
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να προσφέρουμε 

επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα 

φορολογικά θέματα, παραθέτουμε με συντομία το σκεπτικό 

της απόφασης 1738/2017 της Ολομέλειας του ΣτΕ σχετικά με 

την αντισυνταγματικότητα των παρατάσεων της παραγραφής 

των φορολογικών ελέγχων και αξιώσεων του Δημοσίου. 
 

— Με την απόφαση 1738/2017 της Ολομέλειας του ΣτΕ 

κρίνεται το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας των 

συνεχών παρατάσεων της παραγραφής του 

δικαιώματος του Δημοσίου για φορολογικό έλεγχο.  

— Σύμφωνα με την απόφαση, σκοπός των 

φορολογικών ελέγχων είναι η είσπραξη με στόχο την 

κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του κράτους και 

όχι η τιμωρία των φορολογουμένων, ούτε η απλή 

βεβαίωση των οικονομικών επιβαρύνσεων και 

προστίμων.  

— Η διάρκεια της παραγραφής θα πρέπει να μην 

ενθαρρύνει την απραξία της Διοίκησης, να δημιουργεί 

κλίμα εμπιστοσύνης στους διοικούμενους και να 

καθιστά την είσπραξη των εσόδων αντικειμενικά 

εφικτή.  

— Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι η επ’ αόριστον  

ανασφάλεια επιφέρει δυσμενείς συνέπειες τόσο στην 

οικονομική ανάπτυξη των φυσικών και νομικών 

προσώπων, όσο και στην εθνική οικονομία, ενώ με 

τις συνεχείς παρατάσεις ελλοχεύει ο κίνδυνος 

αδυναμίας είσπραξης των βεβαιουμένων.  

— Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ομόφωνα ότι η αρχή της 

ασφάλειας δικαίου επιτάσσει την σαφήνεια και 

προβλεψιμότητα των διατάξεων που αναφέρονται στη 

προθεσμία παραγραφής των φορολογικών 

επιβαρύνσεων. 

— Συγκεκριμένα, έκρινε ότι η προθεσμία παραγραφής 

θα πρέπει: i) να ορίζεται εκ των προτέρων με νόμο 

και να μην εξαρτάται από ενέργειες Δημόσιας Αρχής, 

ii) η διάρκειά της να είναι επαρκώς προβλέψιμη από 

το διοικούμενο και εύλογη, iii) μετά την λήξη της να 

μην είναι πλέον δυνατή η επιβολή άλλων οικονομικών 

επιβαρύνσεων ή κυρώσεων. 

— Τέλος, η απόφαση του ΣτΕ θέτει ζητήματα σχετικά με 

ενδεχόμενες αξιώσεις προσώπων για φορολογικούς 

ελέγχους που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε έχουν 

ολοκληρωθεί.    
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H παρούσα έκδοση έχει σκοπό να παράσχει στον αναγνώστη 
γενική ενημέρωση επί των αναφερομένων θεμάτων.  Καμία 
ενέργεια δεν πρέπει να γίνει χωρίς προηγουμένως να ληφθεί 
κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή που θα στηρίζεται στα 
πραγματικά περιστατικά της κάθε περίπτωσης.   
 
© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και 
μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG 
συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG 
International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την 
επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.  
  
 

 

Tax - Breaking News 
 Ιούλιος 2017 

https://www.kpmg.com/gr
http://bit.ly/KPMG_Greece

