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ΠΟΡΙΣΜΑ
(Άρθρο 4§6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)

Θέµα: Έλλειψη πληροφόρησης φορολογούµενων αναφορικά µε τη δυνατότητα
αµφισβήτησης του τεκµηρίου διαβίωσης του άρθρου 16§1θ ΚΦΕ1.

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103§9
του Συντάγµατος και το Ν.3094/2003 έχει ολοκληρώσει τη διερεύνηση αρκετών
αναφορών πολιτών µε τις οποίες διαµαρτύρονται για έλλειµµα πληροφόρησης
σχετικά µε το δικαίωµα αµφισβήτησης των φορολογικών τεκµηρίων διαβίωσης.
Επειδή ο Συνήγορος του Πολίτη (εφεξής εναλλακτικά «ΣτΠ» ή «Αρχή») διαπιστώνει
την αδυναµία εξεύρεσης λύσης µε τα στελέχη των ∆.Ο.Υ., συντάσσει το παρόν
πόρισµα.
Με αφορµή πρόσφατες αναφορές πολιτών2 ετέθη υπόψη της Αρχής το ζήτηµα της
νοµιµότητας του τεκµηρίου διαβίωσης του άρ. 16§1θ ΚΦΕ. Ο Συνήγορος του Πολίτη
επισηµαίνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νοµιµότητα επιβολής τεκµηρίων
αποτελεί η δυνατότητα αµφισβήτησης τους από τους πολίτες.

Ειδικότερα, γίνεται δεκτό ότι η φορολογική νοµοθεσία δύναται, για την καταπολέµηση
της φοροδιαφυγής που αποτελεί σκοπό δηµόσιου συµφέροντος, όταν ο πραγµατικός
προσδιορισµός του φορολογητέου εισοδήµατος είναι ανέφικτος ή αλυσιτελής, να
προβλέπει τον τεκµαρτό προσδιορισµό του. Κατά τη νοµολογία του Συµβουλίου της
Επικρατείας η θέσπιση τεκµηρίων περιορίζει τη φοροδιαφυγή, την καταπολέµηση της
οποίας επιτάσσει η αρχή της φορολογικής ισότητας. Με τα τεκµήρια δεν επιβάλλεται
φόρος επί πλασµατικής φορολογητέας ύλης, αλλά καθιερώνεται ειδική µέθοδος
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εξεύρεσης υπαρκτής µεν αλλά µη εµφανούς φορολογητέας ύλης (ΣτΕ 4897/1987).
Παράλληλα όµως το Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο κατά πάγιο τρόπο3 ορίζει και
τους όρους σύµφωνα µε τους οποίους είναι συνταγµατικά ανεκτή η θέσπιση
τεκµηρίων: «… δεν αποκλείεται η θέσπιση, κατά τρόπο γενικό και απρόσωπο,
τεκµηρίων προς σύλληψη φορολογητέας ύλης που διαφεύγει της φορολογίας, αρκεί
τα τεκµήρια αυτά να ανταποκρίνονται στα δεδοµένα της κοινής πείρας κατά τη
βάση τους και το συµπέρασµα τους…Η καθιέρωση τεκµηρίων µε τα ανωτέρω
χαρακτηριστικά (δηλαδή κατά τρόπο γενικό και απρόσωπο και
ανταποκρινοµένων στα δεδοµένα της κοινής πείρας) και µάλιστα µαχητών,
συνάδει µε τα αρθρ. 4§5 και 78 του Συντάγµατος». Επίσης το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου που ασχολήθηκε µε την προβληµατική της
θέσπισης αµάχητων τεκµηρίων, έκρινε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 6§2 της ΕΣ∆Α τα
Κράτη οφείλουν να περιορίζουν τα τεκµήρια εντός ελλόγων κριτηρίων. Επιπλέον
µπορεί να συναχθεί ότι η θέσπιση αµάχητων τεκµηρίων αντιτίθεται προς το
συνταγµατικό δικαίωµα της αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας4.

Στο πνεύµα αυτό ο φορολογικός νοµοθέτης θέσπισε στο άρθρο 16§2 του ΚΦΕ
δυνατότητα αµφισβήτησης των τεκµηρίων: «Το ετήσιο συνολικό ποσό της
αντικειµενικής δαπάνης, που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
προηγούµενης παραγράφου, µπορεί να αµφισβητηθεί από τον φορολογούµενο όταν
αυτό είναι µεγαλύτερο από την πραγµατική δαπάνη του φορολογουµένου και των
µελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο µε βάση
πραγµατικά περιστατικά ή στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο
πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι: α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις
Ένοπλες ∆υνάµεις, β) είναι φυλακισµένοι, γ) νοσηλεύονται σε νοσοκοµείο ή κλινική,
δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθηµα ανεργίας, ε) συγκατοικούν µε συγγενείς
πρώτου βαθµού και έχουν µειωµένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγµένης
συµβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους µε την προϋπόθεση ότι οι
τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδηµα από εµφανείς πηγές, στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι
οποίοι έχουν στην κυριότητα τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από
κληρονοµιά του πατέρα ή της µητέρας τους και ζ) προσκοµίζουν στοιχεία από τα
οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγµατοποίησαν δαπάνη
µικρότερη από την αντικειµενική.
Όταν συντρέχει µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούµενος
υποχρεούται να υποβάλει µαζί µε τη δήλωση του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για
την απόδειξη των ισχυρισµών του. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής
υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισµών και την ακρίβεια των αποδεικτικών
στοιχείων του φορολογουµένου και µειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειµενική δαπάνη,
στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισµοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.»
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Εντούτοις, ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε υποθέσεις όπου πολίτες, αν και
θέλησαν να αµφισβητήσουν τα τεκµήρια, οι κατά τόπους ∆.Ο.Υ. δεν παρείχαν όπως
όφειλαν τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινήσεις, µε αποτέλεσµα να καθιστούν
κατ’ ουσία τα τεκµήρια αµάχητα.

Η Αρχή εστιάζει στο παρόν έγγραφο σε δύο κατηγορίες πολιτών για τις οποίες –λόγω
ειδικών συνθηκών- προκύπτει αυξηµένη υποχρέωση πληροφόρησης σχετικά µε τη
δυνατότητα αµφισβήτησης των τεκµηρίων. Αφενός, οι κάτοικοι εξωτερικού, οι
οποίοι εξ ορισµού δεν τυγχάνουν της δυνατότητας οµοίου επιπέδου ενηµέρωσης µε
αυτήν των λοιπών φορολογούµενων που διαµένουν µόνιµα στη χώρα. Βασικός
δίαυλος ενηµέρωσής τους αποτελεί το διαδίκτυο δια του οποίου άλλωστε πολλοί από
αυτούς υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση, ή τα ΜΜΕ. Αφετέρου, πολίτες
που δεν είχαν εισοδήµατα (ή είχαν πολύ χαµηλά εισοδήµατα) τα τελευταία έτη και
για το λόγο αυτό δεν κατέβαλλαν φόρους. Υπογραµµίζεται ότι η µηδενική δήλωση
εισοδήµατος και η µηδενική εκκαθάριση φόρου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για
την παροχή πληθώρας κοινωνικών και προνοιακών παροχών αναγκαίων για το
βιοπορισµό τους (χορήγηση τροφίµων, προνοιακού επιδόµατος δωρεάν
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης κλπ)5.

Οι παραπάνω φορολογούµενοι υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, λόγω
κυριότητας ακίνητου που δεν τους απέφερε ουσιαστικά εισόδηµα. ∆εδοµένου δε ότι
οι δηλώσεις που υπέβαλαν ήταν µηδενικές (ή σχεδόν µηδενικές), δεν δήλωναν
εκπεστέες δαπάνες που θα µπορούσαν να µειώσουν ή εξαλείψουν το φόρο που
προέκυψε από την επιβολή του επίµαχου τεκµηρίου. Ειδικά δε για τους κατοίκους
εξωτερικού θα µπορούσαν να επικαλεστούν και τις συµβάσεις αποφυγής διπλής
φορολογίας που διαθέτουν υπερνοµοθετική ισχύ.

Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο Συνήγορος του Πολίτη από τις εµπλεκόµενες
∆.Ο.Υ., κυρίως διαπίστωσε έλλειµµα πληροφόρησης των πολιτών και άρνηση ή
ανεπαρκή καθοδήγηση για τη δυνατότητα αµφισβήτησης των τεκµηρίων διαβίωσης.
Επισηµαίνεται ότι ούτε στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ (http://www.gsis.gr/ π.χ. στην
ενότητα ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) παρέχεται σχετική πληροφόρηση.
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Ιδίως για τη δεύτερη αυτή κατηγορία πολιτών οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα επαχθείς καθότι
πλήττονται κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας συνταγµατικά κατοχυρωµένα
κοινωνικά δικαιώµατα τους. Στο σηµείο αυτό υπενθυµίζουµε την υποχρέωση που πηγάζει
από το άρθρο 21§3 του Συντάγµατος «Tο Kράτος µεριµνά για την υγεία των πολιτών και
παίρνει ειδικά µέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την
περίθαλψη των απόρων»,καθώς και την σύµφωνα µε το άρθρο 25§1 Αρχή του Κοινωνικού
Κράτους δικαίου: «Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού
συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους.
Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική
άσκησή τους».

Η Αρχή θεωρεί ότι λαµβανοµένης υπόψη της δυσµενέστατης οικονοµικής συγκυρίας
που διανύει η χώρα, η ∆ιοίκηση όφειλε να έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία και να
έχει προβεί µε όλα τα µέσα (ηλεκτρονικά, έντυπα) που έχει στη διάθεσή της και µε
αυξηµένη επιµέλεια στη διασφάλιση της πλήρους ενηµέρωσης των φορολογούµενων
για τη δυνατότητα αµφισβήτησης των τεκµηρίων διαβίωσης.

Ενόψει των ανωτέρω προτείνεται να προβλεφθεί α) η σχετική πληροφόρηση µέσω
του διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου και ενηµέρωση µέσω του Τύπου πριν την
υποβολή της δήλωσης, β) η αναγραφή στο εκκαθαριστικό σηµείωµα της δυνατότητας
και των προϋποθέσεων αµφισβήτησης της αντικειµενικής δαπάνης και µείωσης ή /
και διαγραφής του αναλογούντος φόρου6, και γ) επαρκής καθοδήγηση στο θέµα αυτό
από µέρους των ∆.Ο.Υ. προς τους φορολογούµενους πολίτες.

Καλλιόπη Σπανού
Συνήγορος του Πολίτη

Βοηθός Συνήγορος: Μαίρη Κοτρωνιά
Ειδικοί Επιστήµονες: Μάριος Πρωτοπαπάς, Καλλιόπη Στουγιάννου
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Για παράδειγµα, στην περίπτωση της επιβολής της εισφοράς και του τέλους επιτηδεύµατος
του Ν.3986/2011, το εκκαθαριστικό σηµείωµα που έλαβαν οι φορολογούµενοι περιλάµβανε
οδηγίες – πληροφορίες σχετικά µε τη δυνατότητα και τη διαδικασία νέας εκκαθάρισης στην
περίπτωση που ο υπόχρεος ενέπιπτε στις εξαιρέσεις του νόµου βάσει των οποίων δεν όφειλε
το σχετικό φόρο.

