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Με αφορμή την αποστολή στο εξωτερικό εμβασμάτων για την χρονική περίοδο 2009-2011
από λογαριασμούς που τηρούνταν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα είναι υπό έλεγ-
χο Έλληνες φορολογούμενοι ενώπιον του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλού-
του (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.), με στόχο να εντοπιστούν περιπτώσεις φοροδιαφυγής και συγκεκριμένα
όσοι «φυγάδευσαν» καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού χωρίς να δικαιολογούνται από
τα εισοδήματα που είχαν δηλώσει στην εφορία, με αποτέλεσμα να βρίσκονται αντιμέτωποι
διοικητικά με την επιβολή προσαυξήσεων και πρόσθετων φόρων ύψους 45% αλλά και ποι-
νικά με βαρύτατες κυρώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 3 του Ν.2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15
παρ. 3 του Ν.3888/2010 «3. Ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζε-
ται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α` έως Ζ`
της παρ. 2 του άρθρου 4. Σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρ-
κή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την
πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσης της, είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις, είτε
ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μην φορολογηθεί ως
εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η
προσαύξηση.»

Υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με τον τίτλο του νόμου 3888/2010, με τον οποίο επήλθε η
τροποποίηση στο άρθρο 48 του Ν.2238/1994, και την αιτιολογική του έκθεση αλλά και την
έκθεση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, σκοπός του νομοθέτη ήταν να θε-
σπίσει διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής.

Ενδεικτικά, μία από τις συνήθεις περιπτώσεις που βρίσκονται υπό έλεγχο ενώπιον του
ΚΕΦΟΜΕΠ είναι τα εμβάσματα εξωτερικού που εξήλθαν από κοινό λογαριασμό.

Κατά τις διατάξεις του αρ.1 παρ.1 και 2 του ν.δ. 5368/1932, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 1 του ν.δ. 951/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 124 περ. Δ’ στοιχ. Α’ του ν.δ.
118/1973, χρηματική κατάθεση σε Τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό επ’ ονόματι δύο ή πε-
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ρισσοτέρων από κοινού, κατά την έννοια του πιο πάνω νόμου, είναι η κατάθεση η οποία πε-
ριέχει τον όρο, ότι από τον λογαριασμό αυτό μπορεί να κάνει χρήση εν όλω ή εν μέρει, χω-
ρίς τη σύμπραξη των λοιπών, είτε ένας, είτε μερικοί, είτε όλοι κατ’ ιδίαν οι δικαιούχοι (ΕφΘεσ-
σαλ 518/2003, ΕΕμπΔ 2003/376).

Αυτό σημαίνει ότι έκαστος των συνδικαιούχων δύναται να ενεργεί εκπροσωπώντας και
τον έτερο συνδικαιούχο και να χορηγεί μεταξύ άλλων εντολή προς την Τράπεζα για την πραγ-
ματοποίηση οιασδήποτε συναλλαγής (π.χ. εμβάσματος) χωρίς την σύμπραξη του έτερου συν-
δικαιούχου.

O δίδων την εντολή θα μπορούσε σε κάθε περίπτωση να είναι και τρίτο πρόσωπο κατόπιν
εξουσιοδοτήσεως του από οιονδήποτε των συνδικαιούχων! Εξάλλου ακόμη και η πολιτική των
ίδιων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συνηγορεί στην ιδιαίτερη νομική φύση του κοινού λο-
γαριασμού, εφόσον και για αυτά ουδεμία αξία αποδεικτική περί της κυριότητας των χρηματι-
κών ποσών στον κοινό λογαριασμό είχε το ποιος θα υπογράψει την εντολή για το έμβασμα!

Σύμφωνα με την παρ. 18 της πολ.1033/2013, που εκδόθηκε προκειμένου να δοθούν, με-
ταξύ άλλων, οδηγίες για τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς το ποσόν του εμβάσματος
επιμερίζεται στους συνδικαιούχους καταρχήν ισομερώς και εφόσον ο φορολογούμενος επι-
καλείται διαφορετική αναλογία, φέρει το βάρος της απόδειξης.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.24 της ΠΟΛ. 1033/2013, αν και από την γραμματική δια-
τύπωση γίνεται λόγος για έμβασμα από παιδί που κατοικεί στο εξωτερικό, αμέσως πιο κά-
τω διατυπώνεται ρητά ότι τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο αυτή «μπορούν να ισχύσουν
βεβαίως ανάλογα και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται η μεταφορά
χρηματικών ποσών από ή/και προς κοινό ή ατομικό λογαριασμό».

Το πνεύμα της διάταξης αυτής είναι απολύτως σαφές και αυτό είναι εύλογο λόγω της φύ-
σεως και λειτουργίας του κοινού λογαριασμού: για ποσά που το τέκνο δεν έχει την οικονο-
μική δυνατότητα να δικαιολογήσει, η κάλυψη του εμβάσματος θα βαρύνει το γονέα.

Η περίπτωση δωρεάς, αν και δεν αποκλείεται από την ως άνω παράγραφο, ωστόσο εξαρ-
τάται από το εάν έγινε πράγματι χρήση του ως άνω λογαριασμού από το τέκνο σε μεταγενέ-
στερο χρόνο, π.χ. με ανάληψη ποσού.

Συνεπώς, το ποιος υπέγραψε την εντολή για την αποστολή του εμβάσματος δεν αποτελεί
προσδιοριστικό στοιχείο για την κυριότητα του χρηματικού ποσού που εξέρχεται από έναν
κοινό λογαριασμό και μία τέτοια αντιμετώπιση από την πλευρά του ΚΕΦΟΜΕΠ και μάλιστα
χωρίς να στηρίζεται στο νόμο και στις εγκύκλιες οδηγίες θα ήταν προφανώς έωλη!

Στο πλαίσιο της ανάλυσης που προηγήθηκε για την φύση και λειτουργία του κοινού λο-
γαριασμού σημειώνεται επιπλέον ότι σύμφωνα με την παρ. 12 της πολ. 1033/2013 γίνονται
δεκτά χρηματικά ποσά που υπήρχαν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο τέλος του έτους 1999,
εφόσον αποδεικνύεται από επίσημα δικαιολογητικά (βεβαίωση από χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα).

Ειδική περίπτωση αλλά συναφής με την προηγούμενη συνιστά εκείνη της παρ. 15 της πολ.
1033/2013, σύμφωνα με την οποία ο φορολογούμενος που εκποίησε τίτλους του Δημοσίου
(ομόλογα-έντοκα γραμμάτια) μπορεί να καλύψει το ποσόν του εμβάσματος με ολόκληρο το
ποσόν της εκποίησης των τίτλων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η εκποίηση τους έχει λά-
βει χώρα πριν από την ημερομηνία του εμβάσματος. Ορίζεται ακόμη ότι, επιπλέον σε κάθε
περίπτωση ελέγχεται η οικονομική δυνατότητα απόκτησης των τίτλων αυτών από τον φορο-
λογούμενο.
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Στην εν λόγω διάταξη ορίζεται ρητά ότι «επιπλέον ελέγχεται», όχι ότι δεν αναγνωρίζο-
νται τα έγγραφα. Είναι άλλο το ζήτημα του αν λαμβάνονται υπόψη από την Υπηρεσία έγγρα-
φα για την ελεγκτέα υπόθεση ή όχι και άλλο τι προκύπτει από τον έλεγχο της οικονομικής
δυνατότητας απόκτησης των τίτλων από τους δικαιούχους τους.

Συνεπώς, θα πρέπει καταρχήν τα έγγραφα που προσκομίζονται ενώπιον του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.
να λαμβάνονται υπόψη και εν συνεχεία να τίθεται τυχόν ζήτημα διερεύνησης της οικονομι-
κής δυνατότητας απόκτησης των τίτλων αυτών από τους δικαιούχους τους, ώστε να ζητηθούν
επιπλέον στοιχεία από την ελεγχομένη για τον σκοπό αυτό.

Όμως, σε κανένα σημείο του άρθρου 48 του Ν.2238/1994 δεν γίνεται διάκριση ανάμεσα
στα χρηματικά ποσά που είναι κατατεθειμένα σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε χρημα-
τικά ποσά που προέκυψαν από ρευστοποίηση ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Δημοσίου.
Μια τέτοια διάκριση δεν θα ήταν σύννομη και ασφαλώς θα παραβίαζε μεταξύ άλλων την αρ-
χή της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας.

Σε κάθε περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, σε μία τέτοια υπόθεση σύμφωνα με τις ανω-
τέρω οδηγίες, θα έπρεπε κανονικά να ελεγχθεί η οικονομική δυνατότητα απόκτησης των τίτ-
λων αυτών, ήτοι κρίσιμος χρόνος του ερωτήματος θα ήταν ο χρόνος αγοράς ενός τέτοιου τίτ-
λου.

Στην περίπτωση όμως αυτή, ουσιαστικά θα επρόκειτο για έλεγχο πόθεν έσχες επί της αγο-
ράς του χρεωγράφου του ομολόγου, ο οποίος θα είχε νόημα να γίνει, μόνον εάν το έμβασμα
εξομοιωνόταν με δαπάνη του άρθρου 17 επ. του Ν.2238/1994, και πάντως ακόμη και σε αυ-
τήν την περίπτωση δεν θα επιτρεπόταν να γίνει ένας τέτοιος έλεγχος, δεδομένου ότι με την
υπ’ αριθ. 849/2008 απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας μας (ΣτΕ)
έχει ήδη κριθεί ότι οποιοσδήποτε φορολογούμενος δύναται να επικαλείται το σύνολο των πο-
σών που έχει λάβει από ρευστοποίηση ομολόγων, για να καλύπτει το πόθεν έσχες των πε-
ριουσιακών του στοιχείων.

Ως ομόλογα ή ομολογίες, στη βασική τους μορφή, ορίζονται τα ανώνυμα χρεόγραφα, τα
οποία ενσωματώνουν απαίτηση του δανειστή για επιστροφή του κεφαλαίου, το οποίο δάνει-
σε, κατά το χρόνο λήξης του ομολόγου και την καταβολή του τόκου τον οποίο υποσχέθηκε ο
εκδότης (βλέπε άρθρα 888 επόμενα Α.Κ., ιδίως άρθρο 891, περί της θέσεως στην κυκλοφορία
σε όσες περιπτώσεις ειδικώς το επιτρέπει ο νόμος, ειδικότερη ανάλυση σε Γεωργιάδη – Στα-
θόπουλο «Αστικός Κώδικας», αλλά και Γνωμοδότηση ΝΣΚ υπ’ αριθ. 544/2000, Λογιστής, Μάιος
2001).

Επιπλέον, τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου είναι αξιόγραφα (ομόλογα) που ενσωματώνουν
απαιτήσεις ιδιωτών κατά του Δημοσίου ή πιστωτικών ιδρυμάτων από δημόσιο δανεισμό. Οι
τίτλοι αυτοί είναι ανώνυμοι, αναιτιώδεις, απεξαρτημένοι από την υποκείμενη αιτία της συ-
ναλλαγής, απαλλαγμένοι των ελαττωμάτων της σχέσης του δικαιοπαρόχου τους με τον οφει-
λέτη πιστωτικό ίδρυμα, οπότε μεταβιβάζονται και κυκλοφορούν εύκολα και χωρίς πρόσθε-
το κόστος. Πράγματι ο αναιτιώδης χαρακτήρας των ομολόγων και γενικότερα των αξιογρά-
φων αποτελεί βασικό παράγοντα της αυξημένης αξιοπιστίας και ως εκ τούτου εμπορευσι-
μότητάς τους. (βλ. άρθρο Κωνσταντίνου Ν. Χριστοδούλου, Λέκτορα Αστικού Δικαίου στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, με τίτλο «Άυλοι ομολογιακοί τίτλοι», Δίκη 35, 856 επ.).

Η νομιμοποιητική λειτουργία του ομολόγου έχει διπλή ενέργεια, ήτοι ο αξιώνων την εκ-
πλήρωση της παροχής πρέπει να είναι κομιστής του τίτλου, δηλ. κάτοχος αυτού, εμφανίζο-
ντας δε αυτός απλώς τον τίτλο, έχει δικαίωμα να αξιώσει την εκπλήρωση της παροχής χω-
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ρίς να υποχρεούται να αποδείξει ότι είναι ο πραγματικός δικαιούχος (ενεργητική νομιμοποίηση).
Αντίστοιχα, ο εκδότης οφείλει να καταβάλλει την παροχή στον κομιστή του τίτλου (βλ. Γε-
ωργιάδη-Σταθόπουλο, ό.π., άρθρο 888, σελ. 479, σελ. 486 και Γνωμοδότηση ΝΣΚ 640/1998,
ΔΕΕ 1999, 515).

Η έλλειψη οιασδήποτε ανάγκης ύπαρξης αιτίας και η ανωνυμία των ομολόγων αυτών προ-
κύπτει και από το γεγονός ότι από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1036, 1037 και
1039 ΑΚ όταν κάποιος αποκτά χρήματα ή ανώνυμους τίτλους, (εξου και η εξομοίωση χρη-
μάτων και τίτλων κατά τον Αστικό Κώδικα) όπως είναι τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού
Δημοσίου, η κατοχή και μόνον του τίτλου από οποιονδήποτε λόγω της ανωνυμίας του δημι-
ουργεί δικαίωμα εξόφλησης υπέρ του χωρίς οιοδήποτε κώλυμα (βλ. Αικατερίνη Γιαλιτάκη-
Πράπα, Δ.Ν., Τα έντοκα Γραμμάτια του Δημοσίου, Αρχείο Νομολογίας, 45ο, ΜΕ΄, 1994).

Αλλά ακόμη και αν έχουν απωλεσθεί ή κλαπεί, καθίσταται κύριος των ως άνω κινητών
πραγμάτων, και αν αυτά δεν ανήκαν κατά κυριότητα στον μεταβιβάσαντα, εφόσον κατά το χρό-
νο παραδόσεως της νομής ο αποκτών ήταν καλόπιστος, δηλαδή δεν γνώριζε ούτε από βα-
ριά αμέλεια αγνοούσε την έλλειψη κυριότητας του μεταβιβάζοντος (βλ. ΕφΑθ 7695/2000,
ΔΕΕ/2001, 289, Γ. Μπαλής, Εμπράγματο Δίκαιο, παρ. 56, σελ. 149 επ. και παρ. 59, σελ. 157
επ., Γεωργιάδης-Σταθόπουλος, ΑΚ άρθρα 1036-1037, σελ. 452 επ. και άρθρα 1038-1039, σελ.
460 επ.).

Συνεπώς, ένα τέτοιο ομόλογο ή εν γένει τίτλος του Δημοσίου, όταν ρευστοποιείται και κα-
τατίθεται το προϊόν του σε κοινό λογαριασμό, λόγω των ανωτέρω χαρακτηριστικών ανώνυ-
μου και αναιτώδους χρεογράφου, δεν θα ήταν δυνατό να ζητείται από την Ελεγκτική Υπηρε-
σία να αναφέρονται ρητά τα στοιχεία του δικαιούχου για να ληφθεί υπόψη για την δικαιολό-
γηση του χρηματικού ποσού που εστάλη με έμβασμα.

Επιπλέον, σε μία περίπτωση που το ομόλογο είχε εκδοθεί με ημερομηνία λήξης πριν την
31/12/1999 ή κάποιος τρίτος είχε στην κατοχή του ομόλογο με ημερομηνία λήξης προ της
31/12/1999 και ρευστοποίησή του σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με τις ανωτέ-
ρω οδηγίες αυτό θα λειτουργούσε προνομιακά και δεν θα αμφισβητείτο η προέλευση των χρη-
μάτων, ενώ αν η ρευστοποίηση έγινε σε μεταγενέστερο χρόνο, ήτοι μετά τις 31/12/1999, αυ-
τό καθιστά κατά τον έλεγχο αυτομάτως την πηγή προέλευσής του άγνωστη και ύποπτη και
το ίδιο πρόσωπο χαρακτηρίζεται φοροφυγάς κακουργηματικού χαρακτήρα!

Με αυτό τον τρόπο γίνεται μια διακριτή μεταχείριση ανάμεσα στα χρηματικά ποσά και στις
κινητές αξίες/χρεόγραφα, που στην πραγματικότητα είναι κινητά έγγραφα που ενσωματώ-
νουν αξιακή απαίτηση, η οποία λαμβάνει μορφή άμεσου διαθέσιμου χρήματος σε συγκεκριμένο
χρόνο.

Άλλωστε, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νό-
μου. Η διάταξη αυτή καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόμου αλλά
και την ισότητα του νόμου έναντι αυτών, με την έννοια ότι δεσμεύει και το νομοθέτη και τον
υποχρεώνει, όταν πρόκειται να ρυθμίσει ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις
και κατηγορίες προσώπων, να μην αντιμετωπίζει κατά τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυ-
τές, εισάγοντας διακρίσεις ή εξαιρέσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από λόγους γενικότε-
ρου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος, τη συνδρομή των οποίων ελέγχουν τα δικαστήρια
(ΑΠ 97/2008). Συνεπώς, απαγορεύεται η άνιση ρύθμιση των ίσων ή όμοιων προσωπικών και
πραγματικών καταστάσεων.

Στο ζήτημα δε του ελέγχου απόκτησης ενός τέτοιου τίτλου, τίθενται διάφορα σημαντικά
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νομικά ερωτηματικά, (α) πώς γίνεται ο έλεγχος απόκτησης του ομολόγου, εφόσον με την ως
άνω υπ’ αριθ. 849/2008 απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας μας (ΣτΕ)
κρίθηκε ότι οποιοσδήποτε φορολογούμενος δύναται να επικαλείται το σύνολο των ποσών που
έχει λάβει από ρευστοποίηση ομολόγων, για να καλύπτει το πόθεν έσχες των περιουσιακών
του στοιχείων;; (β) εάν και πού σταματάει χρονικά ο έλεγχος της δυνατότητας απόκτησης;;

Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί η πρακτική του φορολογικού ελέγχου να αμφισβητεί (ή/και
να αγνοεί), χωρίς αιτιολογία μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις, η οποία απαιτείται κα-
τά το άρθρο 28 του Ν.4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 παρ. 8-10 του
Ν.4223/2013, μη δυνάμενα να αμφισβητηθούν πραγματικά περιστατικά, όταν αυτά αποδει-
κνύονται με κάθε νόμιμο τρόπο (πολλώ μάλλον δε με έγγραφα βεβαίας χρονολογίας).

Και αυτό το θέμα είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, καθότι οι Τράπεζες δεν τηρούν πλήρες αρ-
χείο, ιδιαίτερα λόγω των πρόσφατων συγχωνεύσεων και απορροφήσεων, ελλείψει ενοποί-
ησης των αρχείων, και δηλώνουν πλέον αδυναμία για χορήγηση οιουδήποτε πρωτότυπου πι-
στοποιητικού ή βεβαίωσης, πολύ περισσότερο όταν αυτά τα έγγραφα ζητούνται για συναλ-
λαγές κατά τους μακρινούς παρελθοντικούς χρόνους 20-30 ετών περίπου και μάλιστα εντός
των συντομότατων προθεσμιών απάντησης που τίθενται σε βάρος των φορολογουμένων από
την φορολογική νομοθεσία.

Στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να υπάρχει ελαστική αντιμετώπιση από την Ελεγκτική
Υπηρεσία και να δέχεται τα έγγραφα αυτά, λόγω παλαιότητας, έστω και σε απλά αντίγραφα,
εφόσον αποδεικνύεται η αληθινή και γνωστή πηγή προέλευσης του εμβάσματος, να τα λαμ-
βάνει υπόψη και όχι να μετατρέπει τις υποθέσεις με τόσα έγγραφα σε κακούργημα μαύρου
χρήματος καταστρέφοντας ζωές ανθρώπων.

Άλλωστε, το περιεχόμενο των τραπεζικών καταθέσεων όλων των φορολογουμένων είναι
γνωστό στις φορολογικές Αρχές. Σημειωτέον ότι αφορμή και αιτία του ελέγχου (και φυσικά
του καταλογισμού) απετέλεσε η μεταφορά στο εξωτερικό και όχι η νομιμότητα ή μη του σχη-
ματισμού των κεφαλαίων των τραπεζικών καταθέσεων των αναφερομένων προσώπων, η οποία,
προκειμένου για την εφαρμογή των άνω διατάξεων, είναι παντελώς άσχετη και δεν εξετά-
ζεται.

Παραμένει γεγονός ότι η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των άνω διατάξεων ή και
έλλειψη οδηγιών για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων εκ μέρους της Διοίκησης, στον βω-
μό της είσπραξης χρημάτων υπέρ του ταμείου του Δημοσίου, οδηγεί στον καταλογισμό αυ-
θαίρετων υπέρογκων ποσών φόρων και προστίμων, στον εξαναγκασμό των φορολογουμένων
να αμφισβητήσουν τις φορολογικές εγγραφές και, ακολούθως, με Προσφυγή ενώπιον των
Διοικητικών Δικαστηρίων, σε περίπτωση απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής είτε ρη-
τώς (με πράξη-απόφαση) είτε σιωπηρώς και στον χαρακτηρισμό τους ως κατηγορουμένων
για φοροδιαφυγή με βαρύτατες ποινικές κυρώσεις.

Για την πληρέστερη, εγκυρότερη και πιο επίκαιρη
ενημέρωσή σας, γίνετε συνδρομητές στο Δ.Φ.N.
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