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Διοικητική Κατεύθυνση
ΜΑΘΗΜΑ: Συνταγματικού Δικαίου Γενικού Διοικητικού Δικαίου και Δικαίου Διοικητικών
Διαφορών
Η ανώνυμη εταιρία «Α.Γ. …», κατά τη
διαχειριστική περίοδο 1.1.2001 έως
31.12.2001 είχε ως αντικείμενο εργασιών την παραγωγή, εμφιάλωση
και εμπορία οίνου, με έδρα τα Σπάτα
Αττικής, τήρησε δε βιβλία και στοιχεία Δ’ κατηγορίας του ΚΒΣ. Κατά
τη διάρκεια ελέγχου, που πραγματοποίησαν αρμοδίως υπάλληλοι του
ΣΔΟΕ στην επαγγελματική εγκατάσταση (οδός … αρ. … Βοτανικός)
της ατομικής επιχείρησης του Ν.Κ.
-που είχε ως αντικείμενο εργασιών
την εμπορία πλαστικών και γυάλινων δοχείων- κατασχέθηκαν με την
148/6.3.2002 έκθεση κατάσχεσης,
μεταξύ άλλων, έξι (6) τιμολόγια
πώλησης - δελτία αποστολής, έκδοσης του εν λόγω επιτηδευματία με
αποδέκτη την πιο πάνω εταιρία, τα
οποία είχαν εκδοθεί κατά την ανωτέρω διαχειριστική περίοδο.
Στη συνέχεια, οι ελεγκτές του
ΣΔΟΕ, ύστερα από περαιτέρω έλεγχο των κατασχεθέντων στοιχείων
και με βάση τις διαπιστώσεις που
ανέφερα στην από 18.12.2002 έκθεση ελέγχου που συνέταξαν σχετικώς, κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν
οι συναλλαγές που αφορούσαν τα
φορολογικά αυτά στοιχεία, τα οποία
και χαρακτήρισαν εικονικά.
Ακολούθως, μετά τη διαβίβαση
της ανωτέρω έκθεσης ελέγχου στον
αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ ΦΑΒΕ
Αθήνας, υπάλληλος της τελευταίας
αυτής Αρχής πραγματοποίησε προσωρινό έλεγχο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στην έδρα τής ως
άνω εταιρίας και, αφού διαπίστωσε
ότι είχαν καταχωρισθεί στα βιβλία
της τα πιο πάνω φορολογικά στοιχεία, υιοθέτησε τα συμπεράσματα
των ελεγκτών του ΣΔΟΕ, σχετικά
με την εικονικότητα των στοιχείων αυτών και συνέταξε την από
4.11.2003 έκθεση ελέγχου.
Εν όψει αυτών, ο προαναφερόμενος προϊστάμενος εξέδωσε, κατ’
άρθρο 50 του ν. 2859/2000, τη

223/2003 προσωρινή πράξη ΦΠΑ,
για την ανωτέρω διαχειριστική περίοδο, με την οποία επέβαλε σε βάρος της ανώνυμης εταιρίας το φόρο
προστιθέμενης αξίας, ύψους 17.158
ευρώ, που αναλογούσε στη συνολική
καθαρή αξία των ως άνω κριθέντων
ως εικονικών φορολογικών στοιχείων, τον οποίο αυτή (η εταιρία) είχε
εκπέσει ως φόρο εισροών με την οικεία εκκαθαριστική της δήλωση.
Κατά της καταλογιστικής αυτής πράξης η ανώνυμη εταιρία άσκησε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
της Αθήνας, αφενός προσφυγή και
αφετέρου αίτηση αναστολής, ζητώντας την ακύρωση και την αναστολή
εκτέλεσης, αντίστοιχα, της πράξης
αυτής, για τους λόγους που ανέφερε στα οικεία δικόγραφα.
Ειδικότερα:
α) Με την προσφυγή προέβαλε ότι:
1. Η διάταξη του άρθρου 50 του ν.
2859/2000 δεν ήταν εφαρμοστέα,
διότι είναι αντίθετη στα άρθρα 20
παρ. 1, 26 παρ. 3 και 87 του Συντάγματος, εφόσον εξοπλίζει την προσωρινή πράξη με εκτελεστότητα και
κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν παρέχει
στο διοικούμενο έγκαιρη και αποτελεσματική δικαστική προστασία.
2. Η ανωτέρω καταλογιστική πράξη
είναι ακυρωτέα, καθόσον εκδόθηκε
κατά παράβαση των οριζομένων στο
άρθρο 50 του ν. 2859/2000, αφού
ο φορολογικός έλεγχος επεκτάθηκε
σε στοιχεία εκτός των τηρηθέντων
απ’ αυτήν (εταιρία) βιβλίων και
στοιχείων, ενώ προστέθηκε φορολογητέα ύλη που δεν προκύπτει
από αυτά.
3. Η ίδια ως άνω πράξη είναι ακυρωτέα για παράβαση ουσιώδους τύπου
της διαδικασίας έκδοσής της, δεδομένου ότι δεν της κοινοποιήθηκε η
έκθεση κατάσχεσης που συνέταξαν
τα αρμόδια όργανα του ΣΔΟΕ.
β) Με την αίτηση δε αναστολής
προέβαλε λόγους ανεπανόρθωτης
υλικής και ηθικής βλάβης. Εξάλλου,
η διάδικη Αρχή ισχυρίστηκε, με τις
απόψεις που απέστειλε στο πρωτόδικο δικαστήριο, ότι η εν λόγω
αίτηση αναστολής πρέπει να απορριφθεί, κατ’ άρθρο 202 παρ. 2 εδ.
γ’ του ΚΔΔ (ν. 2717/1999), δεδο-

μένου ότι, λόγω της άσκησης της
ανωτέρω προσφυγής, βεβαιώθηκε
με την 313/2004 πράξη ταμειακής
βεβαίωσης ολόκληρο το ποσό του
καταλογισθέντος με την προαναφερόμενη προσωρινή πράξη φόρου,
για την καταβολή δε αυτού κλήθηκε
η αιτούσα με τη 1510/2004 ατομική
ειδοποίηση. Προσέθεσε δε ότι κατά
της ως άνω πράξης ταμειακής βεβαίωσης η αιτούσα είχε, κατά νόμο, τη
δυνατότητα να ασκήσει ανακοπή.
Ερωτήματα:
α) Οσον αφορά στην προσφυγή:
i) Ποια είναι η γνώμη σας για τη
βασιμότητα των λόγων (1-3) που
προβάλλονται με το οικείο δικόγραφο;
ii) Αν η φορολογική Αρχή είχε
προσδιορίσει τις φορολογητέες
εκροές της εταιρίας, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
2859/2000, θα μπορούσε να εκδώσει προσωρινή πράξη ΦΠΑ;
β) Οσον αφορά στην αίτηση αναστολής, ποια είναι η γνώμη σας για
τη βασιμότητα του ισχυρισμού της
διάδικης Αρχής;
Νομοθετικό και νομολογιακό
πλαίσιο επίλυσης των ερωτημάτων:
Οσον αφορά στο ζήτημα της αίτησης αναστολής:
Γίνεται δεκτό ότι χωρεί αίτηση
αναστολής της προσβαλλόμενης
πράξης υπό τον όρο ότι αυτή δεν
έχει εκτελεστεί. Συγκεκριμένα, γίνεται δεκτό ότι επί προσφυγής κατά
πράξεως καταλογιστικής φόρου ή
επιβολής χρηματικής κυρώσεως για
παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, χωρεί, αντιστοίχως, αίτηση
αναστολής εκτελέσεως, εφόσον
(και καθ’ ο μέρος) η προσβαλλόμενη πράξη, σύμφωνα με τις ειδικές
διατάξεις που τη διέπουν (όπως οι
ανωτέρω για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και τα συναφή πρόστιμα), δεν αναστέλλεται εκ μόνης της
ασκήσεως της προσφυγής. Η χορήγηση όμως της εν λόγω αναστολής
αποκλείεται, αν, κατά το χρόνο που
ζητείται, έχει ήδη εκτελεσθεί η προσβαλλόμενη πράξη. Κατά την έννοια

της τελευταίας αυτής διατάξεως,
ερμηνευόμενης εν όψει και του
άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, με το οποίο κατοχυρώνεται και
η προσωρινή δικαστική προστασία
(Ε.Α. ΣτΕ 569/2004, 7/1993 κ.ά.),
εκτέλεση της πράξεως συνιστά η
πραγμάτωση των αποτελεσμάτων
της κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει
διαμορφωθεί πραγματική κατάσταση, της οποίας η ανατροπή να είναι
πλέον ανέφικτη ή εξαιρετικά δυσχερής (Ε.Α. 407/1999, 364/1998,
220/1985 κ.ά.). Τέτοια δε εκτέλεση,
συνεπαγόμενη την απόρριψη της
αίτησης αναστολής, δεν μπορεί να
στοιχειοθετήσει μόνη η ταμειακή βεβαίωση του επίδικου ποσού φόρου
ή προστίμου, η οποία δεν αποτελεί
παρά νομική προϋπόθεση για την
περαιτέρω διαδικασία εισπράξεως, χωρίς να συνιστά, καθ’ εαυτήν,
πραγματική κατάσταση δυσχερώς,
κατά τ’ ανωτέρω, αναστρέψιμη. Υπό
την αντίθετη, άλλωστε, εκδοχή, ο
βαρυνόμενος από την πράξη, στερούμενος την προσωρινή δικαστική προστασία κατά το στάδιο του
προσδιορισμού του φόρου (ή της
επιβολής του προστίμου), δεν θα
μπορούσε να βρει ισοδύναμη τέτοια προστασία ούτε στο πλαίσιο
ανακοπής του κατά της αντίστοιχης
ταμειακής βεβαίωσης. Γιατί αυτό θα
προϋπέθετε, πάντως, τη δυνατότητα
προβολής παραπόνων κατά του νομίμου τίτλου της βεβαίωσης, πράγμα
ανεπίτρεπτο, κατά τα προεκτεθέντα,
επί φορολογικών διαφορών, λόγω
της προβλέψεως κατά του τίτλου
προσφυγής ουσίας (βλ. και σχετικά
ΣτΕ 980/2006, Δ.Φ.Ν. 2006/901).
Οσον αφορά στο ζήτημα της άσκησης προηγούμενης ακρόασης:
Στις περιπτώσεις διενέργειας φορολογικού ελέγχου και διαπιστώσεως παραβάσεως των διατάξεων
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων,
πριν από την έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου κατά το άρθρο 34
του Κώδικα αυτού, εφόσον με την
εν λόγω πράξη αποδίδεται υπαίτια
συμπεριφορά στον παραβάτη ή
αυτή εκδίδεται κατόπιν επιμετρήσεως του ποσού του προστίμου,
για την οποία λαμβάνονται υπόψη

η βαρύτητα και οι συνθήκες τελέσεως της παραβάσεως, καθώς και
λοιπές περιστάσεις που ασκούν
επιρροή στον προσδιορισμό του
ύψους του επιβλητέου προστίμου,
η φορολογική αρχή έχει από το
άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος
την υποχρέωση να διασφαλίζει στο
φερόμενο ως παραβάτη την ευχέρεια να εκθέτει σχετικά τις απόψεις
του, ειδικότερα δε να του επιδίδει
το σχετικό σημείωμα με κλήση για
παροχή εξηγήσεων, εκτός αν είναι
ιδιαιτέρως δυσχερής η επίδοση του
εν λόγω σημειώματος προς το φερόμενο ως παραβάτη, γεγονός το
οποίο απαιτείται να βεβαιώνεται με
ειδική αιτιολογία. Η συμμόρφωση
της φορολογικής αρχής προς την
υποχρέωσή της αυτή αποτελεί προϋπόθεση νομιμότητος της σχετικής
διαδικασίας και δεν μπορεί να αναπληρωθεί από τη δυνατότητα που
παρέχεται στον επιτηδευματία, στον
οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο, από
την, παρατιθέμενη στην προηγούμενη σκέψη, διάταξη της παραγράφου
4 του άρθρου 34 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, να ζητήσει τη
διοικητική επίλυση της διαφοράς,
μετά την έκδοση της πράξεως επιβολής προστίμου, επιδιώκοντας την
εξαφάνιση ή την τροποποίησή της.
Τούτο δε διότι, κατά το γράμμα και
το σκοπό της πιο πάνω συνταγματικής διατάξεως, το θεσπιζόμενο με
αυτήν δικαίωμα του διοικουμένου
συνίσταται ακριβώς στην «προηγούμενη», δηλαδή πριν από την έκδοση
της εις βάρος του εκτελεστής πράξεως, ακρόασή του από την αρμόδια
αρχή. Επομένως, εφόσον συντρέχουν οι προεκτιθέμενες περιστάσεις,
δεν είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα
η ως άνω διάταξη της παραγράφου
7 του άρθρου 36 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, κατά την οποία
το σημείωμα που εκδίδεται μετά
το πέρας του ελέγχου δεν αποτελεί στοιχείο της διαδικασίας για τη
σύνταξη της έκθεσης ελέγχου ή της
πράξης επιβολής προστίμου.
Συντάκτης: Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου
Δικαίου, Υπ. Δ.Ν.

