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∆ιάφορα φορολογικά θέµατα - Γενικά 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 3456 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Επενδύσεις. Επιχορήγηση επενδύσεων. Υπερτιµολόγηση 
κόστους. Ανάκληση πράξης υπαγωγής. 
- Στο άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3299/2004 (Α΄ 261) ορίζεται ότι «Επενδύσεις ή 
προγράµµατα ή επιχειρηµατικά σχέδια που µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος Νόµου 
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2601/1998 … διέπονται από τις διατάξεις που 
ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου». Εξάλλου, στον 2601/1998 (Α΄ 
81), όπως ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόµου, ορίζεται, στο άρθρο 
6 παρ. 29 ότι «Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις του παρόντος, καθορίζονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις κάλυψης της ίδιας συµµετοχής, καθώς και όλοι οι γενικοί 
και ειδικοί όροι που κρίνονται απαραίτητοι από την αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή. 
Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι δεν τηρούνται οι όροι, περιορισµοί και προϋποθέσεις 
του παρόντος και της απόφασης υπαγωγής, αυτή ανακαλείται µετά από γνώµη της 
αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής και επιστρέφονται µερικά ή ολικά οι τυχόν 
καταβληθείσες δόσεις της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων, καθώς και οι τυχόν 
καταβληθείσες δόσεις επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, προσαυξηµένες κατά 
το ποσό των νοµίµων τόκων από της εκάστοτε καταβολής.... Τα οριζόµενα στην 
παράγραφο αυτή εφαρµόζονται και σε περίπτωση διαπίστωσης παραλείψεων κατά 
την εκτέλεση του εγκριθέντος έργου, καθώς επίσης και στην περίπτωση διαπίστωσης 
ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν 
αποσιωπηθεί τέτοια στοιχεία, η γνώση των οποίων θα µπορούσε να οδηγήσει στον 
αποκλεισµό της υπαγωγής της επένδυσης ή του προγράµµατος ή του επιχειρηµατικού 
σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος ή θα οδηγούσε στο να υπαχθεί µε όρους 
διαφορετικούς από αυτούς που περιέχονται στην απόφαση υπαγωγής», και στο άρθρο 
8 παρ. 23 ότι «Για τον έλεγχο των τιµών, οι αρµόδιες υπηρεσίες και γνωµοδοτικές 
επιτροπές µπορούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης αλλά και σε 
µεταγενέστερα στάδια της υλοποίησης ή και µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης 
ή/και του προγράµµατος χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού ή του 
επιχειρηµατικού σχεδίου να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας των µηχανηµάτων και 
εξοπλισµού. Οι αρµόδιες υπηρεσίες ή οι γνωµοδοτικές επιτροπές µπορεί να ζητούν 
από τον επενδυτή, τον προµηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση 
τους στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας, για τον έλεγχο των τιµών 
αυτών. Για τον έλεγχο του κόστους των λοιπών πάγιων στοιχείων της επένδυσης 
µπορούν να χρησιµοποιούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και γνωµοδοτικές 
επιτροπές κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία ... Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί 
µε οποιονδήποτε τρόπο υπερτιµολόγηση του κόστους της επένδυσης από τον 
επενδυτή, η αίτησή του για υπαγωγή στο νόµο αυτόν απορρίπτεται, η δε δοθείσα 
έγκριση ανακαλείται και επιστρέφεται η τυχόν καταβληθείσα ενίσχυση». Από τις 
διατάξεις αυτές του Ν. 2601/1998, σε συνδυασµό ερµηνευόµενες, συνάγεται ότι, σε 
περίπτωση που, µεταξύ άλλων, διαπιστωθεί υπερτιµολόγηση του κόστους της 
επένδυσης από τον επενδυτή, η ανάκληση της πράξεως υπαγωγής χωρεί κατά δεσµία 
αρµοδιότητα. Αντιθέτως, η ∆ιοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια ως προς το ζήτηµα αν, 
ενόψει της ανακλήσεως αυτής, θα διατάξει, περαιτέρω, την επιστροφή του συνόλου ή 
τµήµατος µόνο της καταβληθείσης επιχορηγήσεως, δοθέντος ότι το ζήτηµα αυτό 
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πρέπει να κρίνεται ενόψει των εκάστοτε ειδικών συνθηκών της υποθέσεως (βλ. ΣτΕ 
2983/2008, πρβλ. ΣτΕ 169/2007, 2515/2004, 7µ). 
∆ιατάξεις: 
ΑΝ: 2238/1994, άρθ. 39, 
Νόµοι: 2601/1998, 3299/2004, άρθ. 12, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009, σελίδα 12  
 
∆ιάφορα φορολογικά θέµατα - Φορολογική ενηµερότητα 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 348 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Χορήγηση φορολογικής ενηµερότητας. Παραποµπή της 
υπόθεσης στην 7µελή σύνθεση. 
- Η «εντολή» δέσµευσης αποδεικτικού ενηµερότητας χρεών, η οποία δεν έχει ως 
αποδέκτη τον φορολογούµενο, ούτε απευθύνεται από ιεραρχικώς ανώτερο όργανο σε 
κατώτερο, δεν παράγει καθ’ εαυτή νοµική δέσµευση, παρά τη χρήση του σχετικού 
όρου, αλλά έχει το χαρακτήρα εσωτερικού εγγράφου µεταξύ διαφορετικών ∆.Ο.Υ. ή 
µεταξύ ∆.Ο.Υ και Τελωνείων ή Ο.Τ.Α., για την ενηµέρωση σχετικά µε οφειλές των 
φορολογουµένων, η δε αξιολόγηση των δεδοµένων αυτών και η κρίση περί υπάρξεως 
οφειλών και χορηγήσεως ή µη αποδεικτικού ενηµερότητας χρεών ανήκει στο αρµόδιο 
να χορηγήσει το εν λόγω πιστοποιητικό, όργανο, κατόπιν υποβολής αιτήµατος από 
τον φορολογούµενο. Υπό την έννοια αυτή, η κατά τις ανωτέρω διατάξεις εκδιδόµενη 
εντολή δεσµεύσεως αποδεικτικού ενηµερότητας χρεών δεν συνιστά εκτελεστή πράξη. 
(Πλειοψ.) 
- Η εντολή δέσµευσης αποδεικτικού ενηµερότητος χρεών κωλύει εν τοις πράγµασι 
την έκδοση τέτοιου πιστοποιητικού, ως εκ τούτου δε, συνιστά εκτελεστή πράξη, 
παραδεκτώς προσβαλλόµενη µε αίτηση ακυρώσεως. (Μειοψ.) 
∆ιατάξεις: 
ΥΑ: 1109793/6134-11/0016/24.11.1999, 
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 26, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ∆ηµοσίευση: ∆ι∆ικ 2010, σελίδα 660  
 
∆ικονοµία - ∆ιοικητική επίλυση διαφοράς - Συµβιβασµός 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 3296 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Φόρος Προστιθέµενης αξίας. ∆ιοικητική επίλυση της 
διαφοράς. Έκδοση και κοινοποίηση συµπληρωµατικής πράξης λόγω ύπαρξης 
συµπληρωµατικών στοιχείων. 
- Όταν έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισµού φόρου προστιθέµενης αξίας και η πράξη. 
αυτή έχει καταστεί οριστική ύστερα από διοικητική επίλυση της διαφοράς, όπως είναι 
η επίλυση που επιτυγχάνεται κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 14 του Ν. 2198/1994 και της 
υπ΄ αριθ. 1049691/ 3184/ 009Α/ 27.4.1994 αποφάσεως του Υπουργού Οικονοµικών, 
δεν αποκλείεται να εκδοθεί και κοινοποιηθεί συµπληρωµατική πράξη, αν από 
συµπληρωµατικά στοιχεία, τα οποία περιήλθαν µεταγενεστέρως στον Προϊστάµενο 
της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας και τα οποία ο τελευταίος δεν είχε υπ΄ όψιν 
του κατά την έκδοση της αρχικής πράξεως προσδιορισµού του φόρου, προκύπτει 
φόρος µεγαλύτερος από το φόρο που είχε προσδιοριστεί αρχικά ή αν η δήλωση ή τα 
έντυπα ή οι καταστάσεις που η συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή (πρβλ. ΣτΕ 
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4034/1999). Τέτοια συµπληρωµατικά στοιχεία δεν αποκλείεται να είναι επίσηµα ή 
ανεπίσηµα βιβλία ή στοιχεία που τηρούν τρίτες επιχειρήσεις ή και άλλα έγγραφα, από 
τα οποία αποδεικνύεται, κατά την κρίση της φορολογικής αρχής ή των διοικητικών 
δικαστηρίων, ότι ήταν εικονικά τα τιµολόγια που έχει εκδώσει ο φορολογούµενος (η 
εικονικότητα, µάλιστα, αυτή θα είχε ως συνέπεια, κατά την περ. η του άρθρου 4 της 
πιο πάνω υπουργικής αποφάσεως, να εξαιρείται η σχετική υπόθεση από τις ρυθµίσεις 
της αποφάσεως αυτής) και ότι, συνεπώς, προκύπτει φόρος µεγαλύτερος από το φόρο 
που είχε προσδιοριστεί αρχικά ή προκύπτει ότι η δήλωση του φορολογουµένου ή τα 
έντυπα ή οι καταστάσεις που η συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή (ΣτΕ 573/2007, 
878/2002). 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 1642/1986, άρθ. 38, 39, 2198/1994, άρθ. 14, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008  
 
ΚΕ∆Ε - Συµψηφισµός απαιτήσεων 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 2244 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - ΚΕ∆Ε. Συµψηφισµός απαιτήσεων δηµοσίου και οφειλέτη του 
δηµοσίου. 
- Στην παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν∆ 356/1974 «περί Κώδικος Εισπράξεως ∆ηµοσίων 
Εσόδων» (Α΄ 90) ορίζεται ότι «συµψηφισµός απαιτήσεων οφειλέτου του ∆ηµοσίου 
έναντι χρεών αυτού προς το ∆ηµόσιον δύναται να αντιταχθή εις πάσαν περίπτωσιν, 
καθ’ ην ούτος έχει βεβαίαν χρηµατικήν απαίτησιν κατά του ∆ηµοσίου, 
εκκαθαρισµένην και αποδεικνυοµένην εκ τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως ή εκ 
δηµοσίου εγγράφου» και ότι «ο συµψηφισµός προτείνεται διά δηλώσεως 
υποβαλλοµένης εις το ∆ηµόσιον Ταµείον, εις ο είναι βεβαιωµένον το χρέος». Στην 
παρ. 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι «ο συµψηφισµός ενεργείται και αυτεπαγγέλτως 
υπό του ∆ηµοσίου Ταµείου, εφ’ όσον εκ των παρ’ αυτώ στοιχείων αποδεικνύεται η 
απαίτησις του οφειλέτου και ότι «διά του συµψηφισµού αι αµοιβαίαι απαιτήσεις 
αποσβέννυνται, αφ’ ου χρόνου συνυπήρξαν, φυλαττοµένης της διατάξεως του άρθρου 
96 του Ν∆ 321/1969». Στην παρ. 4 του ιδίου άρθρου 83 ορίζεται ότι «κατά τα λοιπά 
ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εφ’ όσον δεν αντίκεινται εις τας διατάξεις 
του παρόντος».  
- Στο µεν άρθρο 440 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι «διά του συµψηφισµού 
αποσβέννυνται, εφ’ όσον καλύπτονται, αι µεταξύ δύο προσώπων αµοιβαίαι 
απαιτήσεις, εάν αύται είναι οµοειδείς κατ’ αντικείµενον και ληξιπρόθεσµοι», στο δε 
άρθρο 441 του ιδίου Κώδικα ορίζεται ότι «ο συµψηφισµός χωρεί εάν ο εις 
επικαλεσθή αυτόν διά δηλώσεως προς τον έτερον» και ότι «δια της προτάσεως του 
συµψηφισµού αι αµοιβαίαι απαιτήσεις αποσβέννυνται αφ’ ου χρόνου συνυπήρξαν».  
- Με τις παρατεθείσες διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων 
ρυθµίζονται ευθέως τα του συµψηφισµού απαιτήσεων οφειλετών του ∆ηµοσίου µε 
χρέη τους προς αυτό, προβλεποµένης ρητώς της δυνατότητος τέτοιου συµψηφισµού 
εκκαθαρισµένων απαιτήσεων των εν λόγω οφειλετών, που αποκτήθηκαν µε 
οποιοδήποτε τρόπο, εφ’ όσον αποδεικνύονται µε τελεσίδικες αποφάσεις ή δηµόσια 
έγγραφα. Κατά την έννοια δε των διατάξεων αυτών, τελεσίδικη δικαστική απόφαση 
που αποδεικνύει απαίτηση οφειλέτου του ∆ηµοσίου κατά του τελευταίου αυτού είναι, 
εφ’ όσον ο νόµος δεν διακρίνει, όχι µόνον η καταψηφιστική, αλλά και η 
αναγνωριστική της εν λόγω απαιτήσεως απόφαση. Περαιτέρω, κατά την έννοια των 
ιδίων διατάξεων, εκκαθαρισµένη είναι η απαίτηση του οφειλέτη του ∆ηµοσίου κατ’ 
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αυτού, εφ’ όσον προσδιορίζεται κατά ποσόν µε την τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η 
απόφαση δε αυτή αποτελεί τον αναγκαίο, αλλά και επαρκή τίτλο για τη διενέργεια 
του συµψηφισµού, χωρίς να απαιτείται γι’ αυτό η σύνταξη άλλου εγγράφου ή τίτλου 
προβλεποµένου από την κειµένη νοµοθεσία για την πληρωµή της απαιτήσεως του 
οφειλέτη του ∆ηµοσίου προς αυτόν από το ∆ηµόσιο Ταµείο (ΣτΕ 3144/94, 3169/1992 
κ.ά.). 
∆ιατάξεις: 
Ν∆: 321/1969, άρθ. 96, 356/1974, άρθ. 83, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Κατάσχεση 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 1367 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων. Σύνταξη έκθεσης 
κατάσχεησς. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σε περίπτωση κατασχέσεως βιβλίων ή στοιχείων κατά τη διενέργεια φορολογικού 
ελέγχου στην επαγγελµατική εγκατάσταση ορισµένου επιτηδευµατία, απαιτείται, ως 
ουσιώδης τύπος της σχετικής διαδικασίας, η σύνταξη σχετικής εκθέσεως 
(κατασχέσεως) και η επίδοση αντιγράφου της στον εν λόγω επιτηδευµατία, όχι δε και 
σε τρίτο ή τρίτους επιτηδευµατίες, τους οποίους ενδεχοµένως αφορούν τα 
κατασχεθέντα βιβλία ή στοιχεία (ΣΕ 642/1987, 4043-4/1995). Για τον καταλογισµό 
δε φόρου προστιθέµενης αξίας σε βάρος τρίτου επιτηδευµατία αρκεί η διενέργεια 
ελέγχου και η σύνταξη σχετικής εκθέσεως (ελέγχου) έστω και αν η πράξη 
προσδιορισµού του φόρου στηρίζεται και σε στοιχεία που προέκυψαν από τα 
κατασχεθέντα έγγραφα. Όπως είναι, άλλωστε, αυτονόητο, ο τρίτος επιτηδευµατίας, 
εις βάρος του οποίου εκδίδεται η εν λόγω πράξη, δύναται, εφ’ όσον το ζητήσει, να 
λάβει γνώση των στοιχείων του φακέλου και, συνεπώς, και της κατά τα ανωτέρω 
εκθέσεως κατασχέσεως, περαιτέρω δε, σε περίπτωση ασκήσεως προσφυγής κατά της 
πράξεως προσδιορισµού του φόρου, να ζητήσει την ακύρωσή της για τυχόν 
πληµµέλειες της εκθέσεως κατασχέσεως, στο µέτρο όµως και µόνον που αφορούν τον 
ίδιο, ή και για παντελή έλλειψή της (βλ. ΣτΕ 104/2008 επτ.). 
- Το διοικητικό εφετείο δέχθηκε ότι η επίδικη πράξη της φορολογικής αρχής 
εκδόθηκε βάσει στοιχείων που παραλήφθηκαν προς έλεγχο από την επιχείρηση A. L., 
για την παραλαβή των οποίων εκδόθηκε απόδειξη παραλαβής και έκρινε ότι δεν 
υπήρχε υποχρέωση για τη φορολογική αρχή να επιδώσει στην αναιρεσείουσα έκθεση 
κατάσχεσης ή απόδειξη παραλαβής περιέχουσα τα στοιχεία τέτοιας έκθεσης λόγω του 
ότι η λήψη των ανωτέρω στοιχείων δεν έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου στην έδρα της 
αλλά κατά τη διάρκεια ελέγχου άλλου επιτηδευµατία και ότι η αναιρεσείουσα δεν 
νοµιµοποιείτο να αµφισβητήσει το κύρος της απόδειξης παραλαβής προς την A. L. 
και τη δυνατότητά της να αντικαταστήσει την έκθεση κατάσχεσης. Με την αιτιολογία 
αυτή εξαφάνισε κατ’ αποδοχή της εφέσεως του ∆ηµοσίου την πρωτόδικη απόφαση 
που είχε ακυρώσει την κρινόµενη φορολογική εγγραφή λόγω µη σύνταξης εκθέσεως 
κατασχέσεως. Η αιτιολογία, όµως, αυτή δεν είναι νόµιµη, σύµφωνα µε όσα εκτίθενται 
στις προηγούµενες σκέψεις, αφού, σύµφωνα µε όσα έγιναν δεκτά από το διοικητικό 
εφετείο, εν προκειµένω, δεν συντάχθηκε έκθεση κατασχέσεως των φορολογικών 
στοιχείων που αποτέλεσαν το έρεισµα της ένδικης πράξης προσδιορισµού φόρου 
προστιθέµενης αξίας, η οποία ήταν ως εκ τούτου ακυρωτέα. Για το λόγο, συνεπώς, 
αυτό που βάσιµα προβάλλεται, η κρινόµενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, η 
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προσβαλλόµενη απόφαση να αναιρεθεί και η υπόθεση που χρειάζεται διευκρίνιση 
κατά το πραγµατικό να παραπεµφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα νόµιµη κρίση. 
∆ιατάξεις: 
ΚΒΣ: 36,  
Νόµοι: 820/1978, άρθ. 39, 40, 41, 1642/1986, άρθ. 38, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ∆ηµοσίευση: ∆ι∆ικ 2010, σελίδα 341 
 
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Κατάσχεση 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 3566 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Κατάσχεση. Παραλαβή από 
τα όργανα του Σ∆ΟΕ. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Στην περίπτωση κατά την οποία τα όργανα που διενεργούν φορολογικό έλεγχο 
προβαίνουν στην προβλεπόµενη από τις διατάξεις αυτές –και, ειδικότερα, στην κατά 
την παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου 36– «κατάσχεση», δηλαδή στην αναγκαστική 
αφαίρεση από την επαγγελµατική εγκατάσταση επιτηδευµατία βιβλίων, εγγράφων ή 
άλλων εν γένει στοιχείων, από όπου «είναι ενδεχόµενο να προκύπτει απόκρυψη 
φορολογητέας ύλης», απαιτείται, ως ουσιώδης τύπος της όλης διαδικασίας (και, 
συνεπώς, ως προϋπόθεση της νοµιµότητας της επακολουθούσης τυχόν και 
στηριζόµενης στα εν λόγω στοιχεία καταλογιστικής πράξεως της φορολογικής αρχής) 
η σύνταξη, κατά τους όρους του νόµου, σχετικής εκθέσεως κατασχέσεως και η 
επίδοσή της στον επιτηδευµατία. Εξ άλλου, κατά την έννοια των ίδιων διατάξεων, η 
εν λόγω έκθεση πρέπει, για να είναι έγκυρη, να εµπεριέχει το ρητό χαρακτηρισµό της 
ως «εκθέσεως κατασχέσεως», γιατί µόνο µε τον τρόπο αυτό δηλώνεται επαρκώς 
(όπως απαιτείται για τη διασφάλιση των σχετικών δικαιωµάτων του υποχρέου) το 
νόηµα της συγκεκριµένης αφαίρεσης στοιχείων, ότι διενεργείται δηλαδή αναγκαστικά 
λόγω υπονοιών αποκρύψεως φορολογητέας ύλης, µε τις εντεύθεν δυσµενείς για τον 
επιτηδευµατία ενδεχόµενες συνέπειες (ΣτΕ 2976/2002 7µ., 2076/2009 κ.α.). 
- Κατά την έννοια των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 2343/1995, µε 
τις οποίες παρασχέθηκε νοµοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση της οργάνωσης, 
της λειτουργίας κ.λπ. του Σ∆ΟΕ, δεν παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση των 
θεµάτων της διαδικασίας κατάσχεσης επίσηµων βιβλίων ή στοιχείων κατά 
παρέκκλιση από τις γενικώς ισχύουσες κείµενες διατάξεις (πρβλ. και ΠΕ 155/1997). 
Εποµένως, η διάταξη του άρθρου 20 παρ. 9 του Π∆ 154/1997, όπως ίσχυε κατά τον 
κρίσιµο χρόνο, πριν από την αντικατάσταση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου αυτής 
µε το άρθρο 29 του Π∆ 85/2005, καθ΄ ο µέρος προβλέπει για την κατάσχεση 
επίσηµων βιβλίων και στοιχείων τη σύνταξη απλής απόδειξης παραλαβής και όχι 
έκθεσης κατάσχεσης, κατά παρέκκλιση των προβλεποµένων στις γενικές διατάξεις 
του άρθρου 36 του ΚΒΣ, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο, βρίσκεται εκτός 
εξουσιοδοτήσεως και είναι, ως εκ τούτου, ανεφάρµοστη (ΣτΕ 2076/2009).  
∆ιατάξεις: 
ΚΒΣ: 36, 
Νόµοι: 2343/1995, άρθ. 4, 
Π∆: 154/1997, άρθ. 20, 85/2005, άρθ. 29, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Προηγούµενη ακρόαση 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
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Αριθµός απόφασης: 4144 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - ΚΒΣ. Φορολογικός έλεγχος. Προηγούµενη ακρόαση. 
- Σε περίπτωση 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 στον 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 τον φερόµενο ως παραβάτη, γεγονός το οποίο απαιτείται να βεβαιώνεται µε 
ειδική αιτιολογία. Η συµµόρφωση της φορολογικής αρχής προς την υποχρέωσή της 
αυτή αποτελεί προϋπόθεση νοµιµότητας 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 (ΣτΕ Ολοµ. 2370-71/2007, 
2245/2008, 2844/2007). 
∆ιατάξεις:  
ΚΒΣ: 34, 36, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
 
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πρόστιµα ΚΒΣ 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 3949 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. Πρόστιµα. Βάσεις 
υπολογισµού. 
- Στο άρθρο 11 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)(Π∆ 186/1992, ΦΕΚ Α 
84), ορίζονται τα εξής: «1. ∆ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευµατία: α) σε 
κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς 
οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωµένο δελτίο 
αποστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας (τιµολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, 
απόδειξη παροχής υπηρεσιών) β) … γ) … 2 …3 … 4 … 5. Στο δελτίο αποστολής 
αναγράφονται: α) τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη όπως ορίζονται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού … β) … γ) ο τόπος 
από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται, καθώς και ο τόπος προορισµού, όταν δεν 
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συµπίπτει µε τη διεύθυνση του καταστήµατος ή του υποκαταστήµατος του αποστολέα 
και του καταστήµατος του παραλήπτη, κατά περίπτωση (όπως η περ. γ’ 
αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2120/1993, ΦΕΚ Α 24)». 
Επίσης, στο άρθρο 12 του ιδίου νόµου ορίζονται τα εξής: «1. Για την πώληση αγαθών 
για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου ή δικαιώµατος εισαγωγής και την 
παροχή υπηρεσιών από επιτηδευµατία σε άλλο επιτηδευµατία και τα πρόσωπα των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού, για την άσκηση του 
επαγγέλµατός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, καθώς και για 
την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών εκτός της χώρας εκδίδεται τιµολόγιο. 2 
… 3 … 5. Ο επιτηδευµατίας και τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 
εκδίδουν τιµολόγιο για τα αγαθά που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που δέχονται από 
πρόσωπα που αρνούνται την έκδοση τιµολογίου ή εκδίδουν ανακριβές τιµολόγιο ή 
δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιµολογίου κατά την πώληση αγαθών. Στην 
περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιµολογίου ή έκδοσης ανακριβούς 
τιµολογίου το πρωτότυπο του τιµολογίου που εκδίδει ο αγοραστής των αγαθών ή ο 
λήπτης των υπηρεσιών αποστέλλεται εντός του εποµένου από την έκδοσή του µήνα 
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. του αντισυµβαλλόµενου 6... 7… 8…9… 10... 11 ...12 …14. Το 
τιµολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών 
στον παραλήπτη, κατά περίπτωση. Κατ’ εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί 
δελτίο αποστολής, το τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) µήνα από την 
παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως µέσα στην ίδια 
διαχειριστική περίοδο των συµβαλλοµένων …». Επίσης, στο άρθρο 13 του ιδίου Π∆ 
ορίζεται ότι: « Ο επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας για 
κάθε πώληση αγαθών, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου, ή παροχή 
υπηρεσιών προς το κοινό ή προς τα µέλη προµηθευτικού συνεταιρισµού µε βάση 
διατακτικές του, εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, κατά 
περίπτωση. Στις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών αξίας άνω των 
δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών αναγράφεται και το ονοµατεπώνυµο του αγοραστή, 
όταν αφορούν πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών εκπιπτόµενη στη φορολογία 
εισοδήµατος. Σε περίπτωση επιστροφής αγαθών εκδίδει απόδειξη επιστροφής. Σε 
περίπτωση αλλαγής των αγαθών εκδίδει απόδειξη λιανικής πώλησης στην οποία 
αναγράφει χωριστά τουλάχιστον την αξία του αγαθού που παραδίδεται».  
- Στο άρθρο 5 του Ν. 2523/11.9.97 (ΦΕΚ Α 179) «Περί διοικητικών και ποινικών 
κυρώσεων στη φορολογική νοµοθεσία και άλλες διατάξεις», ορίζονται τα εξής: «1. 
Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π∆ 186/1992 
ΦΕΚ Α 84) τιµωρείται µε πρόστιµο που προσδιορίζεται κατ’ αντικειµενικό τρόπο. 
Για το σκοπό αυτόν καθιερώνονται δυο βάσεις υπολογισµού, συντελεστές βαρύτητας 
και ανώτατα όρια (οροφές). Οι παραβάσεις διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, γενικές 
και αυτοτελείς. 2. Για την εφαρµογή του αντικειµενικού συστήµατος δίδονται οι πιο 
κάτω εννοιολογικοί προσδιορισµοί: α) Βάση Υπολογισµού Νο 1 (ΒΑΣ. ΥΠ. 1) … β) 
Βάση Υπολογισµού Νο 2 (ΒΑΣ. ΥΠ. 2) … γ) Συντελεστής βαρύτητας …. δ) 
Ανώτατο όριο (οροφή) … . ε) Γενικές παραβάσεις … στ) Αυτοτελείς παραβάσεις …. 
3 … 12 Όπου σε άλλες διατάξεις γίνεται αναφορά σε παραβάσεις η πρόστιµα του 
π.δ/τος 99/1977 Κ.Φ.Σ. (ΦΕΚ 34 Α) ή του Π∆/τος 186/1992 Κ.Β.Σ νοούνται οι 
παραβάσεις και τα πρόστιµα του παρόντος νόµου».  
∆ιατάξεις: 
ΚΒΣ: 11,  
Π∆: 99/1977, 186/1992,  
Νόµοι: 2120/1993, άρθ. 8, 11, 12, 13, 2523/1997,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
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Τελωνειακά θέµατα - Ατελής εισαγωγή αυτοκινήτου 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 3016 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Εισαγωγή αυτοκινήτου. Ατέλεια. Κλοπή αυτοκινήτου. 
- Το άρθρο 12 της κυρωθείσης µε το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 1839/1989 (ΦΕΚ Α΄ 
90/7.4.1989) αποφάσεως του Υπουργού Οικονοµικών 247/88 υπό τον τίτλο 
«Προσωρινή εισαγωγή ορισµένων µεταφορικών µέσων και ειδών ατοµικής χρήσεως» 
(ΦΕΚ Β΄ 195), η οποία ισχύει από τη δηµοσίευση του κυρωτικού της νόµου, ορίζει τα 
εξής: «1. Το δικαιούχο πρόσωπο που δηλώνει ότι εκλάπη το επιβατικό όχηµα που 
παρέλαβε µε το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης ή µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 της απόφασης 
αυτής, δεν υποχρεούται στην καταβολή των δασµών και λοιπών φόρων που 
αναλογούν στο επιβατικό όχηµα που εκλάπη και δεν εφαρµόζονται κατ’ αυτού τα 
αναγκαστικά µέτρα του Ν.∆. 356/74, µε την επιφύλαξη ότι δεν θα διαπιστωθεί στο 
µέλλον συµµετοχή του δικαιούχου προσώπου σε παράνοµη διάθεση του επιβατικού 
οχήµατος στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις : α. Κατά τον χρόνο της κλοπής να µην έχει λήξει η διάρκεια 
παραµονής του επιβατικού οχήµατος στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής που 
προβλέπεται κατά περίπτωση, β. να έχει αναγγελθεί η κλοπή στις αστυνοµικές αρχές, 
το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία που διαπιστώθηκε η κλοπή 
του επιβατικού οχήµατος, γ. οι τελωνειακές αρχές δεν έχουν αποδείξεις ή βάσιµες 
ενδείξεις από τις οποίες να προκύπτει ότι το δικαιούχο πρόσωπο συµµετείχε ή 
συνήργησε µε οποιοδήποτε τρόπο σε παράνοµη διάθεση του επιβατικού οχήµατος 
στην Ελλάδα, και δ. το δικαιούχο πρόσωπο δεν έχει δηλώσει στο παρελθόν κλοπή και 
άλλου επιβατικού οχήµατος που είχε παραλάβει µε το καθεστώς της προσωρινής 
εισαγωγής. 2. … ». 
- Στην απόφαση C-156/04 της 7ης Ιουνίου 2007 (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων κατά Ελληνικής ∆ηµοκρατίας) του ∆ΕΚ αναφέρονται τα εξής : 
«91.Επισηµαίνεται ότι η οδηγία (83/182/ΕΟΚ, ΕΕ L 105) επιβάλλει, υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις, στα κράτη µέλη την υποχρέωση να παρέχουν φορολογική ατέλεια για 
την προσωρινή χρήση, κατά τη διάρκεια σαφώς καθορισµένης περιόδου, µέσου 
µεταφοράς ταξινοµηµένου σε άλλο κράτος µέλος από ιδιώτη έχοντα τη συνήθη 
κατοικία του επίσης σε κράτος µέλος διαφορετικό από το πρώτο κράτος. 92. Η 
χορήγηση αυτής της ατέλειας εξαρτάται, ιδίως, από την προϋπόθεση που προβλέπει 
το άρθρο 3, στοιχεία α΄ και β΄, της οδηγίας κατά τρόπο που δεν επιτρέπει 
οποιαδήποτε αµφισβήτηση, ότι ο απολαύων αυτής της ατέλειας χρησιµοποιεί το 
µεταφορικό µέσο για το οποίο αυτή έχει χορηγηθεί για ιδιωτική του χρήση, χωρίς το 
µεταφορικό αυτό µέσο να µπορεί ούτε να εκχωρηθεί, ούτε να εκµισθωθεί στο κράτος 
µέλος της προσωρινής εισαγωγής, ούτε να αποτελέσει αντικείµενο χρησιδανείου προς 
κάτοικο αυτού του κράτους. Συνεπώς, η οδηγία αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη 
στενή σχέση µεταξύ του ιδιώτη που απολαύει της προσωρινής ατέλειας και του 
οχήµατος που αφορά η ατέλεια αυτή. 93. Η κλοπή του απολαύοντος την ατέλεια 
οχήµατος και οι συνέπειες µιας τέτοιας κλοπής δεν προβλέπονται από την οδηγία. 94. 
Πάντως, από κανένα στοιχείο της οδηγίας δεν µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι 
σκοπός της ήταν να επεκτείνει την ατέλεια, περιορίζοντας κατά συνέπεια τη 
φορολογική κυριαρχία των κρατών µελών, σε περιπτώσεις στις οποίες ο σύνδεσµος 
µεταξύ του δικαιούχου της ατέλειας και του οχήµατος που αυτή αφορά παύει να 
υφίσταται, ιδίως δε στην περίπτωση κλοπής στην οποία είναι πολύ πιθανό ότι το 
όχηµα εξακολουθεί να κυκλοφορεί στο έδαφος του οικείου κράτους µέλους, 
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χρησιµοποιούµενο από πρόσωπο το οποίο δεν έχει καµία σχέση µε τον δικαιούχο της 
ατέλειας. Μια τέτοια περίπτωση δεν ρυθµίζεται από την οδηγία και εµπίπτει στη 
νοµοθετική αρµοδιότητα των κρατών µελών. 95. Υπό τις συνθήκες αυτές και έχοντας 
υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν επικαλείται άλλες διατάξεις της κοινοτικής 
νοµοθεσίας, δεν µπορεί να διαπιστωθεί παράβαση». Εν όψει αυτών, ο λόγος 
αναιρέσεως, µε τον οποίο προβάλλεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις αντίκεινται στο 
κοινοτικό δίκαιο και ειδικότερα στην Οδηγία 83/182/ΕΟΚ πρέπει να απορριφθεί ως 
αβάσιµος. 
- Η µη χορήγηση της ατέλειας και η επιβολή δασµών υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις 
δεν αντίκειται ούτε στα άρθρα 2, 7 παρ. 2 και 8 του Συντάγµατος ούτε στο άρθρο 4 
αυτού, δεδοµένου ότι η ατέλεια παρέχεται σε συµµόρφωση προς τις σχετικές 
διατάξεις της Οδηγίας και αποδίδει, όπως αναφέρεται κατά τα ανωτέρω στις 
προπαρατιθέµενες σκέψεις της απόφασης του ∆ΕΚ, ιδιαίτερη σηµασία στη στενή 
σχέση µεταξύ του ιδιώτη που απολαύει της προσωρινής ατέλειας και του οχήµατος 
που αφορά η ατέλεια αυτή µε συνέπεια, αν ελλείπει η σχετική προϋπόθεση να 
εφαρµόζονται οι κείµενες δασµοφορολογικές διατάξεις, χωρίς να δηµιουργείται εκ 
του λόγου τούτου αδικαιολόγητα άνιση µεταχείριση. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 83/182/ΕΟΚ 
Νόµοι: 1839/1989, άρθ. 11, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
 
Τελωνειακά θέµατα - Λαθρεµπορία 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 2680 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Λαθρεµπορία. Επιβολή πολλαπλού τέλους. Αµεσος δόλος. 
Αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 
- Κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων 89 παρ. 2 και 100 παρ. 1 του Τελωνειακού 
Κώδικα, λαθρεµπορία συνιστά κάθε τέχνασµα που επινοείται µε σκοπό την εισαγωγή 
από την αλλοδαπή ή εξαγωγή από τη χώρα ειδών υποκειµένων σε δασµούς, φόρους 
και λοιπά δικαιώµατα, χωρίς να καταβληθούν προς το ∆ηµόσιο οι εν λόγω, κατά νόµο 
οφειλόµενοι δασµοί, φόροι κλπ., στη δε περίπτωση της απόπειρας διαφυγής, 
απαιτείται, αν η απόπειρα τελεσφορούσε, να οδηγούσε στην, συνεπεία διαφυγής της 
καταβολής, απώλεια από το ∆ηµόσιο των πιο πάνω δασµών, φόρων και λοιπών 
δικαιωµάτων (ΣτΕ 35/2005 κ.α.). Για την επιβολή της προβλεπόµενης από τις 
ανωτέρω διατάξεις κυρώσεως, δηλαδή του πολλαπλού τέλους, απαιτείται η τέλεση µε 
δόλο των πράξεων που συνιστούν τη λαθρεµπορία (ΣτΕ 567/2006, 17/2005 κ.α.). Ως 
δόλος, ο οποίος απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υποστάσεως της 
λαθρεµπορίας, νοείται ο άµεσος, όχι δε και ο ενδεχόµενος, δεδοµένου ότι το 
τέχνασµα που συνιστά την αντικειµενική υπόσταση της λαθρεµπορίας προϋποθέτει 
άµεσο δόλο του τελούντος ή του συµµετέχοντος σ΄ αυτή (ΣτΕ 3357/2006 7µ.). 
Εξάλλου, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί υπάρξεως ή µη δόλου ελέγχεται 
από τον αναιρετικό δικαστή από την πλευρά του κατά πόσον τα γενόµενα δεκτά και 
µη δυνάµενα να αµφισβητηθούν κατ΄ αναίρεση πραγµατικά περιστατικά αιτιολογούν 
λογικώς τη συναγωγή του σχετικού συµπεράσµατος (ΣτΕ 4977/1996 7µ.). 
∆ιατάξεις:  
ΤελΚωδ: 89, 100, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008  
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Τελωνειακά θέµατα - Λαθρεµπορία 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 2018 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Λαθρεµπορία. Επιβολή πολλαπλού τέλους. Αµεσος δόλος. 
Απόσυρση αυτοκινήτων. 
- Κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων 89 παρ. 2 και 100 παρ. 1 του Τελωνειακού 
Κώδικα, λαθρεµπορία συνιστά κάθε τέχνασµα που επινοείται µε σκοπό την εισαγωγή 
από την αλλοδαπή ή εξαγωγή από τη χώρα ειδών υποκειµένων σε δασµούς, φόρους 
και λοιπά δικαιώµατα, χωρίς να καταβληθούν προς το ∆ηµόσιο οι εν λόγω, κατά νόµο 
οφειλόµενοι δασµοί, φόροι κλπ., στη δε περίπτωση της απόπειρας διαφυγής, 
απαιτείται, αν η απόπειρα τελεσφορούσε, να οδηγούσε στην, συνεπεία διαφυγής της 
καταβολής, απώλεια από το ∆ηµόσιο των πιο πάνω δασµών, φόρων και λοιπών 
δικαιωµάτων (ΣτΕ 35/2005 κ.α.). Για την επιβολή της προβλεπόµενης από τις 
ανωτέρω διατάξεις κυρώσεως, δηλαδή του πολλαπλού τέλους, απαιτείται η τέλεση µε 
δόλο των πράξεων που συνιστούν τη λαθρεµπορία (ΣτΕ 567/2006, 17/2005 κ.α.). Ως 
δόλος, ο οποίος απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υποστάσεως της 
λαθρεµπορίας, νοείται ο άµεσος, όχι δε και ο ενδεχόµενος, δεδοµένου ότι το 
τέχνασµα που συνιστά την αντικειµενική υπόσταση της λαθρεµπορίας προϋποθέτει 
άµεσο δόλο του τελούντος ή του συµµετέχοντος σ’ αυτή (ΣτΕ 3357/2006 7µ.). 
Εξάλλου, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί υπάρξεως ή µη δόλου ελέγχεται 
από τον αναιρετικό δικαστή από την πλευρά του κατά πόσον τα γενόµενα δεκτά και 
µη δυνάµενα να αµφισβητηθούν κατ’ αναίρεση πραγµατικά περιστατικά αιτιολογούν 
λογικώς τη συναγωγή του σχετικού συµπεράσµατος (ΣτΕ 4977/1996 7µ., κ.α. ). 
- Όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, η παράβαση που αποδόθηκε 
µε την καταλογιστική πράξη στον αναιρεσίβλητο δεν συνίστατο στην, κατ’ αντίθεση 
προς τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1921/1991, προµήθεια (αγορά) από µέρους 
του τίτλων αποσύρσεως αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας από τρίτα πρόσωπα ή 
την κατ’ αντίθεση προς τις ανωτέρω διατάξεις διάθεση εκ µέρους του τίτλων 
απόσυρσης αυτοκινήτων συµβατικής τεχνολογίας σε τρίτα, µη δικαιούµενα, 
ενδεχοµένως, εισαγωγής αυτοκινήτων µε µειωµένες δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις, 
πρόσωπα. Συνεπώς, αβασίµως προβάλλεται ότι συντρέχει εξ αυτού και µόνου του 
λόγου στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου το υποκειµενικό στοιχείο του (άµεσου) 
δόλου (ΣτΕ 284/2009, 1136-1140/2008, 3489, 3570, 2850-2856, 1180-1181/2007, 
995, 565-575/2006). 
- Το ∆ηµόσιο προβάλλει ότι στο πρόσωπο του αναιρεσιβλήτου συντρέχει δόλος στην 
διάπραξη της λαθρεµπορίας που του αποδόθηκε, λόγω της συνεργασίας του µε το 
φυσικό αυτουργό της πλαστογραφίας, ΧΧΧ, από τον οποίο ο αναιρεσίβλητος, 
νόµιµος εκπρόσωπος της αναιρεσίβλητης εταιρίας, προµηθεύτηκε τα επίµαχα 
πιστοποιητικά απόσυρσης,σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο αναιρεσίβλητος ήταν 
εκείνος ο οποίος αποκόµιζε, κυρίως, οικονοµικό όφελος από την πώληση των 
αυτοκινήτων που αποτέλεσαν το αντικείµενο της λαθρεµπορίας, και συνεπώς, 
επιδιώκοντας την τέλεση της λαθρεµπορικής παράβασης. Ο λόγος αυτός είναι 
απορριπτέος ως αβάσιµος, διότι ο ισχυρισµός αυτός συνηγορεί υπέρ της 
στοιχειοθέτησης της υποκειµενικής υπόστασης της λαθρεµπορίας στο πρόσωπο του 
αναιρεσιβλήτου µε ενδεχόµενο δόλο, ο οποίος, κατά τα εκτεθέντα, δεν αρκεί, αλλά 
απαιτείται άµεσος δόλος αυτού (ΣτΕ 284/2009, 2680, 1874, 1136-1140/2008, 3489, 
3570, 2850-2856, 1180-1181/2007, 995, 565-575/2006). 
∆ιατάξεις: 
ΤελΚωδ: 89, 100, 
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Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Φορολογία Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων - Ανάκληση δήλωσης 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 2134 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Ανάκληση φορολογικής δήλωσης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Στο άρθρο 15 του Ν∆ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων 
(Α΄ 214) προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, η προκαταβολή φόρου τού διανυοµένου 
οικονοµικού έτους. Κατά την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, όπως ίσχυε πριν την 
αντικατάστασή του µε το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 1828/1989 (Α΄ 2), «Ειδικώς 
προκειµένου περί α) αρχιτεκτόνων και µηχανικών, β) εργοληπτών κατασκευής πάσης 
φύσεως τεχνικών έργων, γ) [...] η κατά το παρόν άρθρον προκαταβολή δύναται να 
καθορίζηται [δια Β∆/των] εις ποσοστόν επί τοις εκατόν επί της αµοιβής ή της αξίας 
τού έργου [...]». Μετά την ως άνω αντικατάσταση του εν λόγω άρθρου, η αντίστοιχη 
διάταξη (παρ. 4) έλαβε το ακόλουθο περιεχόµενο: «Ειδικά, προκειµένου για 
αρχιτέκτονες και µηχανικούς ο προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται στη νόµιµη 
αµοιβή ως ακολούθως: α) Σε τέσσερα τα εκατό (4% προκειµένου για εκπόνηση 
µελετών και σχεδίων που αφορούν λιµενικά έργα κάθε είδους [...] υδραυλικά έργα 
οδοποιίας και σιδηροδρόµων, καθώς και τοπογραφικές γενικά εργασίες. β) σε 10% 
προκειµένου για εκπόνηση µελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης 
φύσεως έργα και για την επίβλεψη αυτών καθώς και των έργων της προηγούµενης 
περίπτωσης [...] Εξαιρετικά, προκειµένου για αµοιβές αρχιτεκτόνων και µηχανικών 
για την επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων που ορίζονται στις 
προηγούµενες περιπτώσεις, ο προκαταβλητέος φόρος επιβάλλεται πριν από τη 
θεώρηση των οικείων εργασιών από την αρµόδια αρχή στο ποσό της αµοιβής 
επίβλεψης του δικαιούχου, όπως αυτή κατατίθεται στο Τεχνικό Επιµελητήριο της 
Ελλάδας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π∆ 242/1984 (ΦΕΚ Α΄ 96) και 
προκειµένου για εκπόνηση µελετών ή σχεδίων ή επιβλέψεων έργων του ∆ηµοσίου, 
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των κοινωφελών ή θρησκευτικών 
ιδρυµάτων, ο προκαταβλητέος φόρος κατά τα ποσοστά της παρούσας υπολογίζεται 
στο ποσό της συµβατικής αµοιβής. Το ποσό του φόρου που προκύπτει κατά τα 
οριζόµενα στην παρούσα αποδίδεται στο δηµόσιο ταµείο της περιφέρειας της 
επαγγελµατικής έδρας του δικαιούχου των αµοιβών αρχιτέκτονα ή µηχανικού µε την 
υποβολή δήλωσης πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή µελετών ή από τη χορήγηση 
της σχετικής άδειας από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου [...]». Η τελευταία 
αυτή διάταξη περιελήφθη, όπως ίσχυε, στο άρθρο 52 παρ. 4 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο τού Ν. 2238/1994 (Α΄ 151). Εξ 
άλλου, στο άρθρο 4 του Ν∆ 4486/1965 (Α΄ 131) ορίζονται τα εξής: «1. Εις την 
παράγραφον 1 του άρθρου 47 του Ν∆ 3323/55 προστίθεται νέον εδάφιον, ως 
ακολούθως: «Προκειµένου περί αµοιβών αρχιτεκτόνων και πολιτικών µηχανικών διά 
την σύνταξιν µελετών και σχεδίων οικοδοµικών έργων και την επίβλεψιν της 
εκτελέσεως αυτών ως και την ενέργειαν πραγµατογνωµοσυνών κλπ. εν σχέσει προς 
τα έργα ταύτα, το καθαρόν εισόδηµα υπολογίζεται επί τη βάσει συντελεστού [... επί] 
α) της συµβατικής αµοιβής, προκειµένου περί εκπονήσεως σχεδίων ή µελετών και 
επιβλέψεως έργων τού δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των 
κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυµάτων ή β) της νοµίµου αµοιβής, εις τας λοιπάς 
περιπτώσεις. 2. [...] 3. Εάν ο δικαιούµενος να εισπράξη την αµοιβήν, περί ής η 
διάταξις της προηγουµένης παραγράφου 1, αρχιτέκτων ή πολιτικός µηχανικός, 
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συµµετέχη εις την επιχείρησιν την αναλαµβάνουσαν την ανέγερσιν και πώλησιν της 
οικοδοµής, την οποίαν αφορά η µελέτη ή η επίβλεψις, επιβάλλεται εις βάρος της 
επιχειρήσεως φόρος εισοδήµατος υπολογιζόµενος εις 15% επί του ακαθαρίστου 
ποσού της αµοιβής ανεξαρτήτως πάσης άλλης επιβαρύνσεως των αποτελεσµάτων της 
επιχειρήσεως εκ φόρου εισοδήµατος. Επί του ούτω καθοριζοµένου φόρου 
υπολογίζεται και υπέρ τού Ο.Γ.Α. εισφορά, οριζοµένη εις 15% επί τού φόρου. Εις 
περίπτωσιν εφαρµογής τής διατάξεως της παρούσης παραγράφου, ο δικαιούχος της 
αµοιβής αρχιτέκτων ή πολιτικός µηχανικός ως και οι συµµετέχοντες εις την 
επιχείρησιν λοιποί εταίροι, απαλλάσσονται πάσης άλλης επιβαρύνσεως εκ φόρου 
εισοδήµατος εκ της αιτίας ταύτης. Αι διατάξεις τής παρούσης παραγράφου 
εφαρµόζονται µόνον εις τας περιπτώσεις καθ΄ ας προ τής χρονολογίας εκδόσεως της 
πολεοδοµικής αδείας, ήθελε κατατεθή εις την Οικονοµικήν Εφορίαν της έδρας της 
επιχειρήσεως κοινή περί τούτου δήλωσις του συντάξαντος την µελέτην ή 
επιβλέποντος την εκτέλεσιν του έργου αρχιτέκτονος ή µηχανικού και της 
επιχειρήσεως και ήθελε συγχρόνως καταβληθή ο κατά τα ανωτέρω αναλογών φόρος 
[...]. 4. Εάν ο υπογράφων την µελέτην ή αναλαµβάνων την επίβλεψιν αρχιτέκτων ή 
πολιτικός µηχανικός τυγχάνη µισθωτός τής προσωπικής ή εταιρικής επιχειρήσεως 
(οιασδήποτε νοµικής µορφής) της αναλαµβανούσης την µελέτην ή επίβλεψιν ή 
ανέγερσιν της οικοδοµής, η επιχείρησις δύναται να ζητήση όπως επιβληθή εις αυτήν 
φόρος 15% επί τού ακαθαρίστου ποσού της αµοιβής της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου. Το ποσόν τούτο µειούται κατά το ποσόν των ακαθαρίστων αποδοχών ΣΤ΄ 
πηγής των καταβαλλοµένων εις τον εν λόγω αρχιτέκτονα ή πολιτικόν µηχανικόν. Ως 
εκπεστέος µισθός λογίζεται ο αφορών το χρονικόν διάστηµα από τής ενάρξεως της 
µελέτης µέχρι τής αποπερατώσεως της οικοδοµής. Ο φόρος του προηγουµένου 
εδαφίου της παρούσης παραγράφου, προσηυξηµένος κατά 15% αυτού δι΄ εισφοράν 
υπέρ του Ο.Γ.Α., καταβάλλεται προ της εκδόσεως της πολεοδοµικής αδείας [...] Η 
διάταξις του δευτέρου εδαφίου τής προηγουµένης παραγράφου 3 εφαρµόζεται και εν 
προκειµένω. Εις ην περίπτωσιν η επιχείρησις δεν ήθελε ζητήση την εφαρµογήν των 
διατάξεων των προηγουµένων εδαφίων τής παρούσης παραγράφου, δια το κατά τας 
διατάξεις ταύτας φορολογούµενον ποσόν τής αµοιβής, τούτο λογίζεται ως εισόδηµα 
ΣΤ΄ πηγής τού επιβλέψαντος την επίβλεψιν αρχιτέκτονος ή πολιτικού µηχανικού δι΄ ό 
η επιχείρησις υποχρεούται εις υποβολήν δηλώσεως και καταβολήν του φόρου κατά 
τας διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του Ν∆ 3323/1955.». Οι διατάξεις αυτές (του Ν∆ 
4486/1965) κωδικοποιήθηκαν ως ακολούθως στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 
13 του κατά τ΄ ανωτέρω Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, υπό τον τίτλο 
«Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήµατος από επιχειρήσεις ή επαγγέλµατα»: «3. Αν ο 
αρχιτέκτονας ή πολιτικός µηχανικός, ο οποίος αναλαµβάνει τη σύνταξη της µελέτης ή 
την επίβλεψη ανέγερσης οικοδοµής, συµµετέχει στην επιχείρηση που αναλαµβάνει 
την ανέγερση και πώληση της οικοδοµής, την οποία αφορά η µελέτη ή η επίβλεψη, 
επιβάλλεται σε βάρος της επιχείρησης φόρος εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται µε 
συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό της νόµιµης αµοιβής, 
ανεξάρτητα από κάθε άλλη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της επιχείρησης από 
φόρο εισοδήµατος, πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του 
φόρου.[...] 4. Αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός µηχανικός που υπογράφει τη µελέτη ή 
αναλαµβάνει την επίβλεψη είναι µισθωτός της επιχείρησης [...] η επιχείρηση µπορεί 
να ζητήσει να επιβληθεί σε αυτό φόρος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο 
ποσό της νόµιµης αµοιβής, πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο 
ποσό του φόρου. Το ποσό της αµοιβής µειώνεται κατά το ποσό των ακαθάριστων 
αποδοχών από µισθωτές υπηρεσίες που καταβάλλονται στον παραπάνω µηχανικό 
κατά το χρονικό διάστηµα από την έναρξη της µελέτης µέχρι την αποπεράτωση της 
οικοδοµής. [...] Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου 
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εφαρµόζεται αναλόγως. Αν η επιχείρηση δεν ζητήσει την εφαρµογή των διατάξεων 
των προηγούµενων εδαφίων για το ποσό της αµοιβής που φορολογείται κατά τις 
διατάξεις αυτές, το ποσό αυτό λογίζεται ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες του 
µηχανικού [...] για το οποίο η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει δήλωση και να 
καταβάλει το φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 57 και 59». Περαιτέρω, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν∆ 3843/1958 περί φορολογίας 
εισοδήµατος νοµικών προσώπων (Α΄ 148), όπως η εν λόγω παράγραφος 
αναριθµήθηκε µε το άρθρο 18 παρ. 5 του Ν. 2065/1992 (Α΄ 113) «οι διατάξεις […] 
των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 του Ν∆ 3323/1955, εφαρµόζονται και στα 
νοµικά πρόσωπα που φορολογούνται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος» (µεταξύ 
των οποίων οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες), κατά δε το άρθρο 10 παρ. 4 του αυτού 
Ν∆ 3843, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 παρ. 6 του Ν. 
2065/1992, «από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούµενο 
εισόδηµα και του συµπληρωµατικού φόρου εκπίπτουν: α) ο φόρος που 
προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 
του παρόντος νόµου […]». Αντίστοιχες προς τις ανωτέρω διατάξεις περιλαµβάνει ήδη 
ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος στα άρθρα 111 παρ. 5 και 109 παρ. 4. Τέλος, 
κατά τις γενικές αρχές που διέπουν τα των φορολογικών δηλώσεων, ο 
φορολογούµενος δεσµεύεται, κατ΄ αρχήν, από τη φορολογική του δήλωση. Μπορεί 
όµως να την ανακαλέσει, εν όλω ή εν µέρει, αν από νοµικό ή πραγµατικό σφάλµα, 
που οφείλεται σε πλάνη ή άλλη εύλογη αιτία, περιέλαβε σ΄ αυτήν φορολογητέα ύλη 
ανύπαρκτη ή υπερβαίνουσα την πραγµατική ή µη υποκειµένη σε φόρο. Η ανάκληση 
γίνεται είτε µε ιδιαίτερη ανακλητική δήλωση προς την οικεία φορολογική αρχή είτε 
ευθέως µε προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρίου. Σχετικές, 
άλλωστε, ρυθµίσεις, ειδικώς για την περίπτωση της ανακλήσεως λόγω πραγµατικής 
πλάνης, περιέχονται ήδη στα άρθρα 61 παρ. 4 και (για τα νοµικά πρόσωπα) 107 παρ. 
3 τού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα οποία η ανάκληση χωρεί, 
«για λόγους συγγνωστής πλάνης», µε ιδιαίτερη δήλωση προς τη φορολογική αρχή και 
περαιτέρω µε προσφυγή στο δικαστήριο, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις τού νόµου. 
(βλ. και ΣτΕ 2941-2943/2000, Ολοµ., 848/2008 κ.ά.). 
- Η κρίση της αναιρεσιβαλλοµένης αποφάσεως είναι πληµµελώς αιτιολογηµένη. 
∆ιότι, σύµφωνα µε τα εκτεθέντα στην προηγούµενη σκέψη, εφ΄ όσον το διοικητικό 
εφετείο δέχθηκε ότι οι επίδικες δηλώσεις της αναιρεσίβλητης έφεραν, πάντως, «τα 
χαρακτηριστικά δηλώσεων νοµίµων αµοιβών µηχανικών άρθρου 13 παρ. 4 Ν. 
2238/1994», εµφανίζοντας, ως εκ τούτου, τα καταβληθέντα σχετικώς ποσά ως φόρο 
επί των αµοιβών αυτών (των µισθωτών µηχανικών τής εταιρείας), δεν µπορούσε το 
δικαστήριο να αποστεί από το χαρακτηρισµό αυτό και να προβεί σε ουσιαστική, µετ΄ 
απόδειξη, κρίση για το χαρακτήρα των εν λόγω αµοιβών, ως συµβατικών αµοιβών 
της ίδιας της αναιρεσίβλητης, χωρίς η τελευταία να έχει νοµίµως ανακαλέσει, κατά 
τούτο, τις πιο πάνω δηλώσεις της. Τέτοια δε ανάκληση ούτε από την 
αναιρεσιβαλλοµένη προκύπτει ότι έλαβε χώρα, ούτε από το πιο πάνω περιεχόµενο της 
προσφυγής της αναιρεσίβλητης µπορεί να συναχθεί. Για το λόγο, συνεπώς, αυτό, ο 
οποίος βασίµως προβάλλεται µε την κρινόµενη αίτηση, πρέπει να αναιρεθεί η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
∆ιατάξεις:  
Νόµοι: 2238/1994 άρθ. 13, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Φορολογία Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων - Εξωλογιστικός προσδιορισµός 
ακαθαρίστων εσόδων 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 2201 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Φορολογία εισοδήµατος. Εξωλογιστικός προσδιορισµός 
ακαθάριστων εσόδων. Αλλοδαπές εταιρείες. 
- Κατά τα άρθρα 33α, 34 παρ. 2 και 36 παρ. 1 του Ν∆ 3323/1955 περί φορολογίας 
εισοδήµατος φυσικών προσώπων, που εφαρµόζονται, µεταξύ άλλων, και επί 
αλλοδαπών εταιρειών για το εισόδηµα, µεταξύ άλλων, από µόνιµη εγκατάστασή τους 
στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα άρθρα 3 παρ. 1, 4, 5 και 8 παρ. 2 και 7 του περί 
φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων Ν∆ 3843/1958, τα ακαθάριστα έσοδα 
και περαιτέρω τα φορολογητέα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που τηρούν 
ανεπαρκή ή ανακριβή βιβλία ή στοιχεία προσδιορίζονται εξωλογιστικώς, εφ΄ όσον οι 
σχετικές πληµµέλειες είναι ουσιώδεις, υπό την έννοια ότι καθιστούν αδύνατη τη 
διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων. Και τα µεν ακαθάριστα έσοδα 
προσδιορίζονται, στην περίπτωση αυτή, βάσει των διατιθεµένων στοιχείων για την 
έκταση της συναλλακτικής δράσης και τις εν γένει συνθήκες λειτουργίας της 
επιχείρησης, τα δε καθαρά κέρδη καθορίζονται µε πολλαπλασιασµό των 
ακαθαρίστων εσόδων επί ειδικούς, κατά κατηγορίες επιχειρήσεων, συντελεστές 
καθαρού κέρδους, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο νόµο. Εξ άλλου, στο άρθρο 25 
του N. 27/1975 (Α΄ 77) περί φορολογίας πλοίων, όπως το άρθρο αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 28 παρ. 1 του N. 814/1978 (Α΄ 144), ορίζονται τα εξής: 
«1. Γραφεία ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων οιουδήποτε τύπου ή 
µορφής, ασχολούµενα αποκλειστικώς µε την διαχείρισιν, εκµετάλλευσιν, ναύλωσιν, 
ασφάλισιν, διακανονισµόν αβαριών, µεσιτείαν αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή 
ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων υπό Ελληνικήν ή ξένην σηµαίαν άνω των χιλίων 
(1.000) κόρων ολικής χωρητικότητος, εξαιρέσει των επιβατηγών ακτοπλοϊκών 
πλοίων, ως και µε την αντιπροσώπευσιν επιχειρήσεων, εχουσών ως αντικείµενον 
εργασιών τας αυτάς ως άνω δραστηριότητας, δύνανται να εγκαθίστανται εν Ελλάδι 
δυνάµει αδείας παρεχοµένης διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισµού, 
Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας, δηµοσιευοµένης δια της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως. Τα ως άνω γραφεία ή υποκαταστήµατα, απολαµβάνουν των εν 
παραγράφω 3 του παρόντος άρθρου διευκολύνσεων και απαλλαγών, εφ΄ όσον 
καλύπτουν δι΄ εισαγωγής συναλλάγµατος µη υποχρεωτικώς εκχωρητέου: α) τας εν 
Ελλάδι ετησίας δαπάνας λειτουργίας των δια ισοπόσου τουλάχιστον πεντήκοντα 
χιλιάδων (50.000) δολλαρίων Η.Π.Α. και β) τας εν Ελλάδι εν γένει πληρωµάς δια 
λογαριασµόν των ή δια λογαριασµόν τρίτων. 2. […] 3. Αι περί ων η παράγραφος 1 
του παρόντος άρθρου διευκολύνσεις και απαλλαγαί είναι: α) Απαλλαγή από παντός 
φόρου, τέλους, εισφοράς ή κρατήσεως υπέρ του ∆ηµοσίου ή οιουδήποτε τρίτου διά 
το εισόδηµα αυτών, το κτώµενον εξ εργασιών ή παροχής υπηρεσιών, περί ων η 
παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου. […]».  
∆ιατάξεις:  
Νόµοι: 27/1975 άρθ. 25, 814/1978 άρθ. 28,  
Ν∆: 3323/1955 άρθ. 33α, 34, 36, 3843/1958 άρθ. 3, 8, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
 
Φορολογία Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων - Νοµικά πρόσωπα κοινωφελούς 
σκοπού 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
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Αριθµός απόφασης: 3027 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Φορολογία εισοδήµατος κοινωφελών ιδρυµάτων. 
Φορολογικές απαλλαγές.Φορολόγηση των εισοδηµάτων από εκµίσθωση οικοδοµών. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 1, 21 παρ. 3, 24 παρ.1, 25 παρ.4 και 109 του 
Συντάγµατος δεν συνάγεται ότι επί των κοινωφελών ιδρυµάτων που έχουν συσταθεί 
µε διαθήκη, κωδίκελλο ή δωρεά υπέρ κοινωφελούς σκοπού και ειδικότερα έχουν ως 
σκοπό την ανάπτυξη και προαγωγή της επιστήµης, της έρευνας και της παιδείας, τη 
µέριµνα της υγείας των πολιτών και τη λήψη ειδικών µέτρων για την περίθαλψη και 
την προστασία τους, καθώς και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, δεν µπορεί να επιβληθεί φορολογική επιβάρυνση εν γένει, ούτε ότι ο 
λόγω της φορολογίας περιορισµός των οικονοµικών µέσων προς εκπλήρωση των 
κοινωφελών αυτών σκοπών αντιβαίνει προς τις εν λόγω συνταγµατικές διατάξεις. 
Συνεπώς, είναι κατά το Σύνταγµα ανεκτός ο περιορισµός των διατιθέµενων προς 
εκπλήρωση των κοινωφελών σκοπών οικονοµικών µέσων των κοινωφελών 
ιδρυµάτων (περιλαµβανοµένων των συσταθέντων µε διαθήκη, κωδίκελλο ή δωρεά), 
που επέρχεται µε την κατά τα ανωτέρω επιβολή φόρου εισοδήµατος, που συνιστά 
γενικό µέτρο το οποίο επιβαρύνει όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στη χώρα. 
Εποµένως, η κατάργηση µε τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 1 περ. 6 του 
Ν. 2459/1997 της απαλλαγής από το φόρο εισοδήµατος των εισοδηµάτων από την 
εκµίσθωση οικοδοµών, από µερίσµατα µετοχών ηµεδαπών και αλλοδαπών ανωνύµων 
εταιριών και από τόκους οµολογιών των νοµικών προσώπων που επιδιώκουν 
κοινωφελείς σκοπούς και η φορολόγηση των εισοδηµάτων από εκµίσθωση 
οικοδοµών µε τον ως άνω µειωµένο συντελεστή (10%), περιορίζοντας απλώς τα εν 
λόγω εισοδήµατα, δεν είναι αντίθετες προς τις ανωτέρω διατάξεις του Συντάγµατος 
(ΣΕ 3348/2005 7µ.). 
∆ιατάξεις: 
Σ: 16, 21, 24, 25, 109, 
Νόµοι: 2238/1994, άρθ. 21, 23, 101, 103, 109, 2459/1997, άρθ. 1, 2523/1997, άρθ. 
35, 3296/2004, άρθ. 6, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Φορολογία Εισοδήµατος φυσικών προσώπων - Τεκµήρια δαπανών διαβίωσης 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 3432 
Έτος: 2007 
Σύντοµη Περίληψη: - Αγορά ακινήτου. Τεκµαρτή δαπάνη. Ανάκληση φορολογικής 
δήλωσης. 
- Στο άρθρο 17 του άρθρου πρώτου του Ν. 2238/1994 (Α΄151), µε το οποίο κυρώθηκε 
ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο, ορίζεται 
ότι: «Ως ετήσια τεκµαρτή δαπάνη του φορολογουµένου … λογίζονται και τα 
χρηµατικά ποσά που πραγµατικά καταβάλλονται για: α)... γ) Αγορά... ακινήτων...», 
στο άρθρο 19 ότι «1.Η διαφορά µεταξύ του εισοδήµατος που δηλώθηκε από το 
φορολογούµενο... ή προσδιορίσθηκε από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας τεκµαρτής δαπάνης του, των άρθρων... και 17, 
προσαυξάνει τα εισοδήµατα που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από τον προϊστάµενο 
της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά το ίδιο οικονοµικό έτος του 
φορολογουµένου... από εµπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθερίων 
επαγγελµάτων... 2. O προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας κατά τον 
προσδιορισµό της διαφοράς της προηγουµένης παραγράφου υποχρεούται να λάβει 
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υπ΄ όψιν του τα αναγραφόµενα στη δήλωση χρηµατικά ποσά, τα οποία 
αποδεικνύονται από νόµιµα παραστατικά στοιχεία και µε τα οποία καλύπτεται ή 
περιορίζεται η διαφορά που προκύπτει. Στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου ο 
φορολογούµενος φέρει το βάρος της απόδειξης...». Εξάλλου, στο άρθρο 4 του N. 
2579/1998 (Α΄ 31/17-2-1998), ορίζεται ότι «11. Οι περιπτώσεις γ΄... του άρθρου 17 
του N. 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής: ...γ) Αγορά... ακινήτων... Ειδικά για τις 
περιοχές που δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των 
ακινήτων, ως καταβαλλόµενη δαπάνη λαµβάνεται: αα) Το τίµηµα που καθορίζεται 
στα οικεία πωλητήρια συµβόλαια. ββ) Η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος ή της αξίας, 
κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε και της πραγµατικής αξίας του ακινήτου, η 
οποία εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία 
µεταβίβασης ακινήτων...» και στο άρθρο 32 ορίζεται ότι «Η ισχύς των διατάξεων 
αυτού του νόµου αρχίζει: α) Των διατάξεων των άρθρων ... 4 (παράγραφοι... 11 
περίπτωση γ΄ του άρθρου 17 του Ν. 2238/1994)... για τα εισοδήµατα ή τις δαπάνες 
που αποκτώνται ή πραγµατοποιούνται, κατά περίπτωση, από την 1η Ιανουαρίου 1997 
και µετά.» 
Κατά την έννοια της πρώτης από τις ανωτέρω διατάξεις, ως πράγµατι καταβαλλόµενο 
χρηµατικό ποσό για την αγορά ακινήτου θεωρείται το σύνολο των ποσών που 
καταβάλλει ο φορολογούµενος για την αγορά αυτή, στο οποίο περιλαµβάνονται το 
αληθές τίµηµα της αγοράς, ο καταβληθείς από αυτόν φόρος µεταβιβάσεως και τυχόν 
καταβληθέντα από αυτόν άλλα ποσά αναγκαία γιο την ολοκλήρωση της συµβάσεως, 
όπως η αµοιβή του συµβολαιογράφου ή του δικηγόρου. Ως αληθές, δε, τίµηµα 
λαµβάνεται, κατ΄ αρχήν, το αναγραφόµενο στο οικείο µεταβιβαστικό συµβόλαιο 
ποσό, εκτός εάν αυτό αφίσταται της νοµίµως εξευρισκοµένης αγοραίας αξίας του 
ακινήτου, οπότε, κατά κοινή πείρα, το τελευταίο αυτό ποσό θεωρείται ως το πράγµατι 
καταβληθέν. ∆ύναται, όµως, ο φορολογούµενος να αποδείξει µε κάθε νόµιµο µέσο 
ότι, στη συγκεκριµένη περίπτωση, το αναγραφόµενο στο µεταβιβαστικό συµβόλαιο 
ποσό, έστω και εάν είναι κατώτερο της αγοραίας αξίας, είναι το πράγµατι καταβληθέν 
τίµηµα (ΣΕ 2408, 4308/2005, 961/2007). Αυτή, άλλωστε, την έννοια αποδίδει εκ των 
υστέρων στην κρίσιµη αυτή διάταξη η µη διέπουσα την υπό κρίση υπόθεση 
µεταγενέστερη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 11 του N. 2579/1998, η οποία 
αντικατέστησε την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 17 του N. 2238/1994, αναφορικώς 
µε δαπάνες πραγµατοποιηθείσες από 1-1-1997 και εφ΄ εξής, στην εισηγητική έκθεση 
επί της οποίας ρητώς αναφέρεται ότι ο προσδιορισµός του εισοδήµατος καθ΄ 
ερµηνεία της διατάξεως του N. 2238/1994 κατά τα ανωτέρω γενόµενα δεκτό 
«ορίζεται ρητά πλέον στο νόµο» (ΣτΕ 2408/2005). 
- Στο άρθρο 61 του ως άνω N. 2238/1994 ορίζεται ότι «1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, για 
το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, έχει υποχρέωση να υποβάλλει 
δήλωση... 2... 4. Η δήλωση αποτελεί δεσµευτικό τίτλο για το φορολογούµενο. 
Μπορεί, όµως, για λόγους συγγνωστής πλάνης, να την ανακαλέσει εν όλω ή εν µέρει 
φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που την 
συνιστούν. Η ανάκληση γίνεται µε την υποβολή δήλωσης µέσα στο οικείο οικονοµικό 
έτος στον προϊστάµενο της οικείας οικονοµικής υπηρεσίας, µε την οποία ανακαλείται 
φορολογητέα ύλη ή τεκµαρτή και πραγµατική δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό 
της δαπάνης στοιχείο προκειµένου να προσδιοριστεί το εισόδηµα µε βάση τα 
τεκµήρια...». Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, ο φορολογούµενος δεσµεύεται 
µεν καταρχήν από τη φορολογική του δήλωση, µπορεί, όµως, να την ανακαλέσει εν 
όλω ή εν µέρει, είτε µε ιδιαίτερη ανακλητική δήλωση υποβαλλοµένη ενώπιον της 
αρµόδιας φορολογικής αρχής είτε και ευθέως µε την προσφυγή ενώπιον του αρµοδίου 
διοικητικού δικαστηρίου, εάν, εκ σφάλµατος νοµικού ή πραγµατικού, εκτός του 
αναγοµένου σε εκτίµηση πραγµάτων, οφειλοµένου δε σε πλάνη ή σε άλλη εύλογη 
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αιτία, περιελήφθη στη δήλωση φορολογητέα ύλη ανύπαρκτη ή υπερβαίνουσα την 
πραγµατική ή µη υποκείµενη σε φόρο. Ο ανακαλών τη δήλωσή του φορολογούµενος 
οφείλει να αποδείξει την πλάνη του, η απόδειξη, όµως, ότι το σφάλµα οφείλεται σε 
µία από τις ανωτέρω αιτίες επιβάλλεται µόνον όταν η διαπίστωση της αιτίας, την 
οποία επικαλείται ο φορολογούµενος, προϋποθέτει έρευνα πραγµατικών 
περιστατικών, όχι δε και στην περίπτωση πλάνης περί το δίκαιο, η οποία θεωρείται 
ότι είναι πάντοτε συγγνωστή και δεν χρήζει αποδείξεως από την άποψη αυτή, ήτοι 
δεν εξετάζεται εάν η διάταξη, η οποία φέρεται ότι προκάλεσε την προβαλλοµένη 
πλάνη, είναι ή όχι ασαφής (ΣτΕ 2941/2000 Ολοµ., 961/2007, κ.α.). 
∆ιατάξεις:  
Νόµοι: 2238/1994 άρθ. 17, 61, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2007  
 
Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων - Συγχώνευση επιχειρήσεων 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 1531 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Φόρος µεταβίβασης ακινήτων. Συγχώνευση ή µετατροπή 
επιχειρήσεων. Απαλλαγή από το φόρο µεταβίβασης ακινήτου. Προϋποθέσεις. 
- Από τις διατάξεις, µε τις οποίες παρέχονται φορολογικά κίνητρα προς δηµιουργία 
µεγάλων οικονοµικών µονάδων µε τη συγχώνευση ή µετατροπή επιχειρήσεων που 
ήδη λειτουργούν ή µε την εισφορά κλάδων αυτών προς συγχώνευση και οι οποίες ως 
απαλλακτικές είναι στενά ερµηνευτέες, συνάγεται ότι προκειµένου να τύχει 
απαλλαγής από τον φόρο µεταβιβάσεως η µεταβίβαση των ακινήτων τα οποία 
εισφέρονται στην συγχωνεύουσα ή συνιστώµενη εταιρεία, πρέπει τα ακίνητα αυτά να 
εχρησιµοποιούντο από την εισφέρουσα για τις λειτουργικές της ανάγκες ως πάγια 
στοιχεία αυτής. 
∆ιατάξεις: 
Ν∆: 1297/1972, άρθ. 1, 3, 7, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: Λογιστής 2009, σελίδα 1065 * ∆ΕΕ 2010, σελίδα 236, σχολιασµός 
Λυδία - Ελισάβετ Σωφρονά  
 
Φορολογία µεταβίβασης µετοχών - Μετοχές ιδιωτικού θεραπευτηρίου 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 56 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Φορολογία µεταβίβασης µετοχών. Ιδιοτικά θεραπευτήρια. 
- Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 2214/1994, οι µεν µετοχές των 
ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών που έχουν ως αντικείµενο εργασιών την παροχή 
περίθαλψης ή εκπαίδευσης είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές σε κάθε περίπτωση 
(δηλαδή ανεξάρτητα από τον τρόπο που έχουν επενδύσει τα κεφάλαιά του) οι δε 
µετοχές των λοιπών ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές 
µόνο στην περίπτωση που έχουν επενδύσει άνω του 60% του κεφαλαίου τους σε 
αστικά ακίνητα. Η υποχρέωση αυτή είναι, εποµένως, καθ΄ όσον αφορά της 
επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει άνω του 60% του κεφαλαίου τους σε αστικά 
ακίνητα, γενική και δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που ασχολούνται 
µε την εκµίσθωση και εν γένει την εκµετάλλευση αστικών ακινήτων, αλλά 
καταλαµβάνει όλες τις ανώνυµες εταιρείες, ανεξάρτητα από το αντικείµενο των 
εργασιών τους και το είδος των ακινήτων τους (εφ΄ όσον πάντως δεν πρόκειται για µη 
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αστικά ακίνητα), εφόσον δεν έχουν ρητώς εξαιρεθεί. Περαιτέρω, και εν όψει τούτου, 
από τον συνδυασµό των διατάξεων που έχουν παρατεθεί στην προηγούµενη σκέψη, 
συνάγεται, πρώτον, µεν, ότι, καθ΄ όσον αφορά τις µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο 
ανώνυµες εταιρείες, που έχουν επενδύσει άνω του 60% του κεφαλαίου τους σε 
αστικά ακίνητα, η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους επεβλήθη µε σκοπό την 
φορολόγηση της µεταβίβασής των µετοχών αυτών, δεύτερον, δε, ότι εν όψει του 
σκοπού του νόµου και ελλείψει ρητής προβλέψεως περί του αντιθέτου, από την 
φορολογία αυτή εξαιρούνται αποκλειστικά οι επιχειρήσεις που απαριθµούνται 
ειδικώς στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 2214/1994, 
δηλαδή οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αυτές που ασχολούνται µε την ανέγερση και 
πώληση οικοδοµών, καθώς και οι εταιρείες που τελούν υπό εκκαθάριση. ∆εν 
εξαιρούνται, εποµένως, από την πιο πάνω φορολόγηση ούτε οι µετοχές επιχειρήσεων 
που έχουν επενδύσει τα κεφάλαιά τους σε ακίνητα προοριζόµενα για επαγγελµατική 
χρήση, ακόµη και αν αυτή αφορά υπηρεσίες υγείας (όπως είναι τα ακίνητα που 
προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως θεραπευτήρια), ούτε οι µετοχές επιχειρήσεων 
που δεν έχουν ως αντικείµενο εργασιών την εκµετάλλευση ακινήτων, όπως είναι οι 
επιχειρήσεις µε αντικείµενο εργασιών την εκµετάλλευση θεραπευτηρίου, εφ΄ όσον οι 
επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν ιδιόκτητα (ιδιοχρησιµοποιούµενα ή µη) ακίνητα, στα 
οποία έχουν επενδύσει άνω του 60% του κεφαλαίου τους. ∆εν έχει, συνεπώς, νοµική 
σηµασία το αν οι επιχειρήσεις αυτές θα είχαν υποχρέωση ονοµαστικοποιήσεως των 
µετοχών τους και εξ άλλης αιτίας, αν δηλαδή οι επιχειρήσεις αυτές έχουν κατά νόµον 
υποχρέωση να ονοµαστικοποιήσουν τις µετοχές τους, είτε διαθέτουν, είτε δεν 
διαθέτουν ιδιόκτητα ακίνητα· είναι δε οµοίως χωρίς νοµική σηµασία, από την 
σκοπούµενη άποψη, αν τα ακίνητα της επιχειρήσεως χρησιµοποιούνται από την ίδια 
για τους καταταστατικούς σκοπούς της. 
∆ιατάξεις: 
Ν∆: 118/1973, άρθ. 12, 
Νόµοι: 542/1977, άρθ. 51, 2214/1994, άρθ. 24, 2753/1999, άρθ. 3, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008  
 
Φορολογία µεταβίβασης µετοχών - Μετοχές ιδιωτικού θεραπευτηρίου 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 480 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Φορολογία µεταβίβασης µετοχών. Ιδιωτικά θεραπευτήρια.  
- κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 2214/1994, οι µεν µετοχές των 
ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών που έχουν ως αντικείµενο εργασιών την παροχή 
περίθαλψης ή εκπαίδευσης είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές σε κάθε περίπτωση 
(δηλαδή ανεξάρτητα από τον τρόπο που έχουν επενδύσει τα κεφάλαιά τους), οι δε 
µετοχές των λοιπών ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές 
µόνο στην περίπτωση που έχουν επενδύσει άνω του 60% του κεφαλαίου τους σε 
αστικά ακίνητα. Η υποχρέωση αυτή είναι, εποµένως, καθ΄ όσον αφορά τις 
επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει άνω του 60% του κεφαλαίου τους σε αστικά 
ακίνητα, γενική και δεν περιορίζεται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που ασχολούνται 
µε την εκµίσθωση και εν γένει την εκµετάλλευση αστικών ακινήτων, αλλά 
καταλαµβάνει όλες τις ανώνυµες εταιρείες, ανεξάρτητα από το αντικείµενο των 
εργασιών τους και το είδος των ακινήτων τους (εφ΄ όσον πάντως δεν πρόκειται για µη 
αστικά ακίνητα), εφόσον δεν έχουν ρητώς εξαιρεθεί. Περαιτέρω, και εν όψει τούτου, 
από τον συνδυασµό των διατάξεων που έχουν παρατεθεί στην προηγούµενη σκέψη, 
συνάγεται, πρώτον, µεν, ότι, καθ΄ όσον αφορά τις µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο 
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ανώνυµες εταιρείες, που έχουν επενδύσει άνω του 60% του κεφαλαίου τους σε 
αστικά ακίνητα, η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους επεβλήθη µε σκοπό την 
φορολόγηση της µεταβίβασής των µετοχών αυτών, δεύτερον, δε, ότι εν όψει του 
σκοπού του νόµου και ελλείψει ρητής προβλέψεως περί του αντιθέτου, από την 
φορολογία αυτή εξαιρούνται αποκλειστικά οι επιχειρήσεις που απαριθµούνται 
ειδικώς στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 2214/1994, 
δηλαδή οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αυτές που ασχολούνται µε την ανέγερση και 
πώληση οικοδοµών, καθώς και οι εταιρείες που τελούν υπό εκκαθάριση. ∆εν 
εξαιρούνται, εποµένως, από την πιό πάνω φορολόγηση ούτε οι µετοχές επιχειρήσεων 
που έχουν επενδύσει τα κεφάλαιά τους σε ακίνητα προοριζόµενα για επαγγελµατική 
χρήση, ακόµη και αν αυτή αφορά υπηρεσίες υγείας (όπως είναι τα ακίνητα που 
προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως θεραπευτήρια), ούτε οι µετοχές επιχειρήσεων 
που δεν έχουν ως αντικείµενο εργασιών την εκµετάλλευση ακινήτων, όπως είναι οι 
επιχειρήσεις µε αντικείµενο εργασιών την εκµετάλλευση θεραπευτηρίου, εφ΄ όσον οι 
επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν ιδιόκτητα (ιδιοχρησιµοποιούµενα ή µη) ακίνητα, στα 
οποία έχουν επενδύσει άνω του 60% του κεφαλαίου τους. ∆εν έχει, συνεπώς, νοµική 
σηµασία το αν οι επιχειρήσεις αυτές θα είχαν υποχρέωση ονοµαστικοποιήσεως των 
µετοχών τους και εξ άλλης αιτίας, αν δηλαδή οι επιχειρήσεις αυτές έχουν κατά νόµον 
υποχρέωση να ονοµαστικοποιήσουν τις µετοχές τους, είτε διαθέτουν, είτε δεν 
διαθέτουν ιδιόκτητα ακίνητα. Είναι δε οµοίως χωρίς νοµική σηµασία, από την 
σκοπούµενη άποψη, αν τα ακίνητα της επιχειρήσεως χρησιµοποιούνται από την ίδια 
για τους καταταστατικούς σκοπούς της (ΣτΕ 56/2008, 7µ.). 
∆ιατάξεις: 
Ν∆: 118/1973, άρθ. 12, 
Νόµοι: 542/1977, άρθ. 51, 814/1978, άρθ. 50, 
ΑΝ: 2214/1994, άρθ. 24, 2753/1999, άρθ. 3, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: ∆ι∆ικ 2010, σελίδα 313  
 
Φόρος κατανάλωσης - Αυτοκίνητα 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 4160 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Φόρος κατανάλωσης. Αυτοκίνητα. 
- Με τον Ν. 2682/1999 αντικαταστάθηκε µεν ο κατά το άρθρο 1 του Ν. 363/1976 και 
το άρθρο 75 του Ν. 2127/1993 «ειδικός φόρος κατανάλωσης» των επιβατηγών 
αυτοκινήτων από το «τέλος ταξινόµησης», διατηρήθηκαν όµως κατά τα λοιπά οι 
αυτές κατά βάση ρυθµίσεις. Εποµένως, είναι δυνατή η σύγκριση των ρυθµίσεων των 
νόµων 2127/1993 και 2682/1999, προκειµένου να κριθεί αν, ως προς τις περιεχόµενες 
σ’ αυτές κυρώσεις, έχει πεδίο εφαρµογής η αρχή της αναδροµικής εφαρµογής της 
ελαφρότερης κύρωσης.  
- Η διάταξη του άρθρου 18 Α.1 του Ν. 2682/1999, στην οποία προβλέπεται ότι η 
κατοχή ή κυκλοφορία κοινοτικών οχηµάτων από πρόσωπα εγκατεστηµένα στην 
Ελλάδα χωρίς να έχει τηρηθεί καµία από τις διατυπώσεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 10 και 11 του παρόντος νόµου αποτελεί λαθρεµπορία και εφαρµόζονται οι 
σχετικές περί λαθρεµπορίας διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα (N. 1165/1918), έχει 
την έννοια ότι παραπέµπει στις προϋποθέσεις της λαθρεµπορίας κατά τον Τελωνειακό 
Κώδικα, µεταξύ των οποίων η ύπαρξη δόλου, και στοιχεί, ως εκ τούτου, προς την ήδη 
καταργηθείσα διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του Ν. 2127/1993. 
Αντιθέτως, στο νεότερο καθεστώς του Ν. 2682/1999 δεν προβλέπεται διάταξη 
αντίστοιχη προς εκείνη της περιπτώσεως ζ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου 88 
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περί επιβολής, στην περίπτωση αυτή, διοικητικού προστίµου. Συνεπώς, το νεότερο 
καθεστώς του Ν. 2682/1999 είναι κατά τούτο ευµενέστερο από το προγενέστερο. Ως 
εκ τούτου, η νεότερη ευµενέστερη διάταξη εφαρµόζεται αναδροµικά και 
καταλαµβάνει παραβάσεις διαπραχθείσες υπό την ισχύ του Ν. 2127/1993. Η δε 
ορίζουσα το αντίθετο διάταξη του άρθρου 18 Γ παρ. 5 του Ν. 2682/1999 είναι 
ανίσχυρη και µη εφαρµοστέα ως αντικείµενη στην ως άνω (βλ. σκέψη 4) γενική αρχή 
του κοινοτικού δικαίου. 
∆ιατάξεις:  
Νόµοι: 2127/1993 άρθ. 88, 2682/1999 άρθ. 18Γ, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 11 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - ΦΠΑ και ΚΒΣ. 
- Το δικαστήριο που δικάζει υπόθεση σχετική µε φορολογία εισοδήµατος ή ΦΠΑ 
κρίνει, αρχικά παρεµπιπτόντως το ζήτηµα αν υπάρχει παράβαση ή όχι του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων, εξαιτίας της οποίας τα βιβλία και στοιχεία ορισµένης 
επιχείρησης ελέγχονται ως ανακριβή ή ανεπαρκή. Αν, όµως, για την ίδια παράβαση 
του ΚΒΣ που έχει τελεστεί την ίδια διαχειριστική περίοδο, έχει επιβληθεί πρόστιµο 
και κατά της πράξης επιβολής προστίµου έχει δηµοσιευθεί άλλη τελεσίδικη απόφαση, 
από την άλλη δε απόφαση προκύπτει δεδικασµένο, ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία 
της παράβασης, τότε το δεδικασµένο αυτό δεσµεύει το δικαστήριο που κρίνει την 
υπόθεση της φορολογίας εισοδήµατος ή ΦΠΑ για την ίδια διαχειριστική περίοδο (βλ. 
ΣτΕ 1646/2005 κ.α.). 
∆ιατάξεις:  
Νόµοι: 1642/1986 άρθ. 2, 2093/1992 άρθ. 1, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών 
Αριθµός απόφασης: 107 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Έκτη οδηγία ΦΠΑ. Πετρελαιοειδή προϊόντα. 
- Στην έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Μαϊου 1977 («περί 
εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών µελών των σχετικών µε τους φόρους 
κύκλου εργασιών – Κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας: οµοιόµορφη 
φορολογικής βάση». ΕΕ L 145 της 13-6-1977), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιµο εν 
προκειµένω χρόνο, ορίζονται τα εξής: Στο άρθρο 2 ότι «Στον φόρο προστιθέµενης 
αξίας υπόκεινται: 1. οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών, που 
πραγµατοποιούνται εξ επαχθούς αιτίας στο εσωτερικό της χώρας υπό υποκειµένου 
στο φόρο, που ενεργεί υπό την ιδιότητά του αυτήν. 2. οι εισαγωγές αγαθών», στο 
άρθρο 11 ότι «Α. Στο εσωτερικό της χώρας 1. Βάση επιβολής του φόρου είναι: α) για 
τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών οτιδήποτε αποτελεί την 
αντιπαροχή, την οποία έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο 
προµηθευτής ή ο παρέχων τις υπηρεσίες από τον αγοραστή, τον λήπτη ή τρίτο 
πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των επιδοτήσεων που συνδέονται αµέσως µε την 
τιµή των πράξεων αυτών…. Β. Κατά την εισαγωγή αγαθών 1. Η βάση επιβολής του 
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φόρου αποτελείται: α) από την τιµή την οποία κατέβαλε ή θα καταβάλει ο 
εισαγωγεύς, εφόσον η τιµή αυτή αποτελεί τη µόνη αντιπαροχή, όπως ορίζεται υπό Α, 
παράγραφος 1 περίπτωση α), β) από την κανονική αξία, εάν δεν υπάρχει τιµή ή η τιµή 
η οποία κατεβλήθη ή θα καταβληθεί δεν αποτελεί την µόνη αντιπαροχή για το 
εισαχθέν αγαθό……», στο άρθρο 17, υπό τον τίτλο «Γένεση και έκταση του 
δικαιώµατος προς έκπτωση», ότι «1.Το δικαίωµα προς έκπτωση γεννάται κατά τον 
χρόνο, κατά τον οποίον ο εκπεστέος φόρος γίνεται απαιτητός, 2. Κατά το µέτρο που 
τα αγαθά ή υπηρεσίες χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση των 
φορολογουµένων πράξεών του, ο υποκείµενος στον φόρο δικαιούται να εκπίπτει από 
τον φόρο, για τον οποίον είναι υπόχρεος: α)τον οφειλόµενο ή καταβληθέντα φόρο 
προστιθεµένης αξίας για αγαθά που του παρεδόθησαν ή πρόκειται να του 
παραδοθούν, καθώς και για υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν ή πρόκειται να του 
παρασχεθούν από άλλον υποκείµενο, β) τον οφειλόµενο ή καταβληθέντα φόρο 
προστιθεµένης αξίας για εισαχθέντα αγαθά…..5. ΄Οσον αφορά τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται από υποκείµενον στον φόρο για την ταυτόχρονη 
πραγµατοποίηση τόσο πράξεων αναφεροµένων στις παραγράφους 2 και 3, οι οποίες 
παρέχουν δικαίωµα προς έκπτωση, όσο και πράξεων οι οποίες δεν παρέχουν 
δικαίωµα προς έκπτωση γίνεται µόνο για το µέρος του φόρου προστιθεµένης αξίας, 
το οποίο αναλογεί στο ποσό που αντιστοιχεί στις πράξεις της πρώτης κατηγορίας. Η 
αναλογία αυτή καθορίζεται για το σύνολο των πράξεων που πραγµατοποιούνται από 
τον υποκείµενο στο φόρο, σύµφωνα µε το άρθρο 19…..», στο εν λόγω δε άρθρο 19 
της ίδιας οδηγίας ορίζεται ότι: «Η αναλογία εκπτώσεως που προβλέπεται από το 
άρθρο 17 παράγραφος 5 εδάφιο πρώτο, προκύπτει από το κλάσµα που περιλαµβάνει: 
-στον αριθµητή το συνολικό ποσό του ετησίου κύκλου εργασιών, άνευ φόρου 
προστιθέµενης αξίας, που αναφέρεται στις πράξεις, οι οποίες δηµιουργούν δικαίωµα 
προς έκπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3.- στον παρανοµαστή το 
συνολικό ποσό του ετησίου κύκλου εργασιών, άνευ φόρου προστιθεµένης αξίας, που 
αναφέρεται στις πράξεις που περιλαµβάνονται στον αριθµητή, καθώς και στις πράξεις 
που δεν δηµιουργούν δικαίωµα προς έκπτωση…. Η αναλογία καθορίζεται επί ετησίας 
βάσεως, εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό και στρογγυλοποιείται σε αριθµό που 
δεν υπερβαίνει την ανώτερη µονάδα».  
∆ιατάξεις ανάλογες προς τις ανωτέρω περιελήφθησαν στον ελληνικό Ν. 1642/1986 
«Για την εφαρµογή του φόρου προστιθέµενης αξίας…..» (φ. Α΄ 125). Ειδικότερα, το 
άρθρο 2 του νόµου αυτού, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιµο στην προκειµένη περίπτωση 
χρόνο, όριζε ότι: «Αντικείµενο του φόρου είναι: α) Η παράδοση αγαθών και η παροχή 
υπηρεσιών, εφόσον πραγµατοποιούνται από επαχθή αιτία στην ελληνική επικράτεια, 
από υποκείµενο στο φόρο που ενεργεί µε αυτή την ιδιότητα, β) η εισαγωγή αγαθών 
στην ελληνική επικράτεια», µε το άρθρο 15 ότι «1. Στην παράδοση αγαθών και στην 
παροχή υπηρεσιών ως φορολογητέα αξία λαµβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή 
πρόκειται να λάβει ο προµηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες, 
προσαυξηµένη µε οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άµεσα µε αυτή….», µε το 
άρθρο 16 ότι «1. Στην εισαγωγή αγαθών η φορολογητέα αξία διαµορφώνεται: α)από 
τη δασµολογητέα αξία των εισαγόµενων αγαθών….β) από τους οφειλόµενους 
δασµούς και λοιπούς φόρους, τέλη, εισφορές και δικαιώµατα που εισπράττονται κατά 
την εισαγωγή ……εκτός από το φόρο του παρόντος νόµου….. γ)από τα παρεπόµενα 
έξοδα της εισαγωγής αγαθών……εφόσον και κατά το µέρος που δεν έχουν 
συµπεριληφθεί στη δασµολογητέα αξία…..», µε το άρθρο 23, ότι «1. Ο υποκείµενος 
δικαιούται να εκπέσει από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούµενες από αυτόν 
πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών το φόρο µε τον οποίο έχουν 
επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σ΄ αυτόν και η 
εισαγωγή αγαθών που πραγµατοποιήθηκε από αυτόν. Η έκπτωση αυτή παρέχεται 



 

[24] 
 

κατά το µέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιµοποιούνται για την 
πραγµατοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο», το άρθρο 24, ότι «1. Σε 
περίπτωση που ο υποκείµενος στο φόρο χρησιµοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την 
πραγµατοποίηση πράξεων, για µερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα 
έκπτωσης, ο εκπιπτόµενος φόρος ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού 
ποσού του φόρου. Το ποσοστό αυτό βρίσκεται µε βάση κλάσµα που έχει ως αριθµητή 
το ποσό του ετήσιου κύκλου εργασιών, χωρίς φόρο προστιθέµενης αξίας, που αφορά 
πράξεις για τις οποίες παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης του φόρου και ως παρανοµαστή 
το ποσό των πράξεων που αναφέρονται στον αριθµητή, καθώς και των πράξεων για 
τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωµα έκπτωσης. 2. Το δεκαδικό µέρος του ποσοστού 
που προκύπτει από την εφαρµογή του κλάσµατος της προηγούµενης παραγράφου 
στρογγυλοποιείται σε ακέραια µονάδα……» µε το άρθρο 27 παρ. 1, ότι «Με την 
επιφύλαξη των σχετικών µε την παραγραφή διατάξεων ο φόρος επιστρέφεται, 
εφόσον: α) «1. Οι υπόχρεοι στο φόρο οφείλουν να επιδίδουν τις πιο πάνω δηλώσεις : 
α) Προσωρινή δήλωση….. Η δήλωση περιλαµβάνει χωριστά κατά συντελεστή τα 
ποσά που έχουν υπαχθεί στο φόρο τον προηγούµενο µήνα, την αξία των εξαγωγών 
και λοιπών απαλλασσόµενων πράξεων, το φόρο που αναλογεί, τις εκπτώσεις που 
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 25 καθώς και τη διαφορά 
φόρου που προκύπτει….. β) Εκκαθαριστική δήλωση….. Η δήλωση αυτή 
περιλαµβάνει τα ποσά των προσωρινών δηλώσεων, οι οποίες αφορούν τη 
διαχειριστική περίοδο που έληξε….. 2. Η διαφορά φόρου που προκύπτει βάσει των 
πιο πάνω δηλώσεων, αν είναι θετική καταβάλλεται στο δηµόσιο……αν είναι 
αρνητική µεταφέρεται για έκπτωση ή, κατά περίπτωση, επιστρέφεται……».  
Περαιτέρω, η παρ. 1 του άρθρου 37 του ίδιου νόµου, όπως η παράγραφος αυτή ίσχυε 
πριν την αντικατάστασή της µε το άρθρο 8 του Ν. 2008/1992 (φ. Α΄16) όριζε ότι: 
«Στην παράδοση και την εισαγωγή έτοιµων πετρελαιοειδών προϊόντων ο φόρος του 
παρόντος νόµου υπολογίζεται στην τιµή βάσης αυτών όπως αυτή προσδιορίζεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1571/1985 (φ. Α΄ 192) και του Π∆ 619/1985 (φ. 
Α΄227). Η πιο πάνω τιµή βάσης προσαυξάνεται µε τους δασµούς, τα τέλη, τον ειδικό 
φόρο κατανάλωσης και τις λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του δηµοσίου ή τρίτων, µε 
εξαίρεση το φόρο του παρόντος νόµου», µετά δεν την αντικατάστασή της µε την 
προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 2008/1992 (η οποία άρχισε να ισχύει 
από 5-3-1992) και µέχρι την κατάργηση του άρθρου 37 µε την παρ. 27 του άρθρου 2 
του Ν. 2093/1992 όριζε ότι, «Κατά τον τελωνισµό έτοιµων πετρελαιοειδών 
προϊόντων είτε αυτά παράγονται υπό των εγχώριων διυλιστηρίων, είτε εισάγονται 
από το εξωτερικό, ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας υπολογίζεται στη φορολογητέα 
αξία, όπως αυτή διαµορφώνεται µε το άρθρο 16 του παρόντος νόµου» (µε το άρθρο 2 
παρ. 4 του Ν. 2074/1992 – Α΄128 προστέθηκε στην ανωτέρω παράγραφο 1 δεύτερο 
εδάφιο, ως εξής: «Στην αξία αυτή συνυπολογίζεται και το κατά περίπτωση 
καθοριζόµενο κόστος τήρησης των αποθεµάτων ασφαλείας, ανεξάρτητα αν τα 
πετρελαιοειδή προϊόντα εισάγονται από το εξωτερικό ή παράγονται εγχωρίως»). 
Περαιτέρω, οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 37 όριζαν ότι, «3.Υπόχρεος για την 
καταβολή του φόρου είναι η εταιρεία εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων. Ως προς 
το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, το απαιτητό του φόρου και την 
καταβολή αυτού, εφαρµόζονται οι οικείες τελωνειακές διατάξεις που ισχύουν για την 
είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων, µαζί µε τον 
οποίο εισπράττεται και ο φόρος του παρόντος νόµου. 4. Για την παράδοση 
πετρελαιοειδών προϊόντων οι εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών, οι πρατηριούχοι και 
οι λοιποί µεταπωλητές λιανικής πώλησης δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τις 
δηλώσεις του άρθρου 31, ούτε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου που προβλέπουν οι 
διατάξεις του άρθρου 23. Στα τιµολόγια παράδοσης έτοιµων πετρελαιοειδών 
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προϊόντων προς τα ανωτέρω πρόσωπα, ο φόρος ενσωµατώνεται στην τιµή και 
αναγράφεται σ΄ αυτά η ένδειξη «φόρος προστιθέµενης αξίας µη εκπιπτόµενος». 5. 
Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 24, το ποσό του 
ετήσιου κύκλου εργασιών των προσώπων της προηγούµενης παραγράφου 4, που 
προέρχεται από παραδόσεις πετρελαιοειδών προϊόντων, προστίθεται στον 
παρανοµαστή του κλάσµατος που ορίζει η διάταξη αυτή. Τα πρόσωπα αυτά 
υποχρεούνται να καταχωρούν τις αγορές πετρελαιοειδών προϊόντων σε ιδιαίτερη 
στήλη των βιβλίων τους…..». Τέλος, µε το άρθρο 11 του Ν. 1571/1985, όπως το 
άρθρο αυτό ίσχυε µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο τέταρτο του Ν. 
1769/1988 (φ. Α΄66), στο οποίο παραπέµπει, κατά τ΄ ανωτέρω, το άρθρο 37 του Ν. 
1642/1986, ορίζεται υπό τον τίτλο «∆ιαµόρφωση τιµών πετρελαιοειδών» ότι: «1. Με 
προεδρικά διατάγµατα….. ορίζονται οι παράγοντες διαµόρφωσης της τιµής βάσης, ο 
τρόπος και ο βαθµός συµµετοχής τους στη διαµόρφωση αυτή για κάθε έτοιµο προϊόν 
πετρελαιοειδών. Οι παράγοντες αυτοί αναφέρονται σε διεθνή ή και εθνικά οικονοµικά 
στοιχεία, κατάλληλα τεκµηριωµένα, όπως τελείως ενδεικτικά οι τιµές CIF έτοιµων 
προϊόντων σε ελληνικά λιµάνια, µε φόρτωση σε λιµάνια χωρών µελών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη Μεσόγειο ή και στη Βόρια Ευρώπη και στις τάσεις της 
αγοράς προϊόντων πετρελαίου….2…..µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας 
Ενέργειας και Τεχνολογίας….. προσδιορίζεται η τιµή βάσης κάθε προϊόντος που 
προκύπτει από το εκάστοτε ισχύον προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης 
παραγράφου….. Με τις υπουργικές αποφάσεις της παρούσας παραγράφου η τιµή 
βάσης µπορεί να ορίζεται ως τιµή διάθεσης των προϊόντων στην εσωτερική αγορά 
από τα κρατικά διυλιστήρια. 3. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, 
Οικονοµικών, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου ορίζονται 
πρόσθετοι οικονοµικοί συντελεστές, οι οποίοι διαµορφώνουν την τιµή διάθεσης των 
προϊόντων πετρελαίου στην ελληνική αγορά. Η διαφορά µεταξύ αυτής της τιµής 
διάθεσης και της τιµής CIF σε ελληνικά λιµάνια καλύπτει το κόστος διακίνησης, το 
ειδικό κόστος εφοδιασµού ακριτικών, προβληµατικών ή και τουριστικών περιοχών, 
το περιθώριο κέρδους χονδρικής και λιανικής διάθεσης, το κόστος τήρησης 
αποθεµάτων, χωρίς να αποκλείεται η κατά περίπτωση συνεκτίµηση και άλλων 
συντελεστών….. Σ΄ αυτήν την τιµή διάθεσης προστίθενται οι δασµοί, φόροι, τέλη, 
εισφορές και δικαιώµατα υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων, ώστε µε την ίδια κοινή 
υπουργική απόφαση να διαµορφώνεται η «τιµή καταναλωτή»……».  
- Με την απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Ιουλίου 
1995 (C-62/93, BP Σουπεργκάζ….. Συλλ. 1995, σελ. 1-1983 επ.) η οποία εκδόθηκε, 
κατά το άρθρο 177 της Συνθήκης Ε.Ο.Κ. επί προδικαστικών ερωτηµάτων τα οποία 
υπέβαλε στο ∆ικαστήριο το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εν όψει της εφαρµογής 
του άρθρου 37 του Ν. 1642/1986 κατά την εκδίκαση συναφούς υποθέσεως, κρίθηκε, 
µεταξύ άλλων, ότι «Σύµφωνα µε τη θεµελιώδη, εγγενή στο σύστηµα του ΦΠΑ και 
απορρέουσα από τα άρθρα 2 της πρώτης και της έκτης οδηγίας αρχή, ο ΦΠΑ 
επιβάλλεται σε κάθε συναλλαγή κατά την παραγωγή ή τη διανοµή, αφαιρουµένου του 
ΦΠΑ που επιβαρύνει απευθείας τις πράξεις εισροών» (σκέψη 16), ότι «Το άρθρο 11 
της έκτης οδηγίας…. έχει ιδίως ως σκοπό τη διασφάλιση της επιβολής του ΦΠΑ σε 
κάθε στάδιο εµπορίας επί της τιµής ή της αξίας των εµπορευµάτων στο στάδιο αυτό. 
Εποµένως, το άρθρο αυτό δεν επιτρέπει την εφαρµογή φορολογικού καθεστώτος 
όπως το επίµαχο στην κύρια δίκη, στο οποίο ο ΦΠΑ προσδιορίζεται µία µόνο φορά, 
επί της τιµής στο πρώτο στάδιο εµπορίας.» (σκέψη 17), ότι «το δικαίωµα εκπτώσεως 
που προβλέπουν τα άρθρα 17 επ. κατ΄ αρχή, δεν µπορεί να περιοριστεί…… το 
δικαίωµα αυτό ασκείται αµέσως για το σύνολο των φόρων που έχουν επιβαρύνει τις 
πράξεις εισροών. Κάθε περιορισµός του δικαιώµατος εκπτώσεως επηρεάζει το ύψος 
της φορολογικής επιβαρύνσεως και πρέπει να εφαρµόζεται οµοιόµορφα σε όλα τα 
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κράτη µέλη. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις παρά µόνο στις ρητώς 
προβλεπόµενες από την οδηγία περιπτώσεις» (σκέψη 18) και ότι «η Ελληνική 
Κυβέρνηση δεν υπέβαλε ειδικώς στην Επιτροπή τα συγκεκριµένα µέτρα του άρθρου 
37 του νόµου 1642/1986, το οποίο προέβλεπε για τα πετρελαιοειδή καθεστώς που 
παρεκκλίνει από την οδηγία» (σκέψη 23) (ώστε να τεθεί θέµα εγκρίσεως των 
παρεκκλίσεων από το Συµβούλιο κατά το άρθρο 27 της έκτης οδηγίας). Με βάση τις 
σκέψεις αυτές, το ∆ικαστήριο, απαντώντας στα σχετικά προδικαστικά ερωτήµατα, 
αποφάνθηκε µε την ως άνω απόφαση, µεταξύ άλλων, ότι «Τα άρθρα 2, 11 και 17 της 
έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977…..έχουν την 
έννοια ότι δεν επιτρέπουν εθνική νοµοθεσία η οποία υποβάλλει την εισαγωγή 
ετοίµων πετρελαιοειδών σε ΦΠΑ υπολογιζόµενο επί διαφορετικής τιµής βάσεως από 
την προβλεπόµενη στο εν λόγω άρθρο 11 και η οποία, απαλλάσσοντας τους 
επιχειρηµατίες του τοµέα των πετρελαιοειδών από την υποχρέωση να υποβάλλουν 
δηλώσεις, τους στερεί το δικαίωµα να εκπίπτουν τον ΦΠΑ που έχει επιβαρύνει 
απευθείας τις πράξεις εισροών». (σκέψη 24), ότι «Τα άρθρα 11, στοιχείο Α, 
παράγραφος 1, και στοιχείο Β, παράγραφοι 1 και 2, και 17, παράγραφοι 1 και 2, της 
έκτης οδηγίας απονέµουν στους ιδιώτες δικαιώµατα τα οποία αυτοί µπορούν να 
επικαλούνται ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων» (σκέψη 36) και ότι «Ο υποκείµενος 
στο φόρο µπορεί να ζητήσει αναδροµικώς, από της ηµεροµηνίας ενάρξεως ισχύος του 
αντιθέτου προς την έκτη οδηγία εθνικού νοµοθετήµατος, την επιστροφή του 
αχρεωστήτως καταβληθέντος ΦΠΑ…..»(σκέψη 42). Από τα παραπάνω προκύπτει 
ότι, σε περίπτωση που υποκείµενος στο φόρο ζητήσει αναδροµικά από την 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του κριθέντος ως αντιθέτου αφ΄ ης ίσχυσε προς την έκτη 
οδηγία άρθρου 37 του Ν. 1642/1986 την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος 
ΦΠΑ ως φόρου εισροών που βάρυνε τις παραδόσεις πετρελαιοειδών προϊόντων, δεν 
είναι επιστρεπτέος ο φόρος αυτός άνευ άλλου τινός, εφόσον οι παραδόσεις αυτές 
απαλλάσσονταν από το φόρο δυνάµει του κριθέντος ως ανισχύρου προς την έκτη 
οδηγία περί ΦΠΑ άρθρου 37 του Ν. 1642/1986, αλλά πρέπει, κατ΄ εφαρµογή των 
γενικών διατάξεων του Ν. 1642/1986 που αφορούν την επιβολή του φόρου, τον 
προσδιορισµό της φορολογικής βάσης και την έκπτωση του φόρου εισροών (άρθρα 2, 
15, 16, 23, 24, 25 και 26 του Ν. 1642/1986), να υπολογιστεί µε την υποβολή 
συµπληρωµατικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις παραδόσεις πετρελαιοειδών προϊόντων µε 
βάση τα βιβλία και στοιχεία του υποκειµένου στο φόρο, ο συνολικός φόρος εκροών 
από όλες τις φορολογητέες δραστηριότητες της επιχείρησης και µετά να αφαιρεθεί 
από το φόρο αυτό ο συνολικός φόρος εισροών που αφορά φορολογητέες πράξεις της 
επιχείρησης και οπωσδήποτε ο φόρος εισροών που βάρυνε αγορές πετρελαιοειδών 
προϊόντων, όσο και τα γενικά έξοδα της επιχείρησης που αφορούν φορολογητέες 
πράξεις της. Και τούτο διότι η έκπτωση του φόρου εισροών συναρτάται µε την 
επιβολή φόρου εκροών επί των αγαθών ή υπηρεσιών που διαθέτει ή παρέχει η 
επιχείρηση. Μόνο δε µετά την τήρηση της διαδικασίας αυτής και τον προσδιορισµό 
του φόρου εκροών και του εκπιπτόµενου φόρου εισροών, διατάσσεται η επιστροφή 
του ποσού του φόρου εισροών που δεν καλύπτεται από το φόρο εκροών υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 27 του Ν. 1642/1986 (ΣτΕ 2579/2002 7µ., 
3646/2005, 3642/2005).  
∆ιατάξεις:  
Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ, 
Νόµοι: 1642/1986 άρθ. 2, 15, 16, 23, 24, 25, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
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Φόρος Προστιθέµενης Αξίας - Γενικά 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 2109 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας. ΦΠΑ. Χρυσές λίρες Αγγλίας. 
Εργασίες σχετικές µε χρυσές λίρες Αγγλίας δεν απαλλάσσονται του φόρου 
προστιθεµένης αξίας. 
- Από τις προαναφερόµενες διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 περ. α της Έκτης Οδηγίας 
και του άρθρου 19 παρ. 1 περ. δ’ του Ν. 1642/1986 προκύπτει ότι δεν οφείλεται 
φόρος προστιθεµένης αξίας για την εισαγωγή στην χώρα αγαθών, των οποίων η 
παράδοση, από υποκείµενο στον φόρο, στην χώρα απαλλάσσεται του φόρου. 
Περαιτέρω, όπως συνάγεται από την διάταξη της περιπτώσεως δ 4 του µέρους Β του 
άρθρου 13 της Έκτης Οδηγίας, δεν απαλλάσσεται του φόρου η παράδοση 
νοµισµάτων και χαρτονοµισµάτων τα οποία δεν είναι νόµιµα µέσα πληρωµής ή 
νοµισµάτων και χαρτονοµισµάτων τα οποία, καίτοι έχουν την ιδιότητα νοµίµου 
µέσου πληρωµής, δεν χρησιµοποιούνται στις συναλλαγές ως τέτοια, αλλά για άλλο 
λόγο. Συνεπώς, δεν απαλλάσσεται του φόρου, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως αυτής 
και της αντιστοίχου της του Ν. 1642/1986, η παράδοση χρυσών νοµισµάτων τα οποία 
χρησιµοποιούνται στις συναλλαγές λόγω της αξίας του χρυσού, τον οποίο περιέχουν, 
και όχι ως νόµιµα µέσα πληρωµής, έστω και αν αναγνωρίζονται ως τέτοια, ως εκ 
τούτου δε, δεν απαλλάσσεται και η εισαγωγή στην χώρα τέτοιων νοµισµάτων 
συνεπεία των διατάξεων αυτών. Εξ άλλου, χρυσά νοµίσµατα χρησιµοποιούµενα στις 
συναλλαγές λόγω της αξίας του χρυσού, τον οποίο περιέχουν, έχουν, όπως προκύπτει 
και από τις διατάξεις της νεώτερης Οδηγίας 98/80/ΕΚ, χαρακτήρα επενδυτικού 
χρυσού. Κατά τις προαναφερόµενες διατάξεις της Έκτης Οδηγίας, εξαιρουµένων των 
περιπτώσεων εισαγωγής χρυσού από τις Κεντρικές Τράπεζες και παραδόσεως χρυσού 
σ’ αυτές, για τις οποίες προβλέφθηκε η απαλλαγή από τον φόρο, ο κοινοτικός 
νοµοθέτης παρέσχε στα κράτη µέλη την ευχέρεια να συνεχίσουν να απαλλάσσουν 
από τον φόρο τις σχετικές µε τον επενδυτικό χρυσό συναλλαγές µέχρις εκδόσεως της 
προβλεποµένης στο άρθρο 12 παρ. 3 περ. ε΄ οδηγίας για το ειδικό φορολογικό 
καθεστώς του χρυσού. Στον Ν. 1642/1986 δεν υφίσταται ρύθµιση κατά την οποία 
απαλλάσσονται του φόρου εν γένει εργασίες σχετικές µε τον επενδυτικό χρυσό, µόνο 
δε η εισαγωγή από την Τράπεζα της Ελλάδος και η παράδοση σ’ αυτήν χρυσού 
απαλλάσσεται του φόρου δυνάµει του άρθρου 22 παρ. 1 περ. ζ΄ και κατά προσαρµογή 
προς τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1 περ. ι΄ και 15 παρ. 11 της Έκτης Οδηγίας. 
Εν όψει αυτών, η προ της ισχύος της Οδηγίας 98/80/ΕΚ και του άρθρου 16 του Ν. 
2836/2000 εισαγωγή στην χώρα χρυσών νοµισµάτων, τα οποία χρησιµοποιούνται 
στις συναλλαγές λόγω της αξίας του χρυσού τον οποίο περιέχουν, δεν απαλλάσσεται, 
ως εισαγωγή επενδυτικού χρυσού, του φόρου προστιθεµένης αξίας διότι δεν υφίστατο 
µέχρι του χρόνου αυτού διάταξη προβλέπουσα την απαλλαγή από τον φόρο της 
παραδόσεως επενδυτικού χρυσού, καθ’ όσον ο έλληνας νοµοθέτης, παρά την 
ευχέρεια την οποία είχε δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 28 παρ. 3 περ. β΄ και της 
περιπτώσεως 26 του Παραρτήµατος ΣΤ΄ της Οδηγίας, όχι µόνο δεν προέβλεψε την 
απαλλαγή από τον φόρο προστιθεµένης αξίας της παραδόσεως επενδυτικού χρυσού 
και λοιπών σχετικών µε αυτόν εργασιών, αλλά κατήργησε, µε το άρθρο 4 παρ. 7 του 
Ν. 1798/1988, την προβλεπόµενη µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν∆ 3517/1956 απαλλαγή 
της εισαγωγής χρυσού από κάθε φόρο, δασµό και τέλος, η δε διάταξη του άρθρου 22 
παρ. 1 περ. ζ΄ του Ν. 1642/1986 προβλέπει ειδικώς την απαλλαγή της Τραπέζης της 
Ελλάδος από τον φόρο, και δη, όχι µόνο για την παράδοση σ’ αυτήν, αλλά και για την 
εισαγωγή από αυτήν επενδυτικού χρυσού. 
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- Η κρίση του διοικητικού εφετείου κατά την οποία εργασίες σχετικές µε χρυσές λίρες 
Αγγλίας δεν απαλλάσσονται του φόρου προστιθεµένης αξίας κατά το άρθρο 18 παρ. 1 
περ. κα΄ του Ν. 1642/1986 είναι, ανεξαρτήτως της αιτιολογίας µε την οποία το 
διοικητικό εφετείο δέχθηκε ότι η χρυσή λίρα Αγγλίας δεν αποτελεί νόµιµο µέσο 
πληρωµής στη χώρα προελεύσεώς της, νοµίµως, κατά τα εκτεθέντα στην έκτη σκέψη, 
και επαρκώς αιτιολογηµένη. Είναι δε απορριπτέοι ως αβάσιµοι οι περί του αντιθέτου 
λόγοι αναιρέσεως ότι κατ΄ άρθρο 18§1 περ. κα΄ του Ν. 1642/1986 που έχει 
ενσωµατώσει ελλιπώς την αντίστοιχη διάταξη της Έκτης Οδηγίας, από την οποία 
προκύπτει σαφώς ότι η κανονική ιδιότητα των χρυσών νοµισµάτων είναι να 
χρησιµοποιούνται ως νόµιµα µέσα πληρωµής και ότι υπάγονται σε φορολόγηση µόνο 
εάν είναι συλλεκτικού χαρακτήρα, ως νόµιµα µέσα πληρωµής θεωρούνται όχι µόνο 
εκείνα που είναι υποχρεωτικά γενικά ανταλλακτικά µέσα στον τόπο εκδόσεώς τους 
για την πληρωµή αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και εκείνα που αποτέλεσαν στο 
παρελθόν νόµιµα µέσα πληρωµής και ήδη επενδυτικούς φορείς αξιών µε αξία άµεσα 
αποτιµήσιµη, το εάν δε εάν νόµισµα χρησιµοποιείται στις συναλλαγές αφορά στον 
προσδιορισµό των νοµισµάτων που προορίζονται για συλλογές ενώ το προέχον 
στοιχείο της µεταλλικής αξίας των χρυσών λιρών δεν στερεί από αυτές τη χρήση τους 
ως µέσων πληρωµής, ερµηνεία, υπέρ της οποίας συµβάλλουν, κατά τον αιτούντα, και 
οι διατάξεις της µεταγενέστερης οδηγίας 98/80 που όρισαν ως επενδυτικό χρυσό και 
τα χρυσά νοµίσµατα που αποτελούν ή έχουν αποτελέσει νόµιµο χρήµα στη χώρα 
προέλευσής τους και προέβλεψαν την απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης, 
ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αυτού. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ, 98/80/ΕΚ, 
Νόµοι: 1642/1986, άρθ. 18, 19, 22, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας - Προσωρινή πράξη προσδιορισµού ΦΠΑ 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 3195 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Έκδοση προσωρινής πράξεως προσδιορισµού του φόρου 
προστιθέµενης αξίας. 
- Η έκδοση προσωρινής πράξεως προσδιορισµού του φόρου προστιθέµενης αξίας 
επιτρέπεται µε βάση τις παρατιθέµενες στην προηγούµενη σκέψη διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 1642/1986, εφ’ όσον η παράλειψη δηλώσεως 
της φορολογητέας αξίας ή η ανακρίβεια της δηλωθείσης αξίας ή ο εσφαλµένος 
υπολογισµός των ποσοστών ή εκπτώσεων προκύπτει από τα βιβλία ή τα στοιχεία του 
υπόχρεου στο φόρο, αποκλείεται δε η επέκταση του φορολογικού ελέγχου σε 
στοιχεία εκτός των βιβλίων και στοιχείων του υποχρέου και η, ως εκ τούτου, 
προσθήκη φορολογητέας αξίας που δεν προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία αυτού. 
Στα πλαίσια του ανωτέρω ελέγχου των δεδοµένων των βιβλίων και στοιχείων δεν 
αποκλείεται ο έλεγχος της γνησιότητας και του αληθούς εν γένει της συναλλαγής (εν 
όλω ή εν µέρει), για την οποία φέρονται ότι εκδόθηκαν τα τιµολόγια ή άλλα στοιχεία, 
µε βάση τα οποία η ελεγχόµενη επιχείρηση προέβη σε έκπτωση φόρου εισροών, όταν 
µάλιστα µε βάση αυτά έτυχε επιστροφής φόρου, αν είτε λόγω του εµφανούς της µη 
γνησιότητας ή του µη αληθούς της συναλλαγής είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ο 
έλεγχος αχθεί αιτιολογηµένα στο συµπέρασµα ότι τα στοιχεία αυτά δεν 
ανταποκρίνονται σε συναλλαγές (εν όλω ή εν µέρει). Τούτο δε διότι και στην 
περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για φορολογικό έλεγχο προς εξακρίβωση 
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φορολογητέας αξίας πέραν αυτής που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία του 
υπόχρεου στο φόρο, αλλά για έλεγχο προς εξακρίβωση της γνησιότητας και εν γένει 
της ακρίβειας της δηλώσεως που έχει υποβληθεί στη φορολογική αρχή ως προς τις 
εισροές και τα στοιχεία που τις δικαιολογούν, δηλαδή τα τιµολόγια ή άλλα στοιχεία 
που ο υπόχρεος έχει λάβει από τρίτες επιχειρήσεις, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί 
στα βιβλία της επιχειρήσεώς του [ΣτΕ 1538/2001 (7µ.), 2939, 1403/2005, 3292/2007 
(7µ.)]. 
∆ιατάξεις:  
Νόµοι: 1642/1986 άρθ. 40, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ∆ΕΕ 2010, σελίδα 122  
 
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου - ∆ιάσπαση ή συγχώνευση Ανωνύµου 
Εταιρείας 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 2455 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίο. Εταιρεία που προήλθε από 
απόσχιση κλάδου. 
- Kατά τα εκτιθέµενα στην τέταρτη σκέψη, οι διατάξεις του άρθρου 3, σε συνδυασµό 
µε αυτές του άρθρου 7, του Ν∆. 1297/1972, µε τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή από 
κάθε φόρο (άρα και από τον φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίων), της εισφοράς 
τµήµατος ή κλάδου λειτουργούσης επιχειρήσεως σε συνιστωµένη κατά τις διατάξεις 
του εν λόγω Ν∆/τος ανώνυµη εταιρεία, οι οποίες ίσχυαν κατά τον ένδικο χρόνο 
δυνάµει της διατάξεως της παρ. 13 του άρθρου 13 του Ν. 2459/1997, κατισχύουν των 
διατάξεων των άρθρων 17 έως 31 του Ν. 1676/1986 ως ειδικότερες και (ως εκ της εν 
λόγω παρατάσεως) µεταγενέστερες αυτών. Εξ άλλου, ναι µεν η απαλλαγή της 
αναιρεσίβλητης εταιρείας από τον ένδικο φόρο βάσει των εν λόγω διατάξεων του Ν∆ 
1297/1972 δεν θα µπορούσε να υπαχθεί σε κάποια από τις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 της οδηγίας 69/335/ΕΟΚ, δεν 
κωλύεται, όµως, η ως άνω απαλλαγή από τις διατάξεις του άρθρου 7 της ίδιας 
οδηγίας, όπως, κατά τα προεκτιθέµενα, αντικαταστάθηκε τελικώς µε την οδηγία 
85/303/ΕΟΚ, δεδοµένου ότι στη µεν παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι 
«Τα κράτη µέλη απαλλάσσουν από το φόρο εισφοράς τις πράξεις […] οι οποίες, την 
1η Ιουλίου 1984, απαλλάσσονταν ή υπάγονταν στη φορολογία µε συντελεστή 0,50% 
ή µικρότερο», µεταξύ των οποίων ήταν και η δυνατότητα των κρατών µελών να 
απαλλάσσουν από τον ένδικο φόρο, την εισφορά του συνόλου της περιουσίας µιάς 
κεφαλαιουχικής εταιρείας ή ενός ή περισσοτέρων κλάδων της δραστηριότητάς της σε 
µία ή περισσότερες συνιστώµενες ή υφιστάµενες κεφαλαιουχικές εταιρείες (πρώτο 
εδάφιο), καθώς και ότι «Η Ελληνική ∆ηµοκρατία προσδιορίζει τις πράξεις τις οποίες 
απαλλάσσει του φόρου εισφοράς» (τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου), στη δε 
παράγραφο 2 ότι «Τα κράτη µέλη µπορούν, είτε να απαλλάσσουν του φόρου 
εισφοράς όλες τις πράξεις, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
είτε να επιβάλλουν ενιαίο συντελεστή που δεν θα υπερβαίνει το 1%». Ειδικότερα, 
δυνάµει του ως άνω τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 της ανωτέρω οδηγίας, 
ορίστηκαν στο άρθρο 22 του Ν. 1676/1986, απαλλαγές και εξαιρέσεις από τον ένδικο 
φόρο, στις οποίες δεν υπάγεται µεν η αναιρεσίβλητη εταιρεία, η πρόβλεψη όµως 
αυτών των απαλλαγών και εξαιρέσεων που έγινε στο Ν. 1676/1986 σε ανταπόκριση 
προς την ειδική ρύθµιση που εισήχθη στην εν λόγω οδηγία (85/303/ΕΟΚ) για την 
Ελληνική ∆ηµοκρατία µετά τη διαπίστωση ότι την 1η Ιουλίου 1984 δεν υπήρχε φόρος 
εισφοράς στην Ελλάδα (βλ. τις αιτιολογικές σκέψεις της εν λόγω οδηγίας στην τρίτη 
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σκέψη της παρούσης αποφάσεως), δεν έχει την έννοια της εξαντλητικής 
απαριθµήσεως των απαλλαγών και εξαιρέσεων, συνεπαγοµένης το ανίσχυρο άλλων 
απαλλακτικών διατάξεων προβλεποµένων σε άλλα νοµοθετήµατα του εσωτερικού 
δικαίου, όπως είναι οι απαλλακτικές διατάξεις του Ν∆. 1297/1972. Τέλος, η 
απαλλαγή της αναιρεσίβλητης εταιρείας από τον ένδικο φόρο δεν ευρίσκεται σε 
αντίθεση ούτε µε τους σκοπούς που επιδιώκονται µε τη θέσπιση της οδηγίας 
69/335/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 85/303/ΕΟΚ) του Συµβουλίου (βλ. 
ανωτέρω τέταρτη σκέψη), οι οποίοι, προ πάντων, εκφράζονται στην ανωτέρω διάταξη 
της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της εν λόγω οδηγίας, µε την οποία παρέχεται η 
δυνατότητα στα κράτη µέλη να απαλλάσσουν από το φόρο εισφοράς όλες 
ανεξαιρέτως τις πράξεις. Άλλο δε είναι το ζήτηµα της φορολογήσεως τυχόν 
προκύπτουσας υπεραξίας βάσει του άρθρου 15 παρ. 41 του Ν. 2166/1993, το οποίο 
δεν τίθεται στην παρούσα δίκη. Εποµένως, όλα τα περί του αντιθέτου, ως άνω, 
προβαλλόµενα µε την κρινόµενη αίτηση του ∆ηµοσίου πρέπει να απορριφθούν ως 
αβάσιµα, καθώς και η αίτηση αυτή στο σύνολό της (ΣΕ 2591/2007).  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 69/335/ΕΟΚ άρθ. 4, 7, 73/79/ΕΟΚ, 73/80/ΕΟΚ, 85/303/ΕΟΚ 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 9, 1676/1986, άρθ. 17, 18, 22, 48, 2166/1993, άρθ. 15, 
2459/1997, άρθ. 13, 
Ν∆: 1297/1972, άρθ. 7, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ∆ηµοσίευση: ∆ι∆ικ 2010, σελίδα 616  
 
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου - ∆ιάσπαση ή συγχώνευση Ανωνύµου 
Εταιρείας 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 3290 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου. Απαλλακτικές διατάξεις 
του Ν∆ 1297/72. 
- Οι πιο απαλλακτικές διατάξεις του Ν∆ 1297/72 εφαρµόζονται πλήρως εντός των 
νοµίµων χρονικών ορίων εφαρµογής τους και µετά την έναρξη της ισχύος του Ν. 
1676/86. Τούτο δε, γιατί µετά το νόµο αυτό εκδόθηκε ο Ν. 1839/89, ο οποίος ισχύει 
κατά το άρθρο 19 αυτού από τη δηµοσίευσή του στην Ε.τ.Κ., δηλαδή από 7.4.1989, 
διέλαβε όµως στο κείµενό του το άρθρο 4 της ως άνω κυρωθείσης υπουργικής 
αποφάσεως, αυτή δε καθ’ εαυτήν η διάταξη του άρθρου αυτού, διάταξη τυπικού 
πλέον νόµου, ως εκ του περιεχοµένου της και του ρυθµιζόµενου µε αυτή θέµατος, 
έχει αναδροµική ισχύ, δεδοµένου ότι µε τη διάταξη αυτή παρατείνεται η προθεσµία 
εφαρµογής των διατάξεων του Ν∆ 1297/72 από τότε που έληξε, δηλαδή από 
31.12.1987, µέχρι 31.12.1991, καλύπτεται δε έτσι και το χρονικό διάστηµα από 
1.1.1988 µέχρι 7.4.1989. Εποµένως, εφόσον νεώτερος νόµος µετά την έναρξη της 
ισχύος του Ν. 1676/86, έθεσε και πάλι σε εφαρµογή τις διατάξεις του Ν.∆. 1297/1972 
περί απαλλαγής από κάθε φόρο της εισφοράς και µεταβιβάσεως των περιουσιακών 
στοιχείων των βάσει του Ν∆/τος αυτού συγχωνευοµένων ή µετατρεποµένων 
επιχειρήσεων, οι γενόµενες µετά την 31.12.1987 συγχωνεύσεις ή µετατροπές 
επιχειρήσεων, υπαγόµενες στις διατάξεις του Ν∆ 1297/72, απαλλάσσονται, ως προς 
την εισφορά και µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων αυτών 
στη συνιστώµενη ανώνυµη εταιρεία, από κάθε φόρο και, συνεπώς, και από το φόρο 
συγκεντρώσεως κεφαλαίων του Ν. 1676/86 (ΣτΕ 1301/99, 1745/01, 1363-4/92, 1043-
4/96, 4320/95). Με την αναιρεσιβαλλοµένη κρίθηκε ότι «… εφόσον η εφεσίβλητη 
ανώνυµη εταιρεία συστάθηκε µε την µετατροπή τριών ατοµικών επιχειρήσεων, οι 
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οποίες λειτουργούσαν κατά το χρόνο µετατροπής, σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
παρατίθενται πιο πάνω, συντρέχουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής αυτής από το φόρο 
συγκεντρώσεως κεφαλαίων για την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων των 
ατοµικών επιχειρήσεων που µετατράπηκαν σε ανώνυµη εταιρεία, κατ’ εφαρµογή των 
διατάξεων του Ν∆ 1297/1972, οι οποίες δεν καταργήθηκαν ως προς τον εν λόγω 
φόρο µε το Ν. 1676/1986, όπως ορθά κρίθηκε µε την εκκαλουµένη. Περαιτέρω, οι πιο 
πάνω διατάξεις του Ν∆ 1297/1972 δεν αντίκεινται σε κάποια διάταξη του κοινοτικού 
δικαίου …». 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 69/335/ΕΟΚ άρθ. 4, 7, 9, 85/303/ΕΟΚ 
Ν∆: 1297/1972, άρθ. 1,  
Νόµοι: 1676/1986, άρθ. 17, 18, 1839/1989,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ∆ηµοσίευση: ∆ι∆ικ 2010, σελίδα 622  
 
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου - ∆ιάσπαση ή συγχώνευση Ανωνύµου 
Εταιρείας 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 2098 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Απόσχιση κλάδου ανώνυµης εταιρείας. Φόρος συγκέντρωσης 
κεφαλαίου. 
- Με την κρινόµενη αίτηση προβάλλεται ως µόνος λόγος αναιρέσεως ότι η 
ερµηνευτικώς συναχθείσα απαλλαγή της αναιρεσίβλητης από την ένδικη φορολογία 
βάσει των διατάξεων του Ν∆/τος 1297/1972, αντίκειται τόσο στις διατάξεις των 
άρθρων 7 έως 9 της ανωτέρω οδηγίας 69/335/ΕΟΚ του Συµβουλίου και τους σκοπούς 
της θεσπίσεώς της, όσο και στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1676/1986, µε τις 
οποίες ρυθµίσθηκαν εξαντλητικώς, δυνάµει του άρθρου 7 της οδηγίας, οι απαλλαγές 
και εξαιρέσεις από τον ένδικο φόρο, µεταξύ των οποίων δεν προβλέπεται απαλλαγή ή 
εξαίρεση από αυτόν, των µετατρεποµένων ή συγχωνευοµένων κατ’ εφαρµογή του 
Ν∆/τος 1297/1972 επιχειρήσεων, ενώ, εξ άλλου, οι επιχειρήσεις αυτές δεν 
απηλλάγησαν ή εξαιρέθηκαν του ενδίκου φόρου ούτε µε µεταγενέστερο του Ν. 
1676/1986 τυπικό νόµο, τέτοια δε απαλλαγή ή εξαίρεση δεν µπορούσε να συναχθεί εκ 
µόνου του λόγου ότι επανειληµµένως παρετάθη η προθεσµία εφαρµογής του Ν∆/τος 
1297/1972.  
- Κατά τα εκτιθέµενα στην πέµπτη σκέψη, οι διατάξεις του άρθρου 3, σε συνδυασµό 
µε αυτές του άρθρου 7, του Ν∆ 1297/1972, µε τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή από 
κάθε φόρο (άρα και από τον φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίων), της εισφοράς 
τµήµατος ή κλάδου λειτουργούσας επιχειρήσεως σε συνιστώµενη κατά τις διατάξεις 
του εν λόγω ν.δ/τος ανώνυµη εταιρία, οι οποίες ίσχυαν κατά τον ένδικο χρόνο 
δυνάµει της διατάξεως της παρ. 13 του άρθρου 13 του Ν. 2459/1997, κατισχύουν των 
διατάξεων των άρθρων 17 έως 31 του Ν. 1676/1986 ως ειδικότερες και (ως εκ της εν 
λόγω παρατάσεως) µεταγενέστερες αυτών. Εξάλλου, ναι µεν η απαλλαγή της 
αναιρεσίβλητης εταιρίας από τον ένδικο φόρο βάσει των εν λόγω διατάξεων του Ν∆ 
1297/1972 δεν θα µπορούσε να υπαχθεί σε κάποια από τις περιπτώσεις που 
προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 της οδηγίας 69/335/ΕΟΚ, δεν 
κωλύεται, όµως, η ως άνω απαλλαγή από τις διατάξεις του άρθρου 7 της ίδιας 
οδηγίας, όπως, κατά τα προεκτεθέντα, αντικαταστάθηκε τελικώς µε την οδηγία 
85/303/ΕΟΚ, δεδοµένου ότι στη µεν παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι 
«Τα κράτη µέλη απαλλάσσουν (υποχρεωτικά, κατά τους όρους που ίσχυαν κατά την 
1η Ιουλίου 1984 για την απαλλαγή ή την επιβολή µειωµένου συντελεστή -πρβλ. 
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αποφάσεις του ∆ΕΚ της 13.2.1996, υποθέσεις C-197/94 και C-252/94, Socit Bautiaa, 
και της 13.10.1992, υπόθεση C-50/91, Commerz- Credit –Bank AG) από το φόρο 
εισφοράς τις πράξεις (…) οι οποίες, την 1η Ιουλίου 1984, απαλλάσσονταν ή 
υπάγονταν στη φορολογία µε συντελεστή 0,50% ή µικρότερο…», µεταξύ των οποίων 
ήταν –υπό το καθεστώς της οδηγίας 69/335/ΕΟΚ, όπως ίσχυε αρχικώς- η εισφορά 
κλάδου δραστηριότητας µιας κεφαλαιουχικής εταιρίας σε συνιστώµενη 
κεφαλαιουχική εταιρία, καθώς και ότι «Η Ελληνική ∆ηµοκρατία προσδιορίζει τις 
πράξεις τις οποίες απαλλάσσει του φόρου εισφοράς» (τρίτο εδάφιο της ίδιας 
παραγράφου), στη δε παράγραφο 2 ότι «Τα κράτη µέλη µπορούν, είτε να 
απαλλάσσουν του φόρου εισφοράς όλες τις πράξεις, εκτός από εκείνες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, είτε να επιβάλλουν ενιαίο συντελεστή που δεν θα 
υπερβαίνει το 1%». Ειδικότερα, δυνάµει του ως άνω τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 7 της ανωτέρω οδηγίας ορίσθηκαν στο άρθρο 22 του Ν. 1676/1986, 
απαλλαγές και εξαιρέσεις από τον ένδικο φόρο, στις οποίες δεν υπάγεται µεν η 
αναιρεσίβλητη εταιρία, η πρόβλεψη όµως αυτών των απαλλαγών και εξαιρέσεων που 
έγινε στο Ν. 1676/1986 σε ανταπόκριση προς την ειδική ρύθµιση που εισήχθη στην 
εν λόγω οδηγία (85/303/ΕΟΚ) για την Ελληνική ∆ηµοκρατία µετά τη διαπίστωση ότι 
την 1η Ιουλίου 1984 δεν υπήρχε φόρος εισφοράς στην Ελλάδα (βλ. τις αιτιολογικές 
σκέψεις της εν λόγω οδηγίας στην τέταρτη σκέψη της παρούσας αποφάσεως- πρβλ. 
και απόφαση του ∆ΕΚ της 21ης Ιουνίου 2007, C-366/05, Optimus), δεν έχει την 
έννοια της εξαντλητικής απαριθµήσεως των απαλλαγών και εξαιρέσεων, 
συνεπαγόµενης το ανίσχυρο άλλων απαλλακτικών διατάξεων προβλεποµένων σε 
άλλα νοµοθετήµατα του εσωτερικού δικαίου, όπως είναι οι απαλλακτικές διατάξεις 
του Ν∆ 1297/1972. Τέλος, η απαλλαγή της αναιρεσίβλητης εταιρίας από τον ένδικο 
φόρο, ανεξαρτήτως του αν τυχόν ήταν υποχρεωτική κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 
παρ.1 της οδηγίας 69/335/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 85/303/ΕΟΚ) 
του Συµβουλίου, πάντως, δεν βρίσκεται σε αντίθεση ούτε µε τους σκοπούς που 
επιδιώκονται µε τη θέσπιση της οδηγίας αυτής (βλ. ανωτέρω τέταρτη σκέψη), οι 
οποίοι, προ πάντων, εκφράζονται στην ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 2 του 
άρθρου 7 της εν λόγω οδηγίας, µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη µέλη 
να απαλλάσσουν από το φόρο εισφοράς όλες ανεξαιρέτως τις πράξεις. Άλλο δε είναι 
το ζήτηµα της φορολογήσεως τυχόν προκύπτουσας υπεραξίας µετατρεπόµενων ή 
συγχωνευόµενων επιχειρήσεων βάσει του άρθρου 15 παρ. 41 του Ν. 2166/1993, το 
οποίο δεν τίθεται στην παρούσα δίκη. Εποµένως, όλα τα περί του αντιθέτου, ως άνω, 
προβαλλόµενα µε την κρινόµενη αίτηση του ∆ηµοσίου πρέπει να απορριφθούν ως 
αβάσιµα, καθώς και η αίτηση αυτή στο σύνολό της. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 85/303/ΕΟΚ άρθ. 7, 8, 9, 
Ν∆: 1297/1972,  
Νόµοι: 1676/1986, άρθ. 22, 2166/1993, άρθ. 15, 2459/1997, άρθ. 13, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ∆ηµοσίευση: ∆ι∆ικ 2010, σελίδα 646  
 
Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου - ∆ιάσπαση ή συγχώνευση Ανωνύµου 
Εταιρείας 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας 
Αριθµός απόφασης: 3291 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Φορολογία συγκέντρωσης κεφαλαίου. Απαλλακτικές 
διατάξεις του Ν∆ 1297. Χρονικά όρια εφαρµογής τους. 
∆ιατάξεις: 



 

[33] 
 

Οδηγίες: 85/303/ΕΟΚ, 69/335/ΕΟΚ άρθ. 4, 7, 9,  
Νόµοι: 1676/1986, άρθ. 17, 18, 1839/1989, άρθ. 11, 2166/1993,  
Ν∆: 1272/1972, άρθ. 1, 3,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008 * ∆ηµοσίευση: ∆ι∆ικ 2010, σελίδα 626 
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