηά ην έηνο 2010, είλαη αξθεηά πηζαλφ λα δηαηεξεζνχλ αλνηθηέο, 

θαζψο ζπληζηνχλ λέα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εγθχθιην, νη πξντζηάκελνη ησλ ειεγθηηθψλ θέληξσλ 

πξέπεη δψζνπλ έκθαζε θαη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ειέγρνπο ησλ εθθξεκψλ 

θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ σο εμήο: 
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 Από ην 2001 κέρξη ην 2005 νη ππνζέζεηο έρνπλ παξαγξαθεί, εθηφο θαη αλ νη 

θνξνινγνχκελνη δελ έρνπλ ππνβάιεη θνξνινγηθέο δειψζεηο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ζα αλαδεηνχλ πεξηπηψζεηο θνξνινγνπκέλσλ πνπ δελ έρνπλ ππνβάιεη ην 

δηάζηεκα απηφ θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη έρνπλ εθθξεκείο ππνζέζεηο. 

Γειαδή, νη θνξνινγνχκελνη πνπ βξίζθνληαη ζε ιίζηεο γηα ππνζέζεηο απφ ην 

2001 έσο θαη ην 2005 (θαη έρνπλ ππνβάιεη θνξνινγηθή δήισζε) δελ έρνπλ 

θαλέλαλ ιφγν λα αλεζπρνχλ γηα πξφζηηκα θαη πξφζζεηνπο θφξνπο, αθνχ νη 

ππνζέζεηο ηνπο έρνπλ παξαγξαθεί. 

 Γηα ηηο ρξήζεηο από ην 2006 θαη κεηά, νη ππνζέζεηο ζα ειέγρνληαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα κφλν εθφζνλ ππάξρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. ην 

πξνζερέο ρξνληθφ δηάζηεκα ην ηΔ ζα ιάβεη απφθαζε γηα ηα 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία.  

 Οη ππνζέζεηο από ην 2008 θαη κεηά ειέγρνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα, εθφζνλ 

έρεη εληνπηζηεί θνξνδηαθπγή. Γηα απηέο ηηο ππνζέζεηο ηζρχεη ζχκθσλα κε 

λφκν πνπ ςεθίζηεθε ην 2013 (θψδηθαο θνξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ), 20εηήο 

παξαγξαθή. Οπζηαζηηθά ν Νφκνο 4174/2013 κε αλαδξνκηθή ηζρχ (απφ ην 

2008) απμάλεη γηα ηηο ππνζέζεηο θνξνδηαθπγήο ην ρξφλν παξαγξαθήο ζηα 20 

έηε. 

 Οη ρξήζεηο 2011 θαη κεηά ειέγρνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα, θαζψο βξίζθνληαη 

εληφο ηνπ γεληθνχ νξίνπ ηεο 5εηνχο παξαγξαθήο. 

Πάλησο, ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηεο ΑΑΓΔ πξνβιέπεη φηη έκθαζε πξέπεη λα 

δνζεί ζηνπο ειέγρνπο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. Μάιηζηα, πξνβιέπεηαη γηα ην ηξέρνλ 

έηνο νη έιεγρνη λα επηκεξηζηνχλ θαηά 60% ζε ππνζέζεηο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο 

θαη θαηά 40% ζε παιαηφηεξεο. Σν πνζνζηφ κάιηζηα απηφ ην 2018 αλακέλεηαη λα γίλεη 

70% γηα ηηο λεφηεξεο ππνζέζεηο θαη 30% γηα ηηο παιαηφηεξεο. Ζ θνξνινγηθή δηνίθεζε 

έρεη επηιέμεη λα αζρνιεζεί κε ηηο πην πξφζθαηεο ππνζέζεηο, θαζψο ε πξαθηηθή δείρλεη 

φηη ζε απηέο ηηο ππνζέζεηο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ αμηφινγα θαη ζεκαληηθά έζνδα γηα 

ην θξάηνο, ελψ αληίζεηα ζηηο παιαηέο ππνζέζεηο πξν ηνπ 2010, αθελφο ν έιεγρνο είλαη 

δπζθνιφηεξνο θαη ρξνλνβφξνο, αθεηέξνπ ηα νθέιε γηα ηα ηακεία ηνπ Γεκνζίνπ είλαη 

πεληρξά (Υαηδεληθνιάνπ, 2017). 

 



 ε ι ί δ α  | 54 

 

Η παξέκβαζε ηνπ ΝΚ κεηά ηελ απόθαζε ηνπ ηΔ 

 

Με αθνξκή ηελ πξφζθαηε Απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ (1738/2017), ην 

Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο (ΝΚ 2642/2017) ελίζρπζε κε επηκέξνπο 

θαηεπζύλζεηο ην έξγν ηεο ΑΑΓΔ θαη επηζήκαλε φηη, αλ θαη ε απφθαζε ηνπ ηΔ δελ 

ππνρξεψλεη ηε δηνίθεζε ζε γεληθή εθαξκνγή ηεο, σζηφζν θαηά ηελ αληηκεηψπηζε 

άιισλ φκνησλ ππνζέζεσλ πξέπεη λα ηελ αθνινπζήζεη σο λνκνινγηαθό δεδνκέλν. 

Σφληζε, δε, φηη ε αληηκεηψπηζε απφ ηε Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ (ΓΔΓ) 

ππνζέζεσλ κε αθξηβψο φκνηα λνκηθά δεηήκαηα, θαηά ηξφπν αληίζεην πξνο ηηο 

απνθάζεηο ηνπ ηΔ, δελ ζπλάδεη κε ην θξάηνο δηθαίνπ. 

Δλ ζπλερεία, ε Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ) ηξνπνπνίεζε 

ηηο νδεγίεο πνπ είρε απεπζχλεη πξνο ηηο ΓΟΤ, ζέηνληαο λέα θξηηήξηα επηινγήο γηα ην 

πνηεο ππνζέζεηο ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα. Δπξφθεηην θπξίσο 

ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί θχιια ειέγρνπ, αιιά δελ έρνπλ εθδνζεί 

νξηζηηθέο πξάμεηο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξσλ θαη πξνζηίκσλ. 

ηελ νπζία ε ΑΑΓΔ απνθάζηζε φηη ζα πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηνλ 

έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ πνπ: α) είηε δελ έρνπλ αθφκα παξαγξαθεί, δει. δελ έρεη 

παξέιζεη αθφκα ε πεληαεηία, β) είηε εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο παξάηαζεο ηεο 

παξαγξαθήο, φπνπ ξεηά πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο (ΚΦΔ). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηελ πξναλαθεξφκελε απφθαζε ηεο Α.Α.Γ.Δ., νη 

αθφινπζεο εθθξεκείο ππνζέζεηο ζα ειεγρζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα: 

 Υξήζε 2001 θαη επφκελεο: Διέγρνληαη εθφζνλ δελ έρεη ππνβιεζεί δήισζε 

ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, αθνχ ζηελ πεξίπησζε απηή ηζρχεη 15εηήο 

παξαγξαθή. 

 Υξήζε 2006 θαη επφκελεο. Διέγρνληαη θαη εθφζνλ απφ ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηνηρεία πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ εμαθξηβψλεηαη φηη 

ην εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ππεξβαίλεη απηφ πνπ είρε δεισζεί. ηελ 

πεξίπησζε απηή ηζρχεη 10εηήο παξαγξαθή. 
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 Υξήζε 2008 θαη επφκελεο: Διέγρνληαη θαη εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε 

θνξνδηαθπγήο, εηθνληθψλ/πιαζηψλ ηηκνινγίσλ, θιπ. ηελ πεξίπησζε ηζρχεη 

20εηήο παξαγξαθή. 

 Υξήζε 2011 θαη επφκελεο: δεδνκέλνπ φηη γηα ηηο ρξήζεηο απηέο δελ έρεη 

παξέιζεη ε πεληαεηία, δελ έρνπλ αθφκα παξαγξαθεί. 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε ζπλέρηζε, ε κε, ηνπ ειέγρνπ ζα θξηζεί θαηά 

πεξίπησζε ιακβάλνληαο ππφςε αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη παξάηαζεο ηεο παξαγξαθήο γηα 

θάζε εμεηαδφκελε ρξήζε. Με ηελ αλσηέξσ απόθαζή ηεο ε ΑΑΓΔ θαίλεηαη λα 

απνδέρεηαη (ζύκθσλα θαη κε ηελ πξόζθαηε λνκνινγία ηνπ ηΔ) φηη: 

 Όιεο νη ππνζέζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κέρξη θαη ην 2005 έρνπλ 

παξαγξαθεί, εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί θνξνινγηθή δήισζε απφ ηνλ 

θνξνινγνχκελν. 

 Οη ρξήζεηο απφ ην 2006 έσο ην 2010 (εθφζνλ έρεη ππνβιεζεί θνξνινγηθή 

δήισζε) κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κφλν εθφζνλ ππάξρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηνηρεία. πλεπψο νη εληνιέο ειέγρνπ πνπ εθδφζεθαλ – παξαλφκσο βάζεη ηεο 

απφθαζεο ηνπ ηΔ – ζσξεδφλ ρσξίο λα βαζίδνληαη (πάληα) ζε 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, πηζαλφλ λα κελ πινπνηεζνχλ ηειηθά (Πάλνπ θαη 

ακνζξάθεο, 2017). 

Η πην πξόζθαηε θαη επίθαηξε ΠΟΛ 1154/2017 

 

 H Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ) κε πξφζθαηε απφθαζή ηεο 

παξέρεη ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ην επίθαηξν δήηεκα ηεο 

πξνηεξαηνπνίεζεο θαη δηελέξγεηαο ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ. ηελ νπζία, θαζνξίδεη 

ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεί ε θνξνινγηθή δηνίθεζε γηα ππνζέζεηο ειέγρνπ πνπ 

αθνξνχλ κε πξνηεξαηνπνηεκέλεο ρξήζεηο. 

 Χο κε πξνηεξαηνπνηεκέλεο ρξήζεηο (ή δηαθνξεηηθά παξαγεγξακκέλεο θαηά 

ην ζθεπηηθφ ηεο ππ’ αξηζκφλ 1738/2017 απφθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ) 

ζεσξνχληαη: 

 α) νη ρξήζεηο κέρξη θαη ην 2010, ζε φζεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη ν γεληθφο 

θαλφλαο ηεο πεληαεηνχο παξαγξαθήο, 
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 β) νη ρξήζεηο κέρξη θαη ην 2005, ζε φζεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη ε δεθαεηήο 

παξαγξαθή ιφγσ χπαξμεο ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

 γ) νη ρξήζεηο κέρξη θαη ην 2007 ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηνπλ ζηνηρεία 

θνξνδηαθπγήο. 

 χκθσλα κε ηε δηαδηθαζία απηή γηα απηέο ηηο ρξήζεηο θαη πεξηπηψζεηο, εάλ 

κέρξη ηηο 18.9.2017 δελ έρεη θνηλνπνηεζεί πξνζσξηλφο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ, ηφηε 

ζπληάζζεηαη ππεξεζηαθφ ζεκείσκα θαη φρη έθζεζε ειέγρνπ. Δάλ κέρξη ηηο 18.9.2017 

έρεη θνηλνπνηεζεί πξνζσξηλφο πξνζδηνξηζκφο, θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ ελδείμεηο 

θνξνδηαθπγήο, ζπληάζζεηαη έθζεζε κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ε θνξνινγηθή δηνίθεζε δελ πξνρσξεί πεξαηηέξσ ζηελ έθδνζε ηνπ 

δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ εηο βάξνο ηνπ ειεγρφκελνπ  (ΠΟΛ 

1154/2017). 

  Δπίζεο, πξνζδηνξίδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί ε θνξνινγηθή 

δηνίθεζε γηα ππνζέζεηο ειέγρνπ πνπ έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί. Έηζη, πξνβιέπεηαη φηη 

εάλ κέρξη ηηο 18.9.2017 ν έιεγρνο έρεη ηειεηψζεη θαη έρνπλ επίζεο εθδνζεί νη ζρεηηθέο 

πξάμεηο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, ηφηε ε θνξνινγηθή δηνίθεζε πξνρσξεί θαλνληθά 

ζηελ θνηλνπνίεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ ζηα ειεγρφκελα πξφζσπα. Ο θνξνινγνχκελνο 

κπνξεί πιένλ λα πξνζβάιεη ηηο πξάμεηο επηβνιήο ηνπ θφξνπ κέζσ ηεο άζθεζεο 

ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ (ΠΟΛ 

1154/2017). 
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ΓΕΝΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ  

  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη λνκνινγηαθέο εμειίμεηο ζην δήηεκα ηεο παξαγξαθήο 

ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ είλαη ζπλερείο 

θαη ξαγδαίεο. Πην πξφζθαηε είλαη ε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πνπ 

έθξηλε σο αληηζπληαγκαηηθή ηελ παξαπάλσ ηαθηηθή θαη επνκέλσο απηή πξέπεη λα κελ 

εθαξκφδεηαη απφ ηε Γηνίθεζε. Κάπνηα θύξηα ζεκεία απηήο ηεο ηαθηηθήο 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 Ζ δηάξθεηα ηεο παξαγξαθήο είλαη νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο θαη πξέπεη λα θαζνξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ. Ζ επηκήθπλζή ηεο 

είλαη δπλαηή κφλνλ κε δηάηαμε πνπ ζεζπίδεηαη ην αξγφηεξν ην επφκελν έηνο 

απφ απηφ φπνπ γελλάηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε, ζχκθσλα δειαδή κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ πληάγκαηνο. 

 Ζ παξαγξαθή πξέπεη λα έρεη εχινγε δηάξθεηα κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηέηνησλ ηαθηηθψλ επηβάιιεηαη λα 

πξνζηαηεχνληαη θαη λα κε δηαζαιεχνληαη ζεκαληηθέο αξρέο, φπσο ηεο 

λνκηκφηεηαο, ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο, ηεο 

ηζφηεηαο θ.α. Οη αξρέο είλαη απαξαίηεην λα ζπλνδεχνπλ ην λφκν θαη έρνπλ 

θαηαιπηηθφ ξφιν ηφζν ζην λνκνζεηηθφ ζηάδην, φζν θαη θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ λφκνπ.  

 Ζ αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ επηβάιιεη ηε ζαθήλεηα θαη ηελ πξνβιέςηκε 

εθαξκνγή ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζνβαξέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο γηα ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. 

 Οη δηαηάμεηο πεξί παξαγξαθήο πξέπεη λα θαζηζηνχλ απφ ηε κία πιεπξά δπλαηή 

ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θαη απφ ηελ 

άιιε λα κελ ελζαξξχλνπλ ηελ απξαμία ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ (ζε απηή ηελ 

απξαμία ζπρλά νδεγνχζε ε κεγάιε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο). 

 Οη θνξνινγνχκελνη δελ πξέπεη λα αθήλνληαη έθζεηνη ζε καθξά πεξίνδν 

αλαζθάιεηαο δηθαίνπ, αθνχ απηφο ν παξάγνληαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ζπλερείο κεηαβνιέο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο απνηεινχλ απνηξεπηηθφ 
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παξάγνληα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπξνζζέησο, επηθέξνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, αιιά θαη άιισλ νπζησδψλ ηνκέσλ γεληθφηεξα.   

 Οη θνξνινγνχκελνη δελ είλαη ζε ζέζε λα ακπλζνχλ έλαληη ηνπ ειέγρνπ κεηά 

ηελ παξέιεπζε καθξνχ ρξφλνπ απφ ηε ζηηγκή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν 

έιεγρνο θαη δε κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηφλ.  

 Γελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ν ίδηνο ν ζηφρνο ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ. 

Απηφο δελ είλαη νχηε ε ηηκσξία ησλ θνξνινγνπκέλσλ, νχηε απιψο ε 

βεβαίσζε θφξσλ θαη πξνζηίκσλ, αιιά ε είζπξαμε ηνπο. Μφλν έηζη ζα 

θαιπθζνχλ νη απαξαίηεηεο δαπάλεο ηνπ θξάηνπο θαη ε εθπιήξσζε φισλ ησλ 

ζπλαθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ.  

 Δπίζεο, κε ηελ απφθαζε πεξί αληηζπληαγκαηηθφηεηαο δίλεηαη έκθαζε ζηνλ 

έγθαηξν θαη επίθαηξν έιεγρν θαη ζηε κειινληηθή απνθπγή θαη επαλάιεςε 

αλάινγσλ παξαβάζεσλ. 

Σα παξαπάλσ είλαη ηα πην βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ θαη 

αλαθχπηνπλ ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαδνρηθψλ  παξαηάζεσλ ηεο παξαγξαθήο ησλ 

θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ. Μεηά ηελ 

πξφζθαηε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ιχλεηαη έλα κεγάιν θαη 

ζεκαληηθφ εζληθφ δήηεκα κε πνιιέο πξνεθηάζεηο.  
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ΕΠΙΛΟΓΟ 

 

Ζ θνξνινγηθή πνιηηηθή είλαη έλαο πνιχ ηδηαίηεξνο θαη ζεκαληηθφο ηνκέαο ζηελ 

Διιάδα. πρλά αληηκεησπίδεη πνιιέο δπζθνιίεο, ελψ πνιιά είλαη θαη ηα πξνβιήκαηα 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. Οη ζπλερείο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία, απφ θνηλνχ κε ην 

δαηδαιψδεο λνκνζεηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο αζάθεηεο πνπ ππάξρνπλ, δπζθνιεχνπλ ηελ 

θαηάζηαζε. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη θαη ε ηαθηηθή ησλ δηαδνρηθψλ παξαηάζεσλ 

ηεο παξαγξαθήο ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ζπλαθψλ αμηψζεσλ ηνπ 

Γεκνζίνπ πνπ επηρείξεζε λα αλαδείμεη ε παξνχζα εξγαζία. Ζ αλάδεημε απηήο ηεο 

πξνβιεκαηηθήο κπνξεί ηαπηφρξνλα λα απνηειέζεη θαη ηηο πξνηάζεηο γηα θαιχηεξε 

δηνηθεηηθή πξαθηηθή θαη λνκνζέηεζε.  

ηε ρψξα καο, νη θνξνινγηθνί έιεγρνη είλαη πνιχ ζεκαληηθνί ηφζν γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ θξάηνπο, φζν θαη γηα ηελ νκαιή εθθαζάξηζε 

παξειζνληηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο. Με ηελ πξφζθαηε 

απφθαζε ηνπ ηΔ 1738/2017, νη ζπλερείο παξαηάζεηο πνπ ζέζπηδε ην θξάηνο ζε φ, ηη 

αθνξά ηηο παξαγξαθέο ηεξκαηίδνληαη σο αληηζπληαγκαηηθέο, γεγνλφο πνπ σζεί ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο λα δξνπλ πιένλ πην άκεζα θαη κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα. 

Παξάιιεια, παιηέο ππνζέζεηο παξαγξάθνληαη, αθνχ δελ έρνπλ πιένλ λα 

πξνζδψζνπλ κεγάια νθέιε ζην θξάηνο, ελψ αληίζεηα πξνθαινχλ πξφζζεην 

δηνηθεηηθφ βάξνο θαη γξαθεηνθξαηία.  

Δμαηηίαο ηεο αληηζπληαγκαηηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη, επηρεηξείηαη λα 

αλαδεηρζεί φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ν λφκνο απφ κφλνο ηνπ δελ είλαη αξθεηφο γηα 

λα εθαξκνζηεί κηα δηάηαμε. Με άιια ιφγηα, αθφκε θαη αλ ζχλλνκα δίλνληαη επί 

ρξφληα παξαηάζεηο ζηελ παξαγξαθή ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ, απηέο νδεγνχλ –

φπσο πξνθχπηεη – ζηελ θαηαπάηεζε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ θαη κε αξρψλ θαη 

ζηνλ θινληζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Κάπνηεο θνξέο, ινηπφλ,  ν λφκνο 

αληηζηξαηεχεηαη άιιεο παξακέηξνπο, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη. θνπφο ηεο 

λνκνζεηηθήο θαη ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο πξέπεη λα είλαη ην λα ιακβάλνληαη ππφςε 

απηέο νη αξρέο, φπσο παλεγπξηθά αλαδείρζεθαλ κέζα απφ ηελ πξφζθαηε λνκνινγία. 

Πιένλ, είλαη εμφρσο ζεκαληηθφ φηη φιεο νη πξναλαθεξφκελεο αξρέο (λνκηκφηεηα, 

αλαινγηθφηεηα, ηζφηεηα, ρξεζηή δηνίθεζε, αζθάιεηα δηθαίνπ, πξνζηαηεπφκελε 
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εκπηζηνζχλε, ζαθήλεηα θαη πξνβιεςηκφηεηα) πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα 

γίλνληαη ζεβαζηέο. Κχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδεηρζεί ε αλαγθαηφηεηα 

θαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ παξαπάλσ αξρψλ ζε θάζε ελέξγεηα ηεο Γηνίθεζεο θαη ζε 

θάζε ζηάδην λνκνζέηεζεο.  

Δπηπιένλ, νη πνιίηεο παχνπλ λα ηίζεληαη ζε ακθηβνιία επ’ αφξηζηνλ. Μπνξνχλ λα 

γλσξίδνπλ επαθξηβψο ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη λα μέξνπλ ηπρφλ 

νηθνλνκηθέο θαη άιιεο επηπηψζεηο πνπ ζα έρνπλ κεηά απφ θάζε έιεγρν. Γε κέλνπλ 

έθζεηνη ζε καθξά πεξίνδν αλαζθάιεηαο, αιιά θαη ζε ζπλερείο κεηαβνιέο, δπλάκελνη 

έηζη λα πξνγξακκαηίδνπλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Δπηπιένλ, 

ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δηαηεξεί ελεξγέο θαη δξαζηήξηεο ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ηεο, 

ρσξίο λα αθήλεηαη έθζεηε ζε αδπλακία είζπξαμεο, πνπ απνηειεί θαη ηνλ θχξην ζθνπφ 

ηεο.  

Σν πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έθξηλε φηη νη δηαδνρηθέο παξαηάζεηο ηεο 

παξαγξαθήο θξίλνληαη σο αληηζπληαγκαηηθέο θαη φηη, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

απηέο επηηξέπνληαη, πξέπεη ε δηάξθεηα ηεο παξαγξαθήο λα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ 

θαζνξηζκέλε θαη πξνζδηνξηζκέλε, λα έρεη εχινγε ρξνληθή δηάξθεηα θαη λα 

θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα.  

Σέινο, κεηά θαη ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΝΚ) ε 

Απφθαζε 1738/2017 ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ θαη θάζε ππφζεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε 

απηήλ, ιακβάλεηαη σο λνκνινγηαθφ δεδνκέλν θαη πξέπεη λα εθαξκφδεηαη απφ ηε 

Γηνίθεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηιχεηαη έλα κεγάιν θαη πνιπεηέο πξφβιεκα γηα ηε 

Γηνίθεζε θαη ην Κξάηνο, ην νπνίν δεκηνπξγνχζε πνιινχο πξνβιεκαηηζκνχο θαη 

εκπφδηα, κε ζθνπφ απφ εδψ θαη ζην εμήο ηελ αλάπηπμε, ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ 

πξφνδν ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ρψξαο γεληθφηεξα.  
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