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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
ΑΔΑ: 

 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΥΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Γ΄  

 Αθήνα,  1 Δεκεμβρίοσ 2017   

ΠΟΛ. 1190 

Τασ. Γ/νζη : Καπ. Σεπβίαρ 8 
 
 
ΠΡΟ:   
 
 
 
 
 

 

Π.Δ. 
Τασ. Κώδ. : 

101 84 Αθήνα 
Τηλέθωνο : 

210 3375207      
Fax : 

210 3375354            
E-Mail : d.eleg@aade.gr 

Θέμα: «Κοινοποίηζη ηης αριθ. 254/2017 Γνωμοδόηηζης ηοσ Ν..Κ. αναθορικά με ηην 
σποβολή μηνσηήριας αναθοράς τωρίς να έτει προηγηθεί η έκδοζη 
οριζηικού προζδιοριζμού θόροσ» 

 
Σσεηικά με ηο παπαπάνω θέμα, ζαρ κοινοποιούμε για ενημέπωζη και εθαπμογή ηην 

με απιθ. 254/2017 Γνωμοδόηηζη ηος  Β’ Τμήμαηορ ηος Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκηή από 
ηον Γιοικηηή ηηρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίων Δζόδων.  

 Με ηην εν λόγω γνωμοδόηηζη έγινε, για ηοςρ λόγοςρ πος αναθέπονηαι ζηο 
ζκεπηικό ηηρ, δεκηό όηι, πποκειμένος πεπί σπήζεων πος δεν πποηεπαιοποιούνηαι ππορ 
έλεγσο και έκδοζη ππάξεωρ διοπθωηικού πποζδιοπιζμού, λόγω παπαγπαθήρ ηος 
δικαιώμαηορ ππορ επιβολή ηος θόπος κλπ, δεν είναι εκ ηων ππαγμάηων δςναηή η 
ςποβολή μηνςηήπιαρ αναθοπάρ από ηα όπγανα ηηρ θοπολογικήρ διοίκηζηρ, αθού για ηιρ 
ςποθέζειρ αςηέρ δεν ππόκειηαι να διενεπγηθεί έλεγσορ και να εκδοθεί οπιζηική ππάξη 
διοπθωηικού πποζδιοπιζμού ηος θόπος, η οποία αποηελεί πποϋπόθεζη για ηην ςποβολή 
ηηρ μηνςηήπιαρ αναθοπάρ και ηην εν ζςνεσεία άζκηζη ηηρ ποινικήρ δίωξηρ. 

  

σνημμένα :  Η απιθ. 254/2017 Γνωμοδόηηζη ηος Β΄ Τμήμαηορ ηος Ν.Σ.Κ.           

            Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ  

        ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 

 

         Γ.ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1.Όλερ οι Γημόζιερ Οικονομικέρ Υπηπεζίερ (Γ.Ο.Υ.) 
2.Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π 
3.Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.   
4. Υ.Δ.Γ.Γ.Δ. 
5. Γιεύθςνζη Υποζηήπιξηρ Ηλεκηπονικών Υπηπεζιών – Τμήμα Δ’ 
(με ηην παπάκληζη να αναπηηθεί ζηην Ηλεκηπονική Βιβλιοθήκη) 
 

II. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 

1. Διζαγγελέαρ Απείος Πάγος, Λ. Αλεξάνδπαρ 121 – Τ.Κ. 115 22 Αθήνα 
2. Διζαγγελέαρ Οικονομικού Δγκλήμαηορ, Πειπαιώρ 207 & Αλκίθπονορ 92, Τ.Κ.118 53 Αθήνα 
3. Νομικό Σςμβούλιο ηος Κπάηοςρ, Κενηπική Υπηπεζία-Τμήμα Μελεηών 
4.  Διδικό Νομικό Γπαθείο Γημοζίων Δζόδων, Τμήμα Α’ (Φοπολογικών και Τελωνειακών 

 Υποθέζεων) 
5. Φοπολογικέρ Πεπιθέπειερ  
6. ΓΙ.Π.Α.Δ.Δ. 
7. Π.Ο.Δ. - Γ.Ο.Υ. 
8. Γπαθείο κ. Υποςπγού Οικονομικών 
9. Γπαθείο καρ Υθςποςπγού Οικονομικών 
 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γπαθείο κ. Γιοικηηή Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίων Δζόδων  
2. Γπαθείο κ. Γεν. Γ/νηή Φοπολογικήρ Γιοίκηζηρ 
3. Γπαθείο κ. Γενικού Γ/νηή Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ και Ανθπώπινος Γςναμικού 
4. Γ/νζη Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ Α.Α.Γ.Δ. 
5. Γ/νζειρ, Αςηοηελή Τμήμαηα και Αςηοηελή Γπαθεία ηηρ Α.Α.Γ.Δ. 
6. Γ/νζη Νομικήρ Υποζηήπιξηρ ηηρ Α.Α.Γ.Δ. 
7. Γ/νζη Δπίλςζηρ Γιαθοπών 
8. Γ/νζη Δλέγσων, Τμήμαηα  Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Αριθμός γνωμοδότησης 25412017 

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
(Β' Τμήμα) 

Συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου 2017 

Σύνθεση : 

Πρόεδρος: 	Αλέξανδρος Καραγιάννης, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίοεt 

Του Κράτους 
Μέλη : Στέφανος Δέτσης, Δημήτριος Χανής, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Αλέξανδρος 

Ροϊλός, Ελένη Πασαμιχάλη, Χριστίνα Διβάυη και Διονύσιος Χειμώνας, 

Νομικοί Σύμβουλοι ταυ Κράτους. 

Εισηγήτρια: Χριστίνα Διβάνη, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους. 

Αριθμός ερωτήματος: Το υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΕλ Γ150452 Ε= 2017 ΕΜΠ έγγραφο · 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Γενική Δ1νση Φορολογικής 

Διο'ικησηςfΔΙνση Ελέγχων/Τμήμα Γ'). 

Ερώτημα: εάν, επί χρήσεων που δεν προτεραιοποtούνται προς έλεγχο λόγω 

παραγραφής, τα όργανα της φορολογικής διοίκησης νομιμοποιούνταί στην υποβολ. 

μηνυτήριας αναφοράς που συνιστά προϋπόθεση της έναρξης ποινικής διαδικασίας ό 

εγκλήματα φοροδιαφυγή ς, χωρις να έχει εκδοθεί οριστική πράξη διορθωτικαύ , 

προσδιορισμού του φόρου. 
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Επι του ανωτέρω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα 8) 
γνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:  

Ιστορικό 

sίε Απο Το έγγραφο της ερωτωσας Υπηρεσίας προκύπτει Οτι το εν θεματι 

τημα υποβλήθηκε με βάση το ακόλουθο πραγματικό: 

Ι Με το με αριθμό 2642/2017 Πρακτικά Γνωμοδότησης της Ολομελείας του 

ΝΣΚ καθορισθηκε η τηρητεα δισικητικη πορεία αναφορικά με την έκταση εφαρμογής 

ς. αποφάσεως 1738/2017 της Ολομελείας του ΣΕ και τις ενέργειες που οφείλε να 

ττροβει η φορολογική Δισικηση σχετικά με αυτην 

2 Με τη ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 2017/15.09.2Q17 (Β' 3278) Απόφαση του 

Δισικητη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τροποποιήθηκε η αριθ.ΔΕΛ Β 

1189202 ΕΞ 2016/28.12.2016 (Β1 4270) Απόφαση του Γενικου Γραμματέα Δημοσίων 

Εσοδων, περι καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που Θα διενεργηθούν 

κατά το έτος 2017, οπως ισχυει 

3 Στη συνέχεια, μετην ΠΟΛ 1154/4.10.2017 εγκύκλιο του Δισικητη της ΛΑΔΕ 

δαθηκαν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ.ΔΕΛ Β 1136035 ΕΞ 

2817115 09 2017 (Β' 3278) Απόφασής του 

4 Μεταξύ των προτεραισιτοιημένων υποθέσεων στις πιο πάνω αποφάσεις 

του Γενικου Γραμματέα Δημοσιων Εσόδων δεν περιλαμβάνονται υποθέσεις που 

έχουν διαπιστωμένα παραγραφεί.  

Νομοθετικό πλαίσιο 
Διατάξεις Περί πσραγραφης 
5 0 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - ΚΦΕ - (ν 2238/1994, Α' 151), ο 

&ποιος ισχυει για τα εισοδηματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που 

• τφαγματοποιουνται εως και 31-12-2013 [ο ΚΦΕ καταργήθηκε με Το άρθρο 7225 
π υ θεσπισθεντος με το ν 4172/2013 (Α' 167)] νέου ΚΦΕ, προβλέπει,στα άρθρα 61-

σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος και το 

ϊ ·τΐΣριεχόμενο αυτής, στα δε άρθρα 66 επ., γιο το φορολογικό έλεγχο των δηλώσεων. 

ϊ 6. Στο άρθρο 84 του ΚΦΕ ορίζονται τα εξής: «1. Η κοινοποίηση φΰλλου 

ελέγχου Ι Ι δεν μπορει να γίνει μετα την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους 

μέσα στο οποια λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δηλωσης Το δικαιωμα του 

ε. 	 Ιιήμοσιου για επιβολή του φόρου παραγράφεται μετα την πάροδο της πενταετίας.2 
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zδς του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής, για περίοδο ενός έτους από 

λήξη της πενταετίας, β) εάν ζητηθούν πληροφορίες από χώρα της αλλοδαπής, για 
: 	ΧΑονικδ διάστημα απαιτηθεί για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών 

ήρ ίσαυξημένο κατά ένα έτος από την παραλαβή τους από τη Φορολογική Διοίκηση, 

έσν ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ένδικο βνήθημα ή μέσο, για περίοδο ενός 

έ &· ς μετά την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση 
:~μ;<tάχλητης δικαστικής απόφασης και μόνο για το ζήτημα, το οποίο αφορά. 

;3 ·ξαιρετικά, πράξη δίοικητικού, εκτtμώμενου ή διορθωτικού προσδιορtσμοϋ φάρου 

'' 	7τεριπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη 

ώΙίέτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης. 
4, Εάν ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου συνεπάγεται τροποποίηση πράξης 

ιροσδιορισμού φόρου για φορολογικό έτος για το οποίο το δικαίωμα ελέγχου έχει 

αγραφεί, η αντίστοιχη προσαρμογή φόρου διενεργείται στο παλαιότερο 

έίρολογικό έτος για το οποία το δικαίωμα ελέγχου δεν έχει ακόμη παραγραφεί και 

&τι οποίο αφορά ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου». 

9. Με το άρθρα 725§ 1 και 11 του ΚΦd [πρώην άρθρο 86, αναριθμηθέν σε 
άρθρο 72 με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015, (Α' 129), όπως η εν λόγω παράγραφος 
14 προστέθηκε με το άρθρο 50§1 του ν. 4223/2013 και συμπληρώθηκε με την 

τέρίπτωση 18[3 της υποπαραγράφου d.2 του άρθρου πρώτου του ν. 425412014 (Α' 
?7.4.2014)], ορίσθηκε ότι «1. Μετά την 1.1.2014, για υποθέσεις προσωρινού ή 

.tάρστικού φορολογικού ελέγχου, που αφορά χρήσεις, περιόδους, φορολογικές 

'ΰποθέσεις ή υποχρεώσεις πριν από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής 

:tί}αrδικασίας, εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Για όσα 

½ 	ρούν τα σχετικά με την έκδοση της πράξης εφαρμόζονται σι διατάξεις του Κώδικα. 

" j:}. Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα 

ιειtέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, 
Ύ 

πμτοίσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν 

... 	έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές 

s ώτοχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ' εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του 

.38ρου 36 εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε 

. .τ*άιν την εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του 

ιιοσίου δεν έχει παραγραφεί.... », 

10. Με την υπ' αριθμ. 1738/2017 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου 
τής Επικρατείας (ΣτΕ) κρίθηκαν αντισυνταγματικές διατάξεις νόμων, περί 
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τταρατάσεως των προθεσμιών παραγραφής του δικαιώματος του Ελληνικοά 
Δημοσίου προς επιβολή φόρου. Με το υπ'αριθμ. 2642/2017 πρακτικό της. η 
Ολομέλεια του ΝΣΚ γνωμοδότησε επί της εκτάσεως της νομολογιακής εφαρμογής. 
της αποφάσεως του ΣτΕ και της επιδράσεως της παραγραφής των φορολογικών: 

αξιώσεων στις ποινικές υποθέσεις, κατά τα ειδικότερα στο εν λόγω πρακτικά1 - 

διαλαμβανόμενα. 	 - 

Ποινικές διατάξεις 

Με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 {Α' 129) προστέθηκε στον ΚΦΔ κεφάλαιά;  

Δωδέκατο (άρθρα 66-71) με τίτλο «Εγκλήματα φοροδιαφυγής-Ποινικές Κυρώσεις». 

11. Ειδικότερα στα άρθρα 66, 68 και 55Α του ΚΦΔ ορίζονται τα εξής 

Άρθρο 66: «1. Έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιας με πρόθεση.· α) 

προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος ενιαίου φόρου· - 

ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα 

όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή· 

ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας-

ανακριβή δήλωση 4 καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεΙα εικονικές (ολικά ή μερικά). 

δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην 
εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη, β) προκειμένου να 
αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας. του φόρου κύκλο& 
εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενω 

φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς 4 συμψηφίζει ή 

εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση-

ιε την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή· 

απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει. 

ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατιί 

τέτο/ους φόρους, τέλη ή εισφορές, γ) προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου 

πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο το φόρο αυτό. 	- 

2. Παρακρατούμενοι φόροι, τέλη και εισφορές είναι εκείνοι που ρητά ορίζονται σε &π1 
μέρους διατάξεις ότι παρακρατούνται και τελικά αποδίδονται στο Δημόσιο ή άλλο 

φορέα από πρόσωπο διάφορο του πραγματικού φορολογούμενου. 
3. Όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγή ς από τα αναφερόμενα στη παράγραφο ν.:. 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών: σ) αν ο φόρος που αναλογεί στα. 
φορολογητέα εισοδήματα ή στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκρυβεΙ 
υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις εκατό χιλιάδες (1ΟΟ.ΟΟΟ) ευρώ 
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νά είδος φόρού, ή β) αν το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή 

φοράς που δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς ή επεστράφη ή 

νμcμηφίστηκε ή εξέπεσε ή διακρατείται υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό 

τις: αα) τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης 

Ιάς ή ββ) τις εκατό χιλιάδες (104.000) ευρώ ανά είδος φόρου, τέλους ή εισφοράς σε 

ε άλλη περίπτωση. 

Επιβάλλεται κάθειρξη αν το ποσό του φόρου, τέλους ή εισφοράς της 

4 τι ηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος τις 

.κάτό χιλιάδες (100.000) ευρώ, εφόσον αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας, ή ης 

ικχτό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση φόρου, τέλους ή 

ιο φοράς. 

Οποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιας 

όδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από 

Ιοϊ`αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φάρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 

ι·άλάχιστον τριών (3) μηνών, εκτός και αν τα φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν 

άτη διάπραξη ή την υποστήριξη κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 έως 

οπότε ο δράστης τιμωρείται μόνο για την τελευταία ως αυτουργός ή συμμέτοχος. 

χΕιδικά, όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη 

τί~αλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, τιμωρείται. α) με φυλάκιση 

eτειυλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών 

{σσπιιχείων υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ και β) με 

ά&ιρξη έως δέκα (t0) έτη, εφόσον το ως άνω πασά υπερβαίνει τις διακόσιες 

χιλιάδες (200.000) ευρώ.... ξ 	; 
Ύ& ;Για την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται ιδίως υπόψη το ύψος του ποσού που 

=ί&ι·ώκρύφτηκε ή δεν αποδόθηκε και η διάρκεια της απόκρυψης ή μη απόδοσης ή 

κριβούς απόδοσης ή διακράτησης. Η μεταχείριση από τον δράστη ιδιαιτέρων 

~εχνασμάτων συνιστά επιβαρυντική περίσταση». 

Άρθρο 6$: υ1. Εάν συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης 

ή*λήματος του παρόντος νόμου υποβάλλεται αμελλητi μηνυτήρια αναφορά από τον 

Γενικά Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης ή 

ώ ' τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Ν ποινική 

δ#ιέιξη ασκείται αυτεπαγγέλτως. 2. Η παραγραφή των εγκλημάτων του παρόντος 

μου αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκέ ή 

περίπτωση μη άσκησης προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής 
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εγγραφής λόγω παρόδου της προθεσμίας άσκησης προσφυγής. 3. Ν άσκησΓ 

ενδικοφανούς προσφυγής και προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων δεν r 

1 επηρεάζει την ποινική διαδικασία. Το ποινικό δικαστήριο δύναται πάντως, σ 

περίπτωση που κρίνει ότι η έκβαση εκκρεμούς διοικητικής δίκης είναι ουσιώδης για τη. 

δική τον κρίση επί της υπόθεσης, να αναστείλει με απόφασή του την ποινική δίκη; 

μέχρι την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου. 4. Αρμόδιο δικαστήριο είναι 

κατά περίπτωση, το μονομελές ή το τριμελές πλημμελειοδικείο ή το μονομελές εφετείό 
4 

κακουργημάτων της έδρας της αρμόδιας για π} φορολόγηση Δ.U. Υ. 5. Το Δημόσια 

μπορεί να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και; 

για τις αξιώσεις του που απορρέουν από τα εγκλήματα του παρόντος νόμου. ί+ 

διάταξη του άρθρου 5 του ν.δ. 2791/1953 (Α'323) εφαρμόζεται και στην περίπτωσ 

αυτή.....ό 	7.....». 

Άρθρο 55Α [όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 3 τοι.  

ν.4337/2015 (Α" 129) και, κατά το άρθρο 23 του ίδιου νόμου, άρχισε να ισχύει απόs 

17-10-2015, ημερομηνία δημοσιεύσεώς του στην ΕτΚ] : 

«1. Εάν, με βάση την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου α 

συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης εγκλήματος φοροδιαφυγής; ξ 

όπως ορίζεται στο άρθρο 66 υποβάλλεται αμελλητί μηνυτήρια αναφορά από τον: 

Γενικά Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Ν ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως. 

2. Ν άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και προσφυγής ενώπιον των Διοικητικώ 

Δικαστηρίων δεν επηρεάζει την ποινική διαδικασία. Το ποινικά δικαστήριο δύναται 

πάντως, σε περίπτωση που κρίνει ότι η έκβαση εκκρεμούς διοικητικής δίκης είναί 

ουσιώδης για τη δική του χρίση επί της υπόθεσης, να αναστείλει με απόφασή του την' 
3Σ 

ποινική δίκη μέχρι την τελεσίδικη χρίση του διοικητικού δικαστηρίου. 

3. Ν παραγραφή των εγκλημάτων του παρόντος νόμου αρχίζει από την τελεσιδικϊε~ 

της απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε ή σε περίπτωση μη άσκηση 

προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής λογω παρόδου της= 

προθεσμίας άσκησης προσφυγής:,, 

Διατάξεις περί φορολογικών ελέγχων και προσδιορισμού ταυ φόρου 

12. Με τις διατάξεις ταυ άρθρου 23 του ν. 4174/2013 θεσπίσθηκε η εξουσί 

της Φορολογικής Διοίκησης να προβαίνει, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τι 

μεθόδους ελέγχου που προβλέπονται στον ΚΦΔ {άρθρα 24-25}, σε διαπίστωση τη 

εκπλήρωσης ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους των φορολογουμένων; 

και σε έλεγχο της ακρίβειας του περιεχομένου των φορολογικών δηλώσεων ποί' 
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υιτοβάλλονται σε αυτήν. 0 έλεγχος αποσκοπεέ στο προσδιορισμό του ύψους του 
ιτοςού που πρέπει να καταβληθεί από το φορολογούμενο (φόρος εισοδήματος, 
ΦΠΑ, πρόσμα, τέλη εισφορές κ.λ.π.). 

13. Περαιτέρω, στα άρθρα 26, 28 και 30 Του ΚΦΔ (ν. 4174/2013), όπως 
ίτχύουν, ορίζονται τα εξής: 

Άρθρο 26 (Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο) 
«1. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται με 

φτόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με βάση κριτήρια 
ανάλυσης κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή, 

εξαιρετικά, με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Διοικητή της 
Α νε ξαρ τητη ς Αρχης Δημοσίων Εσόδων και δεν δημοσιοποιούνται.  

2 α Με απόφαση του Διοικητή της Α νε ξαρτητη ς Αρχης Δημοσίων Εσόδων, η οποια 
κδιδεται εως το τελος καθε έτους και δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε,  

καθοριζε ται ο αριθμος των μερικών η και πλήρων ελέγχων που Θα διενεργούνται 
::f 	ός του επόμενου έτους Κατά προτεραιότητα, με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, 

&άιχεια από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης η σε εξαιρετικές 
ττεριπτώσεις, με βάση άλλα κριτήρια, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση, 

Μ4ιβανομένου υπόψη του αριθμού των ελεγκτών κατα το χρονο έκδοσης της 
σπήφασης και του αριθμού των διενεργηθένΐων ελέγχων κατά τους προηγούμενους 

;δ&κα μήνες από τον μήνα έκδοσης της απόφασης....». 
: 	Άρθρο 28 (Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου) 

«1. Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στο φορολογούμενο 
σιρείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου Και τον 

·ττ$όσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως 

ώιολογημένος. Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά να λαμβάνει αντίγραφα των 

εράφων στα οποία βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισμό ς φόρου. Ο 

φόρολογούμενος έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του 

σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός είκοσι (20) ημερών 

: 	
:' ' την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοττοίησης. 2. Η Φορολογική Διοίκηση 

ειδιδει την οριστική πράξη διορθωτικου προσδιορισμού του φόρου, εντος μηνός απο 

τήν ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούμενου ή, σε περίπτωση 

ττιυ ο φορολογσυμενος δεν υποβάλλει τις αποψεις του, την εκπνοή της προθεσμίας 

πυ ορίζεται στην παράγραφο 1. Η ορ/στική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του 

.>. ψιραυ εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου την οποία συντάσσει η Φορολογική 
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174/2013, ως κάτωθι; (α) για ελεγχόμενες χρήσεις 2001 και μετά, με βάση τις 
τάξεις της παρ. 5 του άρθ. 84 του ν2238/1994 (μη υποβολή δήλωσης στη 

ορολογια εισοδηματος) (β) για ελεγχόμενες χρήσεις 2006 και μετα με βάση τις 
διαταξεις της παρ. 4 του αρθ 84 και της περ α της παρ 2 του αρθ 68 του 
ι' 2238/1994 (συμπληρωματικά στοιχεια) 

$ (γ) για ελεγχόμενες Χρήσεις 2008 και μετα 
με βάση τις διατάξεις της παρ 3 του αρθ 36 του ν 4174/2013 σε συνδυασμο με τις 

διακιξεις της παρ 11 του αρθ 72 του ίδιου νόμου (σε περίπτωση φοροδιαφυγής), (δ) 

για ελεγχομενες χρησεις 2011, 2012 και 2013 με βάση τις διατάξεις της παρ Ι του 

άρθ 84 του ν 2238/1994 και για φορολογικά έτη 2014 και επόμενα με βάση τις 
ίΚ διιτάξεις της παρ Ι του άρθρου 36 του ν4174/2013 (πενταετής παραγραφή).Τα 

πιψαπάνω Ισχύουν για τις φορολογίες εισοδήματος και Κ.Β.Σ., καθόσον για τις 

φαρολογιες Φ Π Α, κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικο, χρονο, 

:7τσοαγραςοής. Ως εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου νοούνται σι προτεραιοποιημένες 

τοθεσεις, για τις οποίες δεν εχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις διορθωτικού 

πρόσδιορισμου φόρων και προστίμων μεχρι τη δημοσίευση της παρούσας στην 
Εφημεριδα της Κυβερνήσεως» 

16 Τελος, στο άρθρο 24 του ν 4249/2014 «Αναδιοργανωση ΕΛΑΣ 	» 
Α 73) ορ1ζεται οτι 

Άρθρα 24 (Διεύθυνση Οίκο νομικης Αστυνομίας) 

«1 Η Διεύθυνση Οικονομικη ς λστυνομιας (Δ Ολ), εδρεύει στην Αττικη και η 

ταπικη της αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολοκληρη την επικράτεια, εκτός από τους 

χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με 

άρθρο 5 του ν. 4150/2013. Η ΔΟ.Α. έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και 

;½1#Ι3στολή οικονομικών εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος των Οικονομικών 

συ.μφεροντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα Και εμφανίζουν τα 

χακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την έρευνα, πρόληψη και 

κι,τσστολη της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασιας και της εισφοροδιαφυγης, 

και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις. Επίσης, η Δ. Ολ., 
πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, παρακοhαυθεί, μελετά, αναλύει, 

αξιολο γει και αξ1οποιεί, αναλόγως, σημαντικά, ειδικά η ιδκιιτερου ενδιαφέροντος 

οικνομικα γεγονότα και κινησεις, τοσο στο εσωτερικό οσο και σε διεθνες περιβάλλον 

και επιλαμβάνεται σε υποθέσεις της καθ' ύλην και κατά τόσον αρμοδιότητας της, 

συνεργαζομενη προς τούτο, σε πληροφοριακό η και σε επιχειρησιακό επίπεδο με 

σίιναρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες καθε φορα 

ΑΔΑ: 7ΓΧΑ46ΜΠ3Ζ-ΠΣΧ



ι: 

1111Λ 	«μΙγγ3ι1Ό) ηηογγ }ξ}ουη Ι Λ 5ΟμΙΟ ητΟν 51 11Λ1JγΥ3 5υ1 5ιοιήοηητQν 

?~31ιλίιΓ1οΛοχι0 51ι0ΛηθΓ13ιρ 51αΣ ΛmΛ>3λdο nmt ι 	5mυQ `5ύ~tιχςοιρ 51αχιλογοdοφ 

3 51ι1 πmΛzιλdο ηmτ 	5!ιτ Gι1ι~ιιοιρ ηο1 ύΩmdΧουη 1ι 5(ηχιη3λ ιΟ13rtmd3ιθrιχ 

',5Χι1Οχ )4ιρΏιρ 5lιχιλογοdοφ χτχιg()y1 (101 gg (10(9() 1101 1ι Χιιηιg 11 3η1 •21 

11γχ ΛφλΧ)γγΧ)ΛΠο 

έΧ3χ ηmιλογοt1iι 5χιt~χι `λmdfltAl3 `Λmtljlofldll `nfldQtΊλ pιdQ Χτω1Χι~γ3 5οdυ ιΧλΨ1dDΛΩΩ 

` 5ίΙληώο!gοdοd ηmΣιχ1Ιγχλ3 Μ11 GDοιΩQυη 	ιη3Τ1ι3χι1Λfl G `αιηΧι CιΛ3t 0 3Q Ι1 

*11Α Ϊ1) ηοχιΛοχΙ3 ΙΌ tiο1D17γll (101 53ΙQΛΛ3 Ιο 101Λ0 3)1191ή 1)Ν 5ηοt ι0η3θ4η Lι1 lι 

Λ0)13 ΊιΧΟQοιιΧ3 λ1ιι Λ(Υ)ι3Χιο1Ώ Μ )41Λ0)13 Έι Λ )10Ώ11 1Dflgη π1ι1 Όιλ 5οιοΓ1rχ€gιο 

έ (101 Χυ1ι1ηdι) Gι 3Γ1 ολογ9Λι3 	ΝΙι `(ηοΙ3Χιοιi7 ΠοχιλογΟdοαtί ι3ι~Χ) Λ111 Ι 5tαλιογγιοΛηD 

Sύt 91011 ο1 3ι1 Χιλογιαηη Ιι (13θκιχ 1ι t )9γ(1ώ) 53λΙου ιο ιzι1Λαυ Υιϊjοd1ι gg nοd8(ψ 

ηο1 ς οdιt3dής ώ ιι Λ1ι13 "5α13 QχιΣΩιdι3Χ13ιg 1:ι Qχιλflγοdοfi ο1 ιο 	1ιgtιΣΑdχχιιg 

31Χ313 Ι 3χΙιΩ!ώΙtfιr1ηΏ Ιι ΙώΧκ ιΏ3υ3 1ι 5m}~ιdχιαΛzι 3χΙθQ4οιιιο lι 2) ΰ ς)gοιω 

λ3 	1λ Ιξf ηdχ31ιΧι Ι ιι313γJ3ώ0 η011 (φ( 113 ΟΟΟ'09G 000'00! 1)0ΟΟ·Ος Λ(111 ι) ηοdοάι 

οι 0Ω031 α1 11))1 3Ο3 fl1 3Γ1 53Λ3ι1φ1dgΛηΏ `(tι )ι38κιχ ΙΙ ύ Ήχ>υγΜι) 51ιληdιηιgοdοάι 

οιιχ1Ιγ~iλ3 1101 ιο1dολlυρχ ΛG1 3Γ1 Χτλογι)ΛΧ1 3Λ1011 ιο ι01Λου γ~Jοd1ε gg 110(θ( ) 1101 

?g1~χ ξ 5ηοtήι3dλΑdΧιιι 5ι13 '(ς§gg οdθdκι) !`!η!3ΧιοιΟ λmιο13τ 1ιι.η3θοΛ 1ι1 G lιΧοgοιεzα ΛΕ ̀ι 

tx)χ Λm{3ΧΙοιι) Λ(ρχιλογοdοdι ΛCΛχιΛ07ιι3 Ει Λ(Υ11~) )γ11 Ι~οg~ι3 Λ1.11 3W (g) '(,λ ·1 3ιι 1-Σgg 

ΎQd8dτ3) Λ(Υιιογυ ηο~1Qc5 1101 5Ιιίmdίιγ1ι Ειληd)ο1εΧι ηύ1 3Λ (λ) ί,3 'd311 	99 ο(g(τ)) 

ήmdο(ή~ι3 Ι Λmγ31 `ΛmdQtΆ ηmΛ3t1f1ο1χ $)10 31λ1 Λ((11 10)1 ΛmdtD4(Σ)(M1Ων ηοdαφ (101 

ΛιηιΩΧιλd3 (1ογ)ιι;ι}1 ηοdοφ 1101 yυφ η01 5Ειιίmdlτγτι Ιληdιουο π1υ 3Ν) (1) {,Χι d3ιt 

i§gg οdθdια — ('ν φ ~) Λmιύηιχy ηοdοφ ηοχιgι3 ύ ("ντΦΉ3) ΑmΣ1μ ιχy 5ΟιοΙ1χοιg1 

ι1α 9φ ηοιοιΛ3 5̀οιΧκ1lιgα~ι3 Χιιλογοdοφ lu_ο lιληε1}οιgοdοdι ίι1 (τ3) :3Γ1 υοιπο μ3ΧΩ 

ιοιι ιαtιαι1lιχιgΧι »11Λ10±1 01 ι1ιιΛα~ιdοιgοοdτt 	Φ}1 (101 gg οd8d ι ο17, 

:51ι3 Οι iιJιΛολλ}ηηΩ 5Ι3TliDrg 53ιη3g3ΣΌd0ι1οdΣι 5ιΣ Q11y 

η1 ι3~>οΙΌιq nmi ρμπέιλd3 

ti'lλDdl3.0 ιΑΝ 3Α!ΛΟg331Αjή SG)Ι11Ωρ ̀ 5ΑηΛοQι?!Α ι 5~1)11ώΛ3)( 

`5ύχ>ςκ1 ΙΑχ 5Α1ΛΟg3)ΙΩ$ 5GΝιγο1Αhty 5Αt3γΑΌΧ1b Λω3ΏΛΩθΛ3ιρ Λιηλινι3d3ώίd υ 
~ α 
;ΙhΡ71 1Α)1 5C!Ν!ΛΟΥΑΩωΘ 5Α13ΥΑ( Οξf 5&ΩΛΙ1 ς ·Ιν 5G1 Α1οΟQΟ!Αχιg 1ριιιhΑ93 

L11, ΙΑ13Λi31)13 ΑιC1101QΟΓΙώ 5ύ1 11)111101 G 11))! ΙΙΥΟΙΙJΟΙΒ) Λt11tλΑ 311 11Γ111Ω911Α1 13.13 

"ν·ον 111 ΑΉ11Ι1)fi01g 1t?13λχ}liR τ»Ο11Ο t1 `(•Ξ"Q'Ιρr"ζ'} jε) 5Οgηι!γ3 R0j330 7 5ΑfΓtΟΛtί1ι.d, 
ι; 

5tJ)11Γ!ΟΛΟ)11Ο &DΛ(f8f131g011λ 13λdΩΟ1ι3Υ f&)ζ{ΛΟΥΑΩΙ)3Q ΙΙΙ 1Χ12 	yji Ζ 5134λ ΧΜ2 

ΙΙ 

ΑΔΑ: 7ΓΧΑ46ΜΠ3Ζ-ΠΣΧ



π01 	Κ)11 99) ηοτi0ιdΟιQ1)αdυ (10 1 ό01 5(Υ)ήΕΚ3υ 11Ω09)( V ι1)1131ιΑυΖ) Λ3 Α1 

10Λ η{ουο ΛΙ1ι 1);λ 'ΛmρΧιο11) Λmιο13ι 5m3οη3ξ 0Λ 1 ΛmρΧιο11) Λ(υ 1Λ0Ν13 5Ι,ιΧΟQΟυι3.4ιι :έ 

Εηχ 

 

5()θ 	'η(Τ13Χ1ο1.0 Λ(Υ) 1ιλογοdοfΊ) Αmχ1ΑQχ13 Ι) Λ(Τ)1ΩΑγυ 5m3DOgχ3 51ι1 ι~mι.1ιΙdαυ'' 

Ι1 1Ο)1 ιΑΑ[3 5Ό3) Ιιdοάιrι1Q '313 θ0ιλοοιι 1Ο ΛΓ1αΧ3d1λη1) 119 13Λιdχ Λ0)9)3','. 

`Ι λΙ1υ ϋγγ9 9113) Λ91ηΤλ 30 ηηρgγ ιd31ι }8 11011 zιt3Χιοιfl Ιιι1 ς 3Γ1 '5Ιsιητ. ΙΝ1υ3γγ3 .ϊ~Ιλτ: ' 

>?dηυ 1Ο)1 U 51Κ0ώΌΛη 5η1dlι1ηΛΙ111 Λ111910)8 Ιιληά 19οdοd) Αιλ Ιήm 9 Ιριιπιρυ 8311Χ. 

οι 3ηΥ3λληΩε3 (101 5Ο111ιQ1 ΛηQ 5111 Ι1 111311 Ιι ΙΚ 0ώ91g 5(Υ)γ31λ3 39 '13)Λι3 

'ΙJΛιου Α3iΙ1γξιι .~# 

ΛΙ11 ιηχ Λmιι3ι1Ι1λdηοχΑχ lι Λm1Τ3τ1Έιγ3Γ111Ι1γυ Λ1)41 5m 5ηοs QΓ1~1dΙυχ3)dιΧ 

ηοι Αιλ οιdύτιdχ ισχ 5ίιληdιΌrgοdοεή 511ι ηmψιΙΙΙγχλ3 Δφ 4 (101 99 0Θ 9 . 

01 Α1Όχ Λ()1 	30911)011(1 51»11Λ3ΓΙi3χι1Λ 511ι QΙ3ΧιοιΌ 10Λ!3 (1011 5lιγί3ώΟ 5Ι ιλΟγοΣ~ 

311ι ο1)011 ρ1 1Α13 έd01gDodll ΛΙ11η Ι σ ιι ΛΙι1 3ΓΙ 11οσ '5ΙΩιχ1οιg 5lιχιλογοdο(b 511 
ΑΛ λdΟ η1 ο111) ΠΟΓΙΩ1dο!QDQdυ Λοχi1mθ( Ο19 511 ήΟώι 5l)χllDldQ ΙJο0Qχ3 U 'tιφ){ 1: 

ι 'dΑΙΙ yςς (10θ(9 1101 Ια Α1ι ι9 ΙνιΕ 31οχ1g13 ΛΙ,11 911 13)113113)113) '5m3(ιg 5Ι,ιχιη1ο1ι. 

Ι1ΏΙΙχΩζJ Λ111 01λ 1103891100ώ1 Ι3γ3ιουΑ η011 'Λ(Τ)991)3 ΛmζοQτ 1ιρ 5Ι~ιΧdy 5lι1Ι1ιdρ 3~/4γ . 

5Ιι1 ίι1ίιχ1ο1q Λο1 0113) 3 Χ3ο hηΛη 5Ώ1d11ηΛΙ1ΓΙ Ιγοξ ουη Λ111 bιλ 3))1191Ώ) 110191 ο 

(17ε οdgdn ιΑχ 'γ) 9 αdgdp 1Ο)1 nQΓlDtdolQDQdu f10χ11fr1Qd0ιg 5Μήρdυ Ι1ΩΟgλ1· Ι1 ' 

1ρ13113γ 0(11 5310110 511 Αιλ '5ι3ο3θQυη λ,3χ1λογοdο(Ι} 53Α3Γt0Χλ3γ3 381 9ί04)3) ΛΟΏΟ< 3))τ 

310111190(11110 3(1)1Λ911 'ιηχ 	(101 	99 ηοd@d>υ (101 5m3X1nιg 511ι 53Ω(mυηi }ι 4 

5111 ιJιιιβχιΛ3λ Ι11 9(011 '11Ο 1Αι3λ9Λη1) Ό1Λ3θ31χ30dll η1 911γ 	'ΩΖ 

'(ιο/ν9 )Ι3ΝΥΟ 5cΥιαιψιοgοιίmΛλ 9113Χ11 	 υdΩι3Γ!ίΥ}ή,~' 

~ιαΖ/ι ΟιγπQι1η0 30 'ibη(Ο γ~d1ι) 110!3))419 11οχ1Λ1011 ηΟχΙ11)ηt1)ΠΟ 1101 031 

010 13)1301)91Λ3 Λ39 εηχ DdlalχndnX οχ1Γ 0ΛρχιQ ι3(!) 5ωή(?i 9 5ΙαχιΛιου 5111 5m3DΙιlifϊl: 

ΙΩΑχιgΑ1Q 11 11919 41m€g ίιχ1ηιαυ ι3gΙιχΩ1) 13Χ Λ39 531ο11ο 5Ιι 08λ 'Π01 5ο 

Ι1~dοΛ3 Λ111 9111) Λέdυ λ)χl18~ηγ31 11ρ CDiΛ0.d$) 53#ουο 10 '5ι39dυ 3D 1Ό4 1ιλοτ1d 

3Χ '/99 (10(θ(9 (101 ΙήΑισιg Η '1109 	ηοι1.οιdοτg1οdυ Ο0)11(1)θ(019 ύ ιgd.ιιϊ: 

ϋχιιΩ1ΣΙΟ 13138011110ώ13)80110 ί1 'Λ(09003 ΛmέΩΟτ1lιν 5Ι1!Χι3ν 5Ί1ιΰιt~93ην 31υ Ιs11Ιιλ(ιοι 

1801 9dΟώΑΛΟ ηΚ Ι;11ηΛΙυ1 0113) 1Χ3101 5m1γ3λλ ιι31ηΑ 13)1!3)11)3) 5ύληόιηιgΟώ 

ηmιtαrfΙιγχλ3 Λ(111 1ήmιg Ι1 	Λ1110 (101 5m3DnaιsoΓitιg η;ΛΙ}ΓΙοι 3t11ι 'ς ιαz-αG ; 
9113) 1311Χ01 3)Λ 3Ώ1Χ(Χ) 'ηQt1οΛ 110191 (101 ε 0(θ(9 01 ρ11) '80)4 (ό 	t/) ς ιαΖ!~Ε£ 
η01 ί ε οdgdιa ο1 3τ1 3χi183lDOdll 11011 '0)419()){ (10191 (101 ηςς 0(3θ(9 1Ό) '6Ι, 

5βιστ ιγχλ3 5Ιιfl3γ31 Αdι3υΟυΌ ί1 Ι1D3γ31 13Χ3d1Λη1) (1ου 11Dmι11~d3υ 369χ 31) X3d0~;ZiΛL}' 

zτ 

ΑΔΑ: 7ΓΧΑ46ΜΠ3Ζ-ΠΣΧ



13 

ΚΦΔ), πλην όμως η διαπίστωση των σχετικών παραβάσεων προϋποθέτει τη :  
'διενέργεια φορολογικού ελέγχου. 

21. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 1 του ΚΦΔ η επιλογή των jJ 
υποθέσεων νια έλεγχο αν κει ατην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητή  της' 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και γίνεται με βάση κριτήρια ανάλυσης 
κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή, 
εξαιρετικά, με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται αποκλειστικά από αυτήν 
και δεν δημοσιοποιούνται. 

22. Με την κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 26 παρ. 2 του ΚΦΔ εκδοθεΐσάέ. 
υπ' αριθμ. ΔΕΑ Β 1136035 Ε_ 2417115.09.2017 ( Β' 327$) τροποποιητική απόφασ 
του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μετά την έκδοση της μνημονευομένης στο προοίμιό της 
υπ`αριθμ. 1738/2017 αποφάσεως της Ολομελείας του ΣτΕ, η προτεραιοποίηση των 
ελεγχομένων υποθέσεων έγινε επί νέας βάσεως και συγκεκριμένα δεν 
περιελήφθησαν σε αυτές οι κατά την απόφαση του ΣτΕ και το 2642Ι2017 πρακτικά 
γνωμοδοτήσεως της Ολομελείας του ΝΣΚ παραγραφείσες χρήσεις, προφανώς σετ 
συμμόρφωση προς την απόφαση του ΣτΕ ως νομολογιακού δεδομένου και 

έλεγχος εγκλωβίσθηκε στην μετ' αυτόν έκδοση πράξεως διορθωτικού 
προσδιορισμού: 

23. Συνεπώς, προκειμένου περί Χρήσεων που δεν προτεραιοποιούνταt° 
προς έλεγχο και έκδοση πράξεως διορθωτικού προσδιορισμού, λόγω παραγραφής; 
δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατή η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς από τι 

όργανα της φορολογικής διοίκησης, αφού για τις υποθέσεις αυτές δεν πρόκειται ν 
διενεργηθεί έλεγχος και να εκδοθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του.; 

ι 
φόρου, η οποία, ως ήδή ελέχθη, αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της: 
μηνυτήριας αναφοράς και την εν συνεχεία άσκηση της ποινικής διώξεως. 

Απάντηση 

Κατ' ακολουθία των προεκτεθέντων, επί του τεθέντος ερωτήματος το Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Β'), γνωμοδοτεί, ομοφώνως, ως εξής: 

23. Προκειμένου περί Χρήσεων που δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο 
και έκδοση πράξεως διορθωτικού προσδιορισμού, λόγω παραγραφής τοι `Σ 
δικαιώματος προς επιβολή του φόρου κλπ, δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατή 

υποβολή μηνυτήριας αναφοράς από τα όργανα της φορολογικής διοίκησης, αφού γι 

τις υποθέσεις αυτές δεν πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος και να εκδοθεί οριστικι · 
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