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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση Νσχ, όπως διαµορφώθηκε από
την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή, αποτελείται από 55 άρθρα.
Με το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 1 έως 13) θεσπίζονται νέες διατάξεις που αφορούν τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Συγκεκριµένως,
ορίζεται το πεδίο εφαρµογής του εν λόγω φόρου, το αντικείµενό του, καθώς
και το ότι ισούται µε το άθροισµα του κύριου φόρου επί κάθε ακινήτου, και
του συµπληρωµατικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων επί
των ακινήτων του υποκειµένου στον φόρο (άρθρο 1), καθορίζονται τα υποκείµενα του φόρου (άρθρο 2), οι περιπτώσεις απαλλαγής από αυτόν (άρθρο
3) και ο τρόπος προσδιορισµού του κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς για κάθε κτίσµα ή γήπεδο (εντός ή εκτός σχεδίου
πόλεως ή οικισµού) βάσει της γεωγραφικής θέσης, της επιφάνειας, της χρήσης, της παλαιότητας, του ορόφου και του αριθµού προσόψεων του κτίσµατος, ενώ για τα γήπεδα λαµβάνεται υπόψη η γεωγραφική θέση, ο συντελεστής δόµησης, η επιφάνεια, η πρόσοψη, η χρήση, η άρδευση (άρθρο 4). Επίσης, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού του συµπληρωµατικού φόρου του
ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο οποίος επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας των ακινήτων του
φορολογουµένου, µε κλίµακα προοδευτικών συντελεστών από 1‰ έως 1%
και αφορολόγητη αξία 300.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα, και µε αναλογικό συντελεστή (5‰ ή 2,5‰), χωρίς αφορολόγητη αξία, για τα νοµικά πρόσωπα (άρθρο 5). Ρυθµίζονται ζητήµατα υποβολής της σχετικής δήλωσης
(άρθρο 6) και καταβολής του φόρου (άρθρο 8), προβλέπεται η χορήγηση εκπτώσεων και αναστολής πληρωµής του για συγκεκριµένες κατηγορίες προ-
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σώπων (άρθρο 7) και θεσπίζεται η δυνατότητα µερικής ή ολικής εξόφλησής
του δια της µεταβίβασης του ακινήτου σε τρίτον και εκχώρησης της απαίτησης καταβολής του τιµήµατος στο Δηµόσιο (άρθρο 10). Τέλος, εισάγονται
ρυθµίσεις µε τις οποίες καθορίζονται οι υποχρεώσεις τρίτων κατά την κατάρτιση δικαιοπραξίας επί ακινήτου που υπάγεται στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 9),
εναρµονίζονται µε τις απαιτήσεις του φόρου οι σχετικές µε την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων διατάξεις (άρθρο 12), ορίζεται ως πόρος των ΟΤΑ ποσοστό επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του ΕΝ.Φ.Ι.Α., θεσπίζονται µεταβατικές διατάξεις και καταργούνται άλλες διατάξεις (άρθρο 13).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 14 έως 20) θεσπίζεται τριετής
οικονοµική παροχή της ναυτιλιακής κοινότητας προς το Ελληνικό Δηµόσιο
για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης (άρθρο 14), περιορίζονται οι
φορολογικές απαλλαγές αλλοδαπών εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων υπό
ξένη σηµαία καθώς και των µετόχων ή εταίρων τους (άρθρο 15), και εισάγονται ρυθµίσεις που αφορούν το µέτρο της απόσυρσης των αυτοκίνητων οχηµάτων (άρθρο 16) και το δασµολογικό καθεστώς που διέπει τη µεταβίβαση
από τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους ειδών, συµπεριλαµβανοµένων των αυτοκινήτων, που έχουν παραληφθεί ατελώς (άρθρο 17). Περαιτέρω, ρυθµίζονται ζητήµατα αποφυγής διπλής φορολογίας, υποβολής εκπρόθεσµων δηλώσεων και ενδοοµιλικών συναλλαγών (άρθρο 18), οργανωτικά θέµατα των
υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων (άρθρο 19) και άλλων διευθύνσεων και υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών (άρθρο 20).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 21 έως 26) εισάγονται τροποποιήσεις στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013), µε τις οποίες ορίζονται, µεταξύ άλλων, οι περιπτώσεις που φυσικό πρόσωπο εξαιρείται από το καθεστώς του φορολογικού κατοίκου Ελλάδας παρά τη συµπλήρωση του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος παρουσίας του σε αυτήν (άρθρο 21), τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις σχετικώς µε
τη φορολογία φυσικών (άρθρο 22) και νοµικών προσώπων (άρθρο 23), την
παρακράτηση φόρου (άρθρο 24) και τον τρόπο προσδιορισµού και καταβολής του φόρου εισοδήµατος (άρθρο 25), θεσπίζονται µεταβατικές διατάξεις
και καταργούνται άλλες διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος (άρθρο 26).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ (άρθρα 27 έως 30) προβλέπεται η ενοποίηση των αρµόδιων για τη διαχείριση του δηµόσιου χρέους φορέων µέσω
της σύστασης Διεύθυνσης Δηµόσιου Χρέους εντός του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και µεταφοράς σε αυτή των αρµοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δηµοσίου Χρέους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία καταργείται (άρθρο 27), προστίθενται αρµοδιότητες στις Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (άρθρο 28), τροποποιείται η διαδικασία ε-
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λέγχου των φορέων που επιχορηγούνται ή χρηµατοδοτούνται από φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης (άρθρο 29) και τίθεται σε εφαρµογή πρόγραµµα εθελοντικής διαδηµοτικής κινητικότητας για τον εξορθολογισµό της κατανοµής του ανθρώπινου δυναµικού των ΟΤΑ α΄ βαθµού (άρθρο 30).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 31 έως 39) εισάγονται ρυθµίσεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, όταν σε αυτή υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές (άρθρο 31), τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4182/2013 (άρθρο 32), του ειδικού φόρου ακινήτων καθώς και της φορολογίας των Ανωνύµων Εταιρειών Επενδύσεων σε
Ακίνητη Περιουσία του ν. 2778/1999 (άρθρο 33). Περαιτέρω, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την οργανωτική δοµή και τις αρµοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (άρθρο 34), τη λειτουργία της τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ ΑΕ (άρθρο 35) και την εποπτεία των οικοδοµικών συνεταιρισµών (άρθρο 36), και προβλέπονται συνέπειες για όσους φορείς παραβιάζουν την υποχρέωσή τους να διενεργούν τη µισθοδοσία τους µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής (άρθρο 37). Τέλος, ρυθµίζονται
ζητήµατα που προέκυψαν από τη διακοπή της χρηµατοδότησης του Δηµοσίου προς τις θυγατρικές της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., διευρύνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο επάγγελµα του πιστοποιηµένου εκτιµητή (άρθρο 38) και θεσπίζεται νέο πρότυπο πιστοποίησης ποιότητας των δηµόσιων και ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (άρθρο 39).
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ (άρθρα 40 έως 55) τροποποιούνται
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και, συγκεκριµένως, διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής του και ρυθµίζονται θέµατα που
αφορούν την κοινοποίηση προς τον φορολογούµενο πράξεων της φορολογικής διοίκησης (άρθρο 40), την υποχρέωση ενηµέρωσης της τελευταίας για
οποιαδήποτε µεταβολή των στοιχείων του φορολογουµένου (άρθρο 41) και
τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αποδεικτικού ενηµερότητας και βεβαίωσης οφειλής (άρθρο 42). Περαιτέρω, τροποποιούνται διατάξεις του τέταρτου (άρθρο 43), πέµπτου (άρθρο 44), έκτου (άρθρο 45), έβδοµου (άρθρο 46),
όγδοου (άρθρο 47), ένατου (άρθρο 48), δέκατου (άρθρο 49), ενδέκατου (άρθρο 50) και δωδέκατου (άρθρο 51) κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ρυθµίζονται ζητήµατα του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (άρθρο 52), τροποποιούνται αρµοδιότητες του ΣΔΟΕ (άρθρο 53),
αναβάλλεται για ένα ακόµη έτος η επιβολή φόρου επί των τηλεοπτικών διαφηµίσεων (άρθρο 54) και ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος (άρθρο 55).
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ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των επί µέρους άρθρων του Νσχ
1. Επί των άρθρων 1, 4 και 5
Συµφώνως προς το άρθρο 1 παρ. 3, «ο ΕΝ.Φ.Ι.Α ισούται µε το άθροισµα
του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συµπληρωµατικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων επί των ακινήτων του υποκειµένου
στον φόρο». Γλωσσική, κατ’ αρχάς, παρατήρηση: να απαλειφθεί το «του»
προ της λέξης «φόρου». Ο κύριος φόρος, συµφώνως προς το άρθρο 4 του
Νσχ, υπολογίζεται αυτοτελώς για κάθε κτίσµα ή γήπεδο (εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισµού) του φορολογουµένου. Ο υπολογισµός του φόρου
επί των κτισµάτων γίνεται βάσει της γεωγραφικής θέσης, της επιφάνειας,
της χρήσης, της παλαιότητας, του ορόφου και του αριθµού προσόψεων του
κτίσµατος, ενώ για τα γήπεδα λαµβάνεται υπόψη η γεωγραφική θέση, ο συντελεστής δόµησης, η επιφάνεια, η πρόσοψη, η χρήση, η άρδευση. Ο συµπληρωµατικός φόρος, συµφώνως προς το άρθρο 5 του Νσχ, υπολογίζεται
επί της συνολικής αξίας των ακινήτων του φορολογουµένου, η αξία των οποίων υπολογίζεται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.
3842/2010. Για τα φυσικά πρόσωπα προβλέπεται κλίµακα προοδευτικών συντελεστών µε αφορολόγητη αξία 300.000 ευρώ, ενώ δεν υπάγεται σε συµπληρωµατικό φόρο η αξία των γηπέδων. Τα νοµικά πρόσωπα φορολογούνται µε αναλογικό συντελεστή (5‰ ή 2,5‰), χωρίς αφορολόγητη αξία.
Ως προς το ζήτηµα του τρόπου υπολογισµού του κύριου φόρου, δηλαδή
µε συντελεστή φόρου εκπεφρασµένο σε ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο κτίσµατος ή γηπέδου, αντί µε αναλογικό συντελεστή (ή κλίµακα συντελεστών)
επί της αξίας του ακινήτου, παρατηρείται ότι µε την ΣτΕ 1972/2012 (Ολοµ.),
επί συναφούς ρυθµίσεως του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, κρίθηκε, κατά
πλειοψηφία, ότι δεν παραβιάζονται οι αρχές της καθολικότητας και ισότητας
του φόρου. Περαιτέρω, ως προς την παράλληλη επιβολή δύο φόρων επί του
ίδιου αντικειµένου, αλλά µε διαφορετική βάση υπολογισµού, παρατηρείται
ότι η ως άνω διπλή φορολόγηση δεν φαίνεται να παραβιάζει τις ανωτέρω
συνταγµατικές αρχές, διότι το Σύνταγµα δεν απαγορεύει καταρχήν τη διπλή
φορολόγηση. Είναι, όµως, προφανές ότι η επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας µε κριτήριο τη συνολική αξία της περιουσίας του υποκειµένου στον φόρο, αντί της αυτοτελούς επιβολής φόρου ανά ακίνητο, βρίσκεται εγγύτερα
στο πνεύµα του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγµατος, λαµβανοµένου υπόψη ότι η φοροδοτική ικανότητα κρίνεται εν τέλει στο επίπεδο του υποκειµένου
σε φόρο, και δεν εξαντλείται στο επίπεδο του αντικειµένου του φόρου.
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2. Επί του άρθρου 1
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις της παραγράφου 1 ορίζεται ότι ο
ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται σε ακίνητα που «ανήκουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή κάθε είδους νοµικές οντότητες». Θα ήταν σκόπιµο η έννοια «νοµικές οντότητες» να ορισθεί κατά παραποµπή στις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (άρθρο 2 περ. δ΄ ν. 4172/2013) ή του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 3 περ. δ΄ ν. 4174/2013).
Περαιτέρω, µε την παράγραφο 5 ορίζεται ότι «για τον καθορισµό του
ΕΝ.Φ.Ι.Α. λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου». Ορίζεται δε ότι η «πραγµατική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηµατολογικό γραφείο», εκτός αν «η πραγµατική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή
στο κτηµατολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδοµής ή
έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου», οπότε λαµβάνεται υπόψη η
πραγµατική επιφάνεια και η πραγµατική χρήση του ακινήτου. Στο µέτρο που
ως κριτήριο για την επιβολή του φόρου λαµβάνεται η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου, κατά σύµφωνη προς το Σύνταγµα (αρχή της φορολογικής
ισότητας) ερµηνεία, αυτονόητο είναι ότι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα επιβάλλεται βάσει
της πραγµατικής κατάστασης του ακινήτου, ακόµη και σε περιπτώσεις που
αυτή είναι µικρότερη από την αναγραφόµενη «στην οριστική εγγραφή στο
κτηµατολογικό γραφείο».
3. Επί του άρθρου 2
Με την παράγραφο 2 περ. στ΄ ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι υποκείµενο του
φόρου είναι και ο σύνδικος της πτώχευσης. Δεδοµένου ότι ο σύνδικος δεν
έχει ούτε αποκτά εµπράγµατα δικαιώµατα επί της ακίνητης περιουσίας του
πτωχού, απλώς δε έχει την εξουσία διοίκησης (διαχείρισης και διάθεσης)
της πτωχευτικής περιουσίας (άρθρο 17 παρ. 1 Πτωχευτικού Κώδικα), η ρύθµιση πρέπει να τροποποιηθεί και να προβλεφθεί ότι ο σύνδικος δεν είναι υποκείµενο του φόρου, αλλά υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης για λογαριασµό του πτωχού (βλ. αντίστοιχη ρύθµιση του άρθρου 33 παρ. 4 του ν.
3842/2010 για τον φόρο ακίνητης περιουσίας νοµικών προσώπων).
Επίσης, µε την παράγραφο 4 θεσπίζονται κανόνες επιµερισµού του φόρου
σε περίπτωση που επί ακινήτου ή ακινήτων έχει συσταθεί επικαρπία. Σηµειώνεται ότι οι προτεινόµενες διατάξεις ρυθµίζουν µόνο περιπτώσεις ισόβιας
επικαρπίας, και όχι επικαρπίας ορισµένου χρόνου.
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4. Επί του άρθρου 5
Από τη διατύπωση της προτεινόµενης παραγράφου 2 συνάγεται ότι για
τον προσδιορισµό του συµπληρωµατικού φόρου των φυσικών προσώπων εξαιρείται η αξία όλων των γηπέδων, και όχι µόνο αυτών που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισµού, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση. Επίσης, για λόγους κωδικοποίησης των διατάξεων του νέου φόρου σε ενιαίο κείµενο, οι ρυθµίσεις του άρθρου 32 του ν. 3842/2010, όπως τροποποιούνται από το άρθρο 13 του Νσχ, πρέπει να ενταχθούν νοµοτεχνικώς στο υπό εξέταση Νσχ.
5. Επί του άρθρου 7
Με την προτεινόµενη παράγραφο 1 προβλέπεται έκπτωση (ορθότερα: µείωση) 50% επί του οφειλόµενου ΕΝ.Φ.Ι.Α., και µε την παράγραφο 2, υπό προϋποθέσεις, 100% έκπτωση (ορθότερα: απαλλαγή), εφόσον πληρούνται κριτήρια οικονοµικής αδυναµίας καταβολής του φόρου, συναρτώµενα προς το
οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα του προηγούµενου έτους και την επιφάνεια των κτισµάτων επί των οποίων ο φορολογούµενος ή η σύζυγος ή τα
εξαρτώµενα τέκνα του έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα. Συγκεκριµένως, ορίζεται ότι «έκπτωση» δικαιούται ο φορολογούµενος εφόσον: (α) «το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου φορολογικού έτους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες
ευρώ (€9.000), προσαυξηµένο κατά χίλια ευρώ (€1.000) για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώµενο µέλος» και (β) «το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων στα οποία κατέχουν δικαιώµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο
υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του, λαµβανοµένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά µέτρα».
Επισηµαίνεται, καταρχάς, ότι η θέσπιση του πρώτου ως άνω εισοδηµατικού κριτηρίου φαίνεται να µειώνει την αποτελεσµατικότητα του δεύτερου
κριτηρίου που συναρτάται µε το αντικείµενο του φόρου (κτίσµατα επιφανείας έως 150 τ.µ.), δεδοµένου ότι, επί παραδείγµατι, η ύπαρξη ιδιόκτητης οικογενειακής κατοικίας (κτίσµατος) επιφανείας κυρίων χώρων 120 τ.µ., µολονότι πληροί το β΄ ως άνω κριτήριο (διότι δεν υπερβαίνει τα 150 τ.µ.), δηµιουργεί (τεκµαρτό) οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα της τάξης των
10.800 ευρώ (άρθρο 31 παρ. 1 περ. α΄ και θ΄ του ν.4172/2013), το οποίο αποκλείει την εφαρµογή της «έκπτωσης» από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., διότι υπερβαίνει
το α΄ ως άνω εισοδηµατικό κριτήριο. Ως προς το ζήτηµα της εισαγωγής εισοδηµατικού κριτηρίου επί φόρου επιβαλλόµενου επί της περιουσίας, σηµειώνεται ότι το Γερµανικό Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό Δικαστήριο έκρινε, µε
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την απόφασή του της 22.6.1995 (BVerfGE, 93, 121), µεταξύ άλλων, ότι η επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας, παραλλήλως προς άλλους υφισταµένους
φόρους, δεν πρέπει θίγει τον πυρήνα του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας, καθώς και ότι ο φόρος πρέπει να µπορεί να καταβάλλεται ετησίως από τα εισοδήµατα τα οποία προέρχονται κατά συνήθη χρήση από την περιουσία αυτή. Περαιτέρω, µε αφετηρία την παραδοχή ότι το εισόδηµα το οποίο προκύπτει από την περιοδική εκµετάλλευση της περιουσίας πρέπει µεν να συµβάλλει στην κάλυψη των δηµοσίων βαρών, συγχρόνως, όµως, ένα τµήµα του
πρέπει να παραµένει εις χείρας του φορολογουµένου, έθεσε το σχετικό όριο στο ήµισυ του ως άνω εισοδήµατος, υπό την έννοια ότι η συνολική φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας δεν µπορεί να υπερβαίνει,
κατά προσέγγιση, το ήµισυ του εισοδήµατος που παράγεται από αυτή
(Halbteilungsgrundsatz, αρχή της «διαιρέσεως εις το ήµισυ»). Συναφώς, το
Γαλλικό Συνταγµατικό Συµβούλιο (Conseil Constitutionnel) έκρινε, µε την 98405 DC απόφασή του της 29.12.1998 επί του φόρου αλληλεγγύης επί της
(κινητής και ακίνητης) περιουσίας (Impôt de Solidarité sur la Fortune), ότι ο
ως άνω φόρος κατοχής της περιουσίας πρέπει να µπορεί να καταβάλλεται
διά των εισοδηµάτων που παράγει αυτή και, συνεπώς, για να είναι η φορολόγηση της περιουσίας συνταγµατικώς ανεκτή, πρέπει η κατοχή της να συνδέεται και µε παραγωγή εισοδήµατος (βλ., σχετ., Ευ. Μπακάλη, Φορολογικοί
Περιορισµοί της Ιδιοκτησίας, Αθήνα, 2008).
Περαιτέρω, για την αναγνώριση της ως άνω «έκπτωσης» από τον
ΕΝ.Φ.Ι.Α. τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση «ο φορολογούµενος, ή ο/η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του να µην έχουν ή να µην
ευθύνονται µε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο και τα Ασφαλιστικά
Ταµεία». Παρατηρείται ότι η ως άνω πρόσθετη προϋπόθεση παρίσταται αντίθετη µε τον σκοπό της προτεινόµενης ρύθµισης, ο οποίος, κατά την προτεινόµενη διάταξη, είναι η µείωση ή απαλλαγή από τον φόρο προσώπων που
βρίσκονται σε «οικονοµική αδυναµία πληρωµής» του, δεδοµένου ότι η ύπαρξη ληξιπρόθεσµων οφειλών συνιστά τεκµήριο έλλειψης χρηµατικών πόρων
από πλευράς του οφειλέτη, και όχι ένδειξη οικονοµικής του δυνατότητας
για την καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α., λαµβανοµένων υπόψη και των διοικητικών
και ποινικών κυρώσεων που αντιµετωπίζουν τα πρόσωπα που έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο, καθώς και των προβλεπόµενων από
τον Κ.Ε.Δ.Ε. µέτρων διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας τους.
Εξ άλλου, η σύνδεση τυχόν απαλλαγών ή µειώσεων από τον φόρο µε κριτήρια µη συνδεόµενα µε το είδος και την αξία του αντικειµένου του φόρου (ακίνητη περιουσία) ή µε την προσωπική φοροδοτική ικανότητα του υποκειµένου στον φόρο, δηλαδή µε το ατοµικό ή οικογενειακό του εισόδηµα, ή µε τη
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συνολική αξία της περιουσίας του, δεν φαίνεται να βρίσκεται σε αρµονία ούτε µε το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγµατος.
Ως προς την παροχή νοµοθετικής εξουσιοδότησης στον Γενικό Γραµµατέα
Δηµοσίων Εσόδων για τον καθορισµό των διαδικασιών «χορήγησης της έκπτωσης», παρατηρείται ότι η «χορήγηση της έκπτωσης» δεν συνδέεται µε
διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, της οποίας ο ρόλος στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στη διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων του νόµου. Παρατηρείται, συνεπώς, ότι η προτεινόµενη ρύθµιση θα ήταν πιο αποτελεσµατική αν η µείωση ή απαλλαγή από τον φόρο παρεχόταν κατόπιν
σχετικής δήλωσης του φορολογουµένου στο πλαίσιο της διαδικασίας του
άρθρου 6 παρ. 3 του Νσχ.
Τέλος, λαµβανοµένης υπόψη της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του Συντάγµατος, σηµειώνεται ότι στην παράγραφο 3 πρέπει να προσδιορισθεί η
διάρκεια ισχύος της αναστολής καταβολής του φόρου που µπορεί να παρασχεθεί σε νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση, που η διάρκεια της αναστολής δεν είναι ενιαία, πρέπει να προσδιορισθούν τα κριτήρια βάσει των οποίων η φορολογική διοίκηση θα αποφασίζει για τη διάρκεια της αναστολής.
6. Επί του άρθρου 9
Με την προτεινόµενη παράγραφο 2 προστίθεται νέο άρθρο 65Α στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) το οποίο, µεταξύ άλλων, ορίζει
ότι, αν δεν επισυνάπτεται «από τον συµβολαιογράφο στο συµβόλαιο που
συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, µε το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, µε τα ίδια στοιχεία, περιλαµβάνεται στη δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούµενος έχει
καταβάλει, ή νόµιµα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριµένο ακίνητο …», είναι «αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία µε την οποία συστήνονται, µεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή µεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία δικαιώµατα» που αποτελούν αντικείµενο
του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Δεδοµένου ότι δια της υποσχετικής µόνο δικαιοπραξίας δεν
«συστήνονται (ορθότερα: συνιστώνται), µεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή µεταβιβάζονται» εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτων, παρατηρείται ότι η
µνεία σε δικαιοπραξίες ενοχικού δικαίου πρέπει να διαγραφεί. Επίσης, για
λόγους ασφάλειας δικαίου πρέπει να προσδιορισθεί πόσα έτη πριν από τη
µεταβίβαση πρέπει να αφορά το ως άνω πιστοποιητικό, και αυτό διότι από τη
διατύπωση της παραγράφου 3 συνάγεται ότι πρέπει να καλύπτει «όλα τα
προηγούµενα της µεταβίβασης έτη, µέχρι του έτους παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου», η οποία, συµφώνως και προς την αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 1 του Νσχ, είναι εικοσαετής σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Περαιτέρω, η παράγραφος 5, συµφώνως προς την οποία, «είναι απαρά-
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δεκτη η συζήτηση αγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου ή δηµόσιας αρχής από υπόχρεο στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί ακινήτου, αν δεν προσκοµισθεί κατά περίπτωση το πιστοποιητικό των παραγράφων 1 ή 3 του άρθρου αυτού», είναι γενική και αόριστη, και χρήζει αναδιατύπωσης και εξειδίκευσης. Τέλος, πρέπει να προσδιορισθεί η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των
διατάξεων του νέου άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ως
προς την υποχρέωση επισύναψης του ανωτέρω πιστοποιητικού.
7. Επί του άρθρου 11
Με την προτεινόµενη ρύθµιση µειώνεται ο συντελεστής του φόρου µεταβίβασης ακινήτων από 8% και 10%, σε 3%. Σηµειώνεται ότι, επειδή ο όρος
«φορολογητέα αξία» δεν απαντάται στη νοµοθεσία του φόρου µεταβίβασης
ακινήτων, θα ήταν σκόπιµο να αντικατασταθεί από τον όρο «αγοραία αξία»
(βλ. άρθρο 1 παρ. 5 α.ν. 1521/1950 που κυρώθηκε µε τον ν. 1587/1950).
8. Επί του άρθρου 14
Με τις διατάξεις του προτεινόµενου άρθρου επιβάλλεται για τα έτη 2014,
2015 και 2016 «ετήσια παροχή» σε πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων µε ελληνική σηµαία ή πλοίων µε ξένη σηµαία, εφόσον η διαχείριση των πλοίων αυτών γίνεται από επιχείρηση εγκατεστηµένη στην Ελλάδα δυνάµει του άρθρου 25 του ν. 27/1975. Η «παροχή» υπολογίζεται στο διπλάσιο επί του οφειλόµενου, βάσει των άρθρων 1 και 26 του ν.27/1975, φόρου, χωρίς τις µειώσεις ή εκπτώσεις του άρθρου 5 και του άρθρου 26 παρ. 1 και 5 του ν.
27/1975. Δεδοµένου ότι το σχετικό έσοδο περιέρχεται στον κρατικό προϋπολογισµό (βλ. σελ. 17 έκθεσης Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) και η
«παροχή» δεν επιβάλλεται σε ανταπόδοση συγκεκριµένης υπηρεσίας παρεχοµένης από το κράτος προς τους επιβαρυνοµένους µε αυτή (όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση), η επιβαλλόµενη «παροχή» συνιστά φόρο,
κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγµατος, ο οποίος πρέπει να εξετασθεί υπό το φως των ρυθµίσεων του άρθρου 107 παρ. 1 του Συντάγµατος,
στο βαθµό που καταλαµβάνει και πλοία µε ελληνική σηµαία πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, σε συνάρτηση και προς τη ΣτΕ 1685/2013 (Ολοµ.), επί
του ζητήµατος της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 18 του ν. 3758/2009.
9. Επί του άρθρου 18
Με την προτεινόµενη παράγραφο 2 παρέχεται απαλλαγή από «φορολογικές προσαυξήσεις» (ορθότερα: πρόσθετους φόρους και λοιπές κυρώσεις
της φορολογικής νοµοθεσίας) κατά τη φορολόγηση του ασφαλίσµατος από
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα των υπαλλήλων και των στελεχών της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004». Συµφώνως προς
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την αιτιολογική έκθεση, η ρύθµιση κρίνεται σκόπιµη λόγω της σηµαντικής
χρονικής υστέρησης µεταξύ της έκδοσης της υπ’ αριθ. 25/2011 γνωµοδότησης του ΝΣΚ και του χρόνου κατά τον οποίο είχε καταβληθεί αυτή η παροχή.
Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι η προαναφερθείσα γνωµοδότηση αποκλίνει από τη θέση που το ΝΣΚ είχε λάβει επί συναφούς ερωτήµατος µε την υπ’ αριθ. 213/1988 γνωµοδότησή του, συµφώνως προς την οποία, εισόδηµα από
µισθωτές υπηρεσίες δεν συνιστά το ασφάλισµα που εισπράττει ο εργαζόµενος κατά τον χρόνο επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, αλλά τα ασφάλιστρα που καταβάλει ο εργοδότης στην ασφαλιστική εταιρεία, γεγονός
που συνεπάγεται και υποχρέωση του εργοδότη να προβεί σε παρακράτηση
φόρου µισθωτών υπηρεσιών επί των αµοιβών αυτών. Βλ., συναφώς, και ΑΠ
1934/2008 µε την οποία κρίθηκε ότι «στην περίπτωση οµαδικής ασφάλισης
του προσωπικού µιας επιχείρησης από τον εργοδότη, ο οποίος, συνάπτοντας γνήσια σύµβαση υπέρ τρίτου, αναλαµβάνει να καλύπτει αυτός, ολικά ή
µερικά το ασφάλιστρο, η ασφάλιση αυτή, αν αποτελέσει όρο µεταξύ αυτού
και των µισθωτών της εργασιακής σύµβασης έχει χαρακτήρα µισθολογικής
παροχής, η οποία συνίσταται στο δικαίωµα προσδοκίας που αποκτά ο εργαζόµενος εωσότου να πληρωθούν οι προϋποθέσεις της σύµβασης ασφάλισης
για την είσπραξη ενός εφάπαξ ποσού».
10. Επί του άρθρου 19
Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι ο προϊστάµενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών έχει, µεταξύ άλλων, «τα δικαιώµατα του Προϊσταµένου Δ.Ο.Υ. που ορίζονται από τις παρ.
10, 11, 12 και 13 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Ε. [ν. 2238/1994] όπως προστέθηκαν
µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17)». Επισηµαίνεται ότι, συµφώνως προς το άρθρο 26 παρ. 11 του Νσχ, «από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994
(Α’ 151), συµπεριλαµβανοµένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόµου».
11. Επί του άρθρου 21
Με την προτεινόµενη παράγραφο 3 τροποποιείται η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.
4172/2013, εφεξής «ΚΦΕ»), ούτως ώστε το εισόδηµα από επιχειρηµατική
δραστηριότητα που ασκείται στην ηµεδαπή από πρόσωπο που δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, να φορολογείται µόνο όταν αυτή η επιχειρηµατική δραστηριότητα ασκείται µέσω µόνιµης εγκατάστασης.
Λαµβανοµένου υπόψη ότι, συµφώνως προς το άρθρο 47 παρ. 2 του ΚΦΕ,
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όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες
θεωρούνται έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, ερωτάται αν σκοπός
της προτεινόµενης ρύθµισης είναι η µη υπαγωγή σε φόρο εισοδήµατος των
πάσης φύσεως εισοδηµάτων που αποκτούν αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα και
νοµικές οντότητες από πηγές στην Ελλάδα, πλην των προερχοµένων από
µόνιµη εγκατάστασή τους στην Ελλάδα.
12. Επί του άρθρου 22 παρ. 6
Με την προτεινόµενη παράγραφο 6 τροποποιείται η περίπτωση β΄ του άρθρου 22 του ΚΦΕ και ορίζεται ότι οι δαπάνες εκπίπτουν εφόσον «αντιστοιχούν σε πραγµατική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η
Φορολογική Διοίκηση». Επισηµαίνεται ότι ζήτηµα απόδειξης της «αγοραίας»
αξίας της συναλλαγής τίθεται µόνο για συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων
προσώπων κατά τα ειδικότερον οριζόµενα στα άρθρα 50 του ΚΦΕ και 21-22
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013), δια της τηρήσεως φακέλου τεκµηρίωσης των σχετικών συναλλαγών. Δεδοµένου, όµως, ότι φάκελος τεκµηρίωσης δεν µπορεί να υπάρξει για συναλλαγές µεταξύ µη συνδεδεµένων προσώπων, είναι προφανές ότι, κατά την εφαρµογή της προτεινόµενης ρύθµισης, θα προκύψει σειρά πρακτικών προβληµάτων ως προς το ζήτηµα της απόδειξης της συνδροµής της ανωτέρω προϋπόθεσης, ειδικώς σε
περιπτώσεις χορήγησης εκπτώσεων ή άλλων παροχών, ή σε περιπτώσεις επιχειρήσεων µε σύνθετη τιµολογιακή πολιτική, καθώς και στον κλάδο παροχής υπηρεσιών (βλ. σχετική επισήµανση και στην Έκθεση της Επιστηµονικής
Υπηρεσίας της Βουλής επί του άρθρου 22 του ν. 4172/2013).
Υπό το πρίσµα αυτό, και εφόσον ήθελε θεωρηθεί ότι, δια της προτεινόµενης ρύθµισης, ο νοµοθέτης επιβάλλει στα πρόσωπα που αναπτύσσουν στην
Ελλάδα επιχειρηµατική δραστηριότητα συγκεκριµένο τρόπο διαµόρφωσης
του τιµήµατος στις µεταξύ τους συναλλαγές, από τον οποίο δεν µπορούν να
αποστούν ούτε προς τα άνω ούτε προς τα κάτω, η προτεινόµενη ρύθµιση θίγει τη συνταγµατικώς κατοχυρωµένη αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων,
η οποία είναι απόρροια του δικαιώµατος συµµετοχής στην οικονοµική ζωή
της χώρας (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος) και, υπό προϋποθέσεις, τις αρχές τις ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων (άρθρο 28 ΣυνθΛΕΕ) και
της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 56 ΣυνθΛΕΕ).
13. Επί του άρθρου 22 παρ. 12
Με την προτεινόµενη παράγραφο 12 τροποποιείται το άρθρο 28 του ΚΦΕ
και, µεταξύ άλλων, ορίζεται ότι η φορολογική διοίκηση µπορεί να προβεί σε
εξωλογιστικό προσδιορισµό του εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστη-
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ριότητα βάσει έµµεσων µεθόδων ελέγχου «α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν
τηρούνται ή οι οικονοµικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύµφωνα µε τον
νόµο για τα λογιστικά πρότυπα, ή β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόµενα σχετικά δικαιολογητικά δεν συντάσσονται σύµφωνα µε
τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκοµίζονται στη Φορολογική Διοίκηση µετά από
σχετική πρόσκληση». Από τη διατύπωση της προτεινόµενης διάταξης συνάγεται ότι η φορολογική διοίκηση µπορεί να προσφύγει σε έµµεσες µεθόδους
εξωλογιστικού προσδιορισµού του εισοδήµατος σε οποιαδήποτε περίπτωση
παράβασης της λογιστικής ή φορολογικής νοµοθεσίας, ακόµη και αν αυτή
είναι τελείως επουσιώδης και δεν επηρεάζει την επάρκεια ή την ακρίβεια
των λογιστικών αρχείων ή των φορολογικών στοιχείων. Σηµειώνεται ότι η
διαγραφόµενη ως άνω ευχέρεια της φορολογικής διοίκησης να προσφεύγει
σε έµµεσες µεθόδους εξωλογιστικού προσδιορισµού του εισοδήµατος είναι
ευρύτατη εν σχέσει προς την υφιστάµενη ρύθµιση του άρθρου 28 του ΚΦΕ,
η οποία εισήχθη το πρώτον στον ν. 2238/1994 µε το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.
4110/2013, λόγω κατάργησης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.
186/1992), και η οποία παρείχε σχετική δυνατότητα µόνο σε περιπτώσεις µη
τήρησης ή µη επίδειξης των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων στη φορολογική διοίκηση. Επισηµαίνεται δε ότι είναι πολύ ευρύτερη ακόµη και από
την προϊσχύσασα αντίστοιχη ρύθµιση του άρθρου 30 του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων (που αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους κατάργησης του
νοµοθετήµατος αυτού και αντικατάστασής του από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), η οποία απαριθµούσε συγκεκριµένες µόνο
παραβάσεις που µπορούσαν να αποτελέσουν λόγο «απόρριψης» των βιβλίων, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, ήταν αδύνατη η διενέργεια ελεγκτικών
επαληθεύσεων και η εξαγωγή αποτελέσµατος βάσει των τηρούµενων βιβλίων και στοιχείων.
Επίσης, µε την προτεινόµενη παράγραφο 12 προστίθεται δεύτερη παράγραφος στο άρθρο 28 του ΚΦΕ, συµφώνως προς την οποία, «το εισόδηµα
φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν προέρχεται από άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µπορεί επίσης να προσδιορίζεται µε βάση κάθε διαθέσιµο στοιχείο ή έµµεσες µεθόδους ελέγχου σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όταν το ποσό του δηλούµενου
εισοδήµατος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούµενο εισόδηµα». Επισηµαίνεται, καταρχάς, ότι η χρήση
του δυνητικού «µπορεί» υποδηλώνει άσκηση διακριτικής ευχέρειας εκ µέρους της φορολογικής διοίκησης, η οποία θα πρέπει να εξετασθεί υπό το
φως των αρχών της νοµιµότητας και της βεβαιότητας του φόρου (Σ 78). Πέ-
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ραν αυτού, παρατηρείται και ότι η προτεινόµενη ρύθµιση δεν φαίνεται να
βρίσκεται σε αρµονία προς το άρθρο 30 του ΚΦΕ, το οποίο προβλέπει ότι, σε
περίπτωση που οι, κατά το άρθρο 31 του ΚΦΕ, «δαπάνες διαβίωσης» του φορολογουµένου είναι µεγαλύτερες από το δηλούµενο εισόδηµα, προστίθενται στο φορολογητέο του εισόδηµα και υπόκεινται σε φόρο, χωρίς να προκύπτει ευχέρεια εφαρµογής έµµεσων µεθόδων ελέγχου. Οµοίως, δεν βρίσκεται σε αρµονία προς το άρθρο 21 παρ. 4 του ΚΦΕ, το οποίο ορίζει ότι
«κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή µη διαρκή ή
µη σταθερή πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα» και, εποµένως, δεν καταλείπει κενό νόµου που θα δικαιολογούσε την εφαρµογή έµµεσων µεθόδων ελέγχου.
14. Επί του άρθρου 23
Με την προτεινόµενη παράγραφο 2 προστίθεται νέο εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του ΚΦΕ που ορίζει ότι «στην έννοια του κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο εµπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή διανοµή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων». Επισηµαίνεται ότι πρέπει να διευκρινισθεί αν η προτεινόµενη ρύθµιση θα ισχύει και σε περιπτώσεις κεφαλαιοποίησης ή διανοµής ενδοοµιλικών µερισµάτων, τα οποία απαλλάσσονται του φόρου δυνάµει του άρθρου 48 του
ΚΦΕ.
15. Επί του άρθρου 24
Με την προτεινόµενη παράγραφο 6 προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο
άρθρο 64 του ΚΦΕ που ορίζει ότι «οι πληρωµές τόκων δανείων που χορηγούν πιστωτικά ιδρύµατα, περιλαµβανοµένων των τόκων υπερηµερίας, καθώς και οι τόκοι διατραπεζικών καταθέσεων απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου». Εν προκειµένω, πρέπει να διευκρινισθεί αν η απαλλαγή
καταλαµβάνει και τόκους που καταβάλλονται προς αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία δεν διατηρούν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
16. Επί του άρθρου 26
Με την προτεινόµενη παράγραφο 11 προστίθεται νέα παράγραφος 22 στο
άρθρο 72 του ΚΦΕ και ορίζεται ότι «από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013
παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α’ 151), συµπεριλαµβανοµένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόµου». Δεδοµένου ότι, συµφώνως προς
το άρθρο 112 του ν. 4172/2013, «οι διατάξεις του νόµου αυτού ισχύουν από
τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως [23-7-2013], µε εξαί-
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ρεση τα οριζόµενα στο άρθρο 72 ή αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις αυτού», από τη διατύπωση της προτεινόµενης διάταξης προκύπτει ότι
οι διατάξεις του ν. 2238/1994 παύουν να ισχύουν αναδροµικώς από 23-72013.
Επισηµαίνεται, επίσης, ότι η νοµοθετική κατάργηση του συνόλου των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν.
2238/1994, ανεξαρτήτως του περιεχοµένου τους, είναι πιθανόν να δηµιουργήσει πρακτικά προβλήµατα κατά την πρώτη περίοδο εφαρµογής του ΚΦΕ,
κυρίως ως προς ζητήµατα τεχνικού και διαδικαστικού χαρακτήρα, υποβολής
δηλώσεων κ.λπ. Περαιτέρω, δεν είναι αντιληπτή η σκοπιµότητα κατάργησης
εγκυκλίων (οι οποίες, εξ άλλου, ως µη έχουσες κανονιστικό περιεχόµενο,
δεν εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόµου) στο µέτρο που οι ερµηνευόµενες
µε αυτές διατάξεις είναι οµοίου περιεχοµένου µε αυτές του ν.2238/1994
(στον οποίον έχουν κωδικοποιηθεί οι ρυθµίσεις του ν.δ. 3323/1955 και του
ν.δ. 3843/1958). Τέλος, σηµειώνεται ότι δεν φαίνεται να ρυθµίζεται η ισχύς
διατάξεων φορολογίας εισοδήµατος, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί νοµοτεχνικώς στον ν. 2238/1994.
17. Επί του άρθρου 33
Με την προτεινόµενη παράγραφο 9 τροποποιείται το άρθρο 31 του ν.
2778/1999 λόγω κατάργησης των διατάξεων του ν. 2238/1994. Σκόπιµο θα
ήταν, εκτός της διαγραφής της παραποµπής στα άρθρα του προϊσχύσαντος
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.2238/1994), να γίνει παραποµπή και
στα αντίστοιχα άρθρα του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.
4172/2013).
18. Επί του άρθρου 38
Με την προτεινόµενη παράγραφο 1 ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι τα πρόσωπα που διετέλεσαν Διευθύνοντες Σύµβουλοι, Πρόεδροι και µέλη του Δ.Σ.
των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ, οι οποίες αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 16 του ν. 4038/2012, από τις 1.1.2010 µέχρι και τη λύση των εταιρειών αυτών και τον διορισµό των εκκαθαριστών «δεν διώκονται ποινικά για αδικήµατα, των οποίων η αντικειµενική υπόσταση συνίσταται στη µη καταβολή από τις ανωτέρω εταιρίες των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ και
όλων εν γένει των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξαρτήτως του χρόνου
που αυτές κατέστησαν απαιτητές, καθώς και στη µη καταβολή των πάσης
φύσεως χρεών, φόρων, τελών, εισφορών, δασµών, προσαυξήσεων και προστίµων προς το Δηµόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης
αυτών», το δε «αξιόποινο των ανωτέρω αδικηµάτων των εν λόγω προσώπων εξαλείφεται και παύει η ποινική δίωξη».
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Παρατηρείται, κατ’ αρχάς, ότι προς αποφυγή ερµηνευτικών δυσχερειών
ως προς το αν η ρύθµιση συνιστά αµνηστία, η οποία παρέχεται µόνον υπό
τους όρους των παρ. 3 και 4 του άρθρου 47 του Συντάγµατος, θα ήταν νοµικώς ορθότερο να ορισθεί ειδικώς, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, ότι για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν οφείλονται από τις ανωτέρω
εταιρείες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και όλων εν γένει των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου που αυτές κατέστησαν
απαιτητές, καθώς και χρέη, φόροι, τέλη, εισφορές, δασµοί, προσαυξήσεις
και πρόστιµα προς το Δηµόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών.
Εξ άλλου, µε την προτεινόµενη παράγραφο 3, µεταξύ άλλων, προστίθεται
παράγραφος 7 περ. β΄, στο άρθρο 4Α της υπ’ αριθ. Οικ. 02/11.6.2013 κοινής
απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ Β΄ 1414), από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «7. (…) β. Ο ειδικός
διαχειριστής δεν υπέχει αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη, έναντι τρίτων για
πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν στην ειδική διαχείριση. Για τις πράξεις
ή παραλείψεις του, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί, ενάγεται και ενέχεται σε αποζηµίωση το Δηµόσιο. Οι εκκρεµείς δίκες
συνεχίζονται µε παθητικώς νοµιµοποιούµενο το Δηµόσιο.»
Σηµειώνεται, συναφώς, ότι, αν µεν η απαλλαγή του ειδικού διαχειριστή από ποινική ευθύνη αφορά ήδη τελεσθείσες αξιόποινες πράξεις, µπορεί να
διατυπωθεί προβληµατισµός εάν η προτεινόµενη ρύθµιση συνιστά αµνηστία,
η οποία όµως, όπως προαναφέρθηκε, παρέχεται µόνον υπό τους όρους των
παρ. 3 και 4 του άρθρου 47 του Συντάγµατος, αν δε αφορά την απαλλαγή
του για µελλοντικές πράξεις, δεν συνάδει προς την αρχή της διάκρισης των
λειτουργιών.
19. Επί του άρθρου 40
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 8 αντικαθίσταται το άρθρο
5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, εφεξής «ΚΦΔ») και ορίζεται ότι η κοινοποίηση πράξεων «που εκδίδει η Φορολογική Διοίκηση
προς φορολογούµενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς», προβλέπεται δε ότι η κοινοποίηση της πράξης «συντελείται εφόσον:
(α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του ν.
3979/2011 ή στο λογαριασµό του εν λόγω προσώπου ή του νοµίµου αντιπροσώπου του ή του φορολογικού εκπροσώπου του στο πληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής Διοίκησης, την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, ή (β) αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδροµική
διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελµατικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώ-
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που, ή (γ) επιδοθεί στο εν λόγω πρόσωπο, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, µόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση µε άλλον
τρόπο. Η κοινοποίηση σύµφωνα µε τον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, κατά
το προηγούµενο εδάφιο, θεωρείται νόµιµη, εφόσον γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελµατικής
εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου». Ειδικώς, αν η πράξη αφορά νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα, η κοινοποίηση µπορεί να συντελείται και µε
παράδοση της πράξης «στην έδρα ή εγκατάσταση του νοµικού προσώπου ή
της νοµικής οντότητας στην Ελλάδα, µε υπογεγραµµένη απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας». Επίσης, προβλέπεται ότι «η νοµιµότητα της κοινοποίησης δεν θίγεται στην περίπτωση παραίτησης των προσώπων του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον
κατά το χρόνο της κοινοποίησης, δεν είχε γνωστοποιηθεί στη φορολογική
διοίκηση ο διορισµός νέου νοµίµου ή φορολογικού εκπροσώπου». Περαιτέρω, ορίζεται ότι «πράξη που αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νοµίµως κοινοποιηθεί µετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα αποστολής, εάν η ταχυδροµική διεύθυνση του
παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η
ταχυδροµική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη θεωρείται ότι έχει
κοινοποιηθεί νοµίµως µετά την παρέλευση τριάντα εργάσιµων (30) ηµερών
από την ηµέρα αποστολής της συστηµένης επιστολής . … Στις περιπτώσεις
της ηλεκτρονικής κοινοποίησης στο λογαριασµό φυσικού, νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας … , η πράξη θεωρείται ότι έχει νοµίµως κοινοποιηθεί µετά την παρέλευση δέκα ηµερών από την ανάρτησή της στο λογαριασµό του προσώπου το οποίο αφορά η επίδοση και την ηλεκτρονική ειδοποίηση του στην δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της».
Ως προς το ζήτηµα της ηλεκτρονικής κοινοποίησης επισηµαίνεται ότι, επί
του συναφούς ζητήµατος της δυνατότητας κοινοποίησης µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο εκκαθαριστικών σηµειωµάτων φόρου εισοδήµατος µε τις επ’
αυτών ατοµικές ειδοποιήσεις χρέους, έχει γίνει δεκτό µε την 443/2012 γνωµοδότηση του ΝΣΚ ότι, λόγω της αδυναµίας «έγχαρτης» απόδειξης της γενόµενης ηλεκτρονικής κοινοποίησης ενώπιον του Δικαστηρίου (δεδοµένου
ότι τα επιτρεπτά αποδεικτικά έγγραφα του δικαστικού φακέλου είναι «έγχαρτα» και, µάλιστα, τα αποδεικτικά επίδοσης των εγγράφων καταρτίζονται
από συγκεκριµένα όργανα και κατά συγκεκριµένο τύπο που ορίζεται ρητώς
στις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας), ενέργειες για τις οποίες προβλέπεται στον νόµο προθεσµία αρχόµενη από
της επίδοσης, όπως η άσκηση ενδίκου βοηθήµατος, καθίστανται, κατ’ αποτέλεσµα, απρόθεσµες (βλ. και παρατηρήσεις στην έκθεση της Επιστηµονικής
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Υπηρεσίας της Βουλής επί του άρθρου 5 ν. 4174/2013).
Ως προς τη ρύθµιση, συµφώνως προς την οποία η, δια συστηµένης επιστολής αποσταλείσα από τη Φορολογική Διοίκηση προς φορολογούµενο ή
άλλο πρόσωπο, πράξη «θεωρείται ότι έχει νοµίµως κοινοποιηθεί» µετά την
παρέλευση 15 ή 30 ηµερών από την ηµέρα αποστολής της, αναλόγως της
κατοικίας του παραλήπτη, και στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, µετά την παρέλευση 10 ηµερών «από την ανάρτησή της στο λογαριασµό του προσώπου το οποίο αφορά η επίδοση στο πληροφοριακό σύστηµα
της Φορολογικής Διοίκησης και την ηλεκτρονική ειδοποίηση του στην δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του, εφόσον δεν προκύπτει
προγενέστερος χρόνος παραλαβής της», παρατηρούνται τα εξής: Το δικαίωµα του πολίτη για παροχή έννοµης προστασίας από τα Δικαστήρια αποτελεί
θεµελιώδες συνταγµατικό δικαίωµα (άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγµατος), το
οποίο κατοχυρώνεται και από την κυρωθείσα µε το ν.δ. 53/1974 Ευρωπαϊκή
Σύµβαση της Ρώµης του 1950 για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.
άρθρα 6 και 13) υπό τη διατύπωση της «δίκαιης δίκης», αποτελεί δε θεµελιώδη αρχή του κράτους δικαίου. Περαιτέρω, συµφώνως προς την αρχή της
αναλογικότητας, που απορρέει από την έννοια και τους θεσµούς του κράτους δικαίου και καθιερώνεται ρητώς από το Σύνταγµα (άρθρο 25 παρ. 1), επιτρεπτώς επιβάλλονται από τον κοινό νοµοθέτη περιορισµοί στην άσκηση
των ατοµικών δικαιωµάτων µόνον εφόσον είναι αναγκαίοι και συνάπτονται
προς τον υπό του νόµου επιδιωκόµενο σκοπό. Τέλος, κατά την αρχή της αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας, η οποία συνιστά και γενική αρχή
του δικαίου της Ένωσης, (βλ. και αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 13.3.2007, [C-432/05, Unibet], της 6.5.2010, [C-145/08 - C149/08, συνεκδικασθείσες υποθέσεις] και της 15.4.2008, [C-268/06, Impact],
βλ. και ΣτΕ Ολοµ. 3741/2011), σε κάθε κράτος µέλος εναπόκειται να καθορίσει τα αρµόδια δικαστήρια και να ρυθµίσει τις δικονοµικές λεπτοµέρειες που
αποσκοπούν στη διασφάλιση των δικαιωµάτων τα οποία οι πολίτες αντλούν
από το δίκαιο της Ένωσης, οι δικονοµικές δε αυτές λεπτοµέρειες δεν επιτρέπεται να καθιστούν πρακτικώς αδύνατη ή εξαιρετικώς δυσχερή την άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από την έννοµη τάξη της Ένωσης.
Υπ’ αυτό, εποµένως, το πρίσµα, το προτεινόµενο τεκµήριο νόµιµης κοινοποίησης οδηγεί σε συνέπειες τέτοιας έντασης – ουσιαστικώς στον νοµοθετικό αποκλεισµό της δικαστικής προστασίας – οι οποίες παραβιάζουν τις ανωτέρω αρχές.
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, επισηµαίνεται ότι, κατά το άρθρο 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής κατά
πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης αρχίζει, σε περίπτωση ρητής πράξης,
«(α) για εκείνους τους οποίους αφορά: i. από την κατά νόµο επίδοσή της σε
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αυτούς, ή ii. σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγµένως πλήρη γνώση του περιεχοµένου της, και (β) για τους τρίτους: i. από τη δηµοσίευσή της, αν δεν προβλέπεται από το νόµο άλλος ειδικότερος
τρόπος γνωστοποίησής της, ή ii. σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγµένως πλήρη γνώση του περιεχοµένου της». Συνεπώς, σε περίπτωση κοινοποίησης πράξης µε διαδικασία διαφορετική από την
προβλεπόµενη στον Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας διαδικασία επίδοσης, η
προθεσµία για την άσκηση προσφυγής θα αρχίζει από τότε που ο διοικούµενος έλαβε πλήρη γνώση της.
Ειδικώς, ως προς τη ρύθµιση, συµφώνως προς την οποία, «η νοµιµότητα
της κοινοποίησης δεν θίγεται στην περίπτωση παραίτησης» του νόµιµου ή
φορολογικού εκπροσώπου νοµικού προσώπου, «εφόσον κατά το χρόνο της
κοινοποίησης, δεν είχε γνωστοποιηθεί στη φορολογική διοίκηση ο διορισµός νέου νοµίµου ή φορολογικού εκπροσώπου», είναι αυτονόητο ότι δεν
καταλαµβάνει περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ήδη
παραιτηθεί κατά τον χρόνο κοινοποίησης, χωρίς να έχουν εκλεγεί ή διορισθεί νέα σε αντικατάστασή τους, διότι δεν νοείται κοινοποίηση σε νοµικό
πρόσωπο το οποίο στερείται οργάνων διοίκησης και εκπροσώπησης. Εξ άλλου, ρύθµιση που εισάγει πλάσµα δικαίου, συµφώνως προς το οποίο, το νοµικό πρόσωπο λαµβάνει γνώση όταν η κοινοποίηση γίνεται σε πρόσωπο που
πλέον δεν το εκπροσωπεί, δεν είναι, κατά τα ανωτέρω, συνταγµατικώς ανεκτή.
20. Επί του άρθρου 46
Με την προτεινόµενη παράγραφο 6 τροποποιείται το άρθρο 25 του ΚΦΔ
και, µεταξύ άλλων, ορίζεται ότι «η είσοδος στην κατοικία του φορολογούµενου επιτρέπεται µόνο µε εντολή του αρµόδιου Εισαγγελέα, εκτός εάν αυτή
έχει δηλωθεί από το φορολογούµενο και ως χώρος άσκησης επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Στην τελευταία περίπτωση η πρόσβαση αφορά µόνο τους χώρους, στους οποίους ασκείται η επαγγελµατική
δραστηριότητα». Επισηµαίνεται συναφώς ότι, συµφώνως προς το άρθρο 9
παρ. 1 του Συντάγµατος, «Η κατοικία … καθενός είναι άσυλο. H ιδιωτική και
οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι απαραβίαστη. Καµία έρευνα δεν γίνεται
σε κατοικία, παρά µόνο όταν και όπως ορίζει ο νόµος και πάντοτε µε την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας».
21. Επί του άρθρου 51
Με την παράγραφο 1 προστίθεται νέα παράγραφος 7 στο άρθρο 66 του
ΚΦΔ και ορίζεται ότι «σε περίπτωση ακύρωσης µε απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, για τυπικούς λόγους ή λόγω νοµικής πληµµέλειας, οποιασδήπο-
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τε πράξης καταλογισµού, η Φορολογική Διοίκηση, σε συµµόρφωση µε την
δικαστική απόφαση, εκδίδει, µετά τον χρόνο ισχύος του [ΚΦΔ], τις προβλεπόµενες από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας πράξεις προσδιορισµού
του φόρου, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης της δικαστικής απόφασης».
Η προτεινόµενη ρύθµιση, εξεταζόµενη υπό το φως του άρθρου 26 του Συντάγµατος, είναι προφανές ότι παρέχει δυνατότητα έκδοσης νέας πράξης
στη φορολογική διοίκηση µόνο σε περιπτώσεις που το Δικαστήριο αναπέµπει την υπόθεση στη φορολογική διοίκηση, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79
παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999), άλλως θίγεται η
αρχή της διάκρισης των λειτουργιών.
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