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ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ο

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση γνωμοδότησης περί της επιβολής ή μη προστίμων του

Κ.Β.Σ. σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντα υποχρέου.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας αποστέλλουμε συνημμένα, για ενημέρωσή

σας και εφαρμογή, την αριθμ. 291/2011 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε

αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

Σύμφωνα με την πιο πάνω γνωμοδότηση, όταν έχει ήδη αποβιώσει ο παραβάτης

διατάξεων του Κ.Β.Σ., δεν μπορεί να επιβληθεί το πρώτον (δηλαδή δεν μπορεί να

εκδοθεί Απόφαση Επιβολής Προστίμου του Κ.Β.Σ. για πρώτη φορά μετά το θάνατό του)

εις βάρος των κληρονόμων του, πρόστιμο κατ' άρθρον 5 του ν.2523/1997 για έκδοση

πλαστών ή εικονικών ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων από αυτόν. Τα ίδια
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ισχύουν όταν έχει αποβιώσει ο παραβάτης και δεν έχει επιβληθεί εις βάρος του εν ζωή

το οικείο πρόστιμο και σε όλες τις περιπτώσεις παραβάσεων του Κ.Β.Σ ..

7Τ

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
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Συνημμένα: Η αριθ. 291/2011 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Όλες οι Δ.σΥ.
2. Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ. -Π.Ε.Κ.)

11.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Ακαδημίας 68 & Χαριλάου Τρικούπη, 10678,

Αθήνα
2. Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας, Ακαδημίας 68 & Χαριλάου

Τρικούπη, 10678, Αθήνα
3. Οικονομικές Επιθ/σεις --'Όλοι οι Οικον. Επιθ/τές
4. Περιφερειακές Δ/νσεις Σ.Δ.σΕ.
5. Αποδέκτες Πίνακα Η'(εκτός των αριθ. 4,10 και 11), ΙΑΊ IΒ'(εκτός των αριθ. 20 έως

17), ΙΓ, ΙΕΊ ΙΣΤ, ΙΤ, ΙΗΊ Κ'(εκτός των αριθ. 6 και 7), ΚΒ' και ΚΓ(οι αριθ. 7,8,11 και
12)

6. Συμβούλιο της Επικρατείας
7. Γενικός Επίτροπος Επικρατείας επί των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
8. ΠΟΕ-ΔΟΥ, Ομήρου 18, 10672, Αθήνα
9. Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση», Ομήρου 18, 10672, Αθήνα

111.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φορ. & Τελ. Θεμάτων
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Πληρ. Συστημάτων
5. Γραφείο Ειδ. Γραμματέα Σ.Δ.σΕ.
6. Γραφεία Γεν. Δ/ντών Φορολογίας(2), Φορολ. Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων

Εσόδων, ΚΕ.Π.Υ.σ, Οlκον. Επιθ/σης, Διοικ. Υποστήριξης και Δημ. Περ. & Εθν.
Κληροδοτημάτων

7. Δ/νσεις Γεν. Δ/νσεων Φορολογίας, Φορολ. Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων, Οικον. Επιθ/σης και Διοικ. Υποστήριξης

8. Δ/νσεις Σ.Δ.Ο.Ε. (Κ.Υ.)
9. Γ.Γ.Π.Σ. - Δ/νση Εφαρμογών ΗΝ (Δ30)
10. Διεύθυνση Ελέγχων (5 αντίγραφα)
11. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
12. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (20 αντίγραφα)
13. 4η Ομάδα για την αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής Φ.Π. Μεγάλης Περιουσίας & Ελ.

Επαγγελματιών του Έργου «Πρόγραμμα υλοποίησης σχεδίου κατά της
φοροδιαφυγής 2010-2011 », με την παράκληση να κοινοποιηθεί η παρούσα και
στους Προϊσταμένους των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου των διατάξεων του άρθρου
39 του ν.1914/1990.
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ΕΜΗΝΣΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
NOtJUIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΙ

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως: 291/2011
το ΝΟΜ!ΚΟ ΙΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ !{ΡΑΤΟΥΙ

J1: ΤΜΗΜΑ
Συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2011

Σύνθεση:

Πρόεδρος
Μέλη

EeaIlyalTpeo:

Βασίλειος Σουλιώτης, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Χρυσαφούλα Αυγερινού, Θεόδωρος Ψυχογυιός Κωνσταντίνος,

Χαραλαμπίδης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα,

Γαρυφαλλιά Σκιάνη και Δήμητρα Κεφάλα, Νομικοί Σύμβουλοι

του Κράτους

Χρυσαφούλα Αυγερινού, Νομική Σύμβουλος του Κράτους

Αριθμός Ερωτήματος: Το υπΌριθμ.πρωΤ.101910S/1997/ΔΕ-Α ,14-2-2011 έγγραφο

της Γενικής Γραμματείας Φορολογlκιον και Τελωνειακών Θεμάτων - Διεύθυνση

Ελέγχου - Τμήμα Α', Γενική Διεύθυνση Φορολογίας - Δ/νση Κ.Β.Σ. - τμήμα Α' - του

Υπουργείου Οικονομικών.

Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται, αν είναι νόμιμη η επιβολή προστίμου Κ.Β.Σ.,

λόγω εκδόσεως ή λήψεως εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων, σε βάρος

των κληρονόμων αποβιώσαντα υποχρέου.
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α)Βάση YπoJιoγισμoύ Νο 1 (ΒΑΣ. ΥΠ 1)είγαι το αVΤΙKειμεγΙKόποσό επί του οποίου

εφαρμόζqvτοι οι συvτεΛεστές βαρύτητας για συγκεκριμέvες παραβάσεις όπως στις κατ/
. .

ιδίαγ διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της βάσης αυπίς κJιιμαKώγετOΙαγάJιoγα με τηγ

κατηγορία τωγ βιβJιίω~ που υποχρεούτοι γα τηρεί κάθε υπόχρεο πρόσωπο του κ.Β.Σ./

ως εξής:
0.0. Για μη υπόχρεους σε τήρηση βιβJιίωγ ή τηρoύvτες βιβJιία Α κατηγορίας

τριακόσια (300) ευρώ και για τις αυτοτεΛείς παραβάσεις τωγ περιπτώσεωγ α' κοι η ,

της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού σε τετρακόσια (400) ευρώ.
α.β. Για υπόχρεους σε πjρηση βιβJιίωγΒ' κατηγορίας εξακόσια (600) ευρώ κοι για

τις αυτοτεΛείς παραβάσεις τωγ περιπτώσεωγ α ' ΚΟΙη , της παραγράφου 8 του άρθρου

αυτού σε οκτακόσια (800) ευρώ.
a.γ. Για υπόχρεους σε ΤΙ7ρησηβιβJιίωγΓ' κατηγορίας εwιακόσια (9tJO) ευρώ κοι για

τις αυτοτεΛείς παραβάσεις τωγ περιπτώσεωγ α' κοι η , της παραγράφου 8 του άρθρου

αυτού σε χίΛιαδιακόσια (1.200) ευρώ .
β) Βάση YπoJιoγισμoύΝο 2 (ΒΑΣ. Υπ. 2) είγαι το αVΤΙKειμεγΙKόποσό επί του οποίου

εφαρμόζovται οι συvτεΛεστές βαρύτητας για συγκεκριμέγες παραβάσειζι όπως στις κατ/

ιδίαγ διατάξεις ορίζεται. Το ποσό της βάσης αυτής ισούται με τηγ αξία της συγαΜαγής
ή του στοιχείου ή μέρους αυτώ~ μη συμπεριJιαμβαγoμέγoυ του Φ.π.Α. κατά

περίπτωση.
γ) ΣυVΤεΛεστής βαρύτητας είγαι ο αριθμός που κJιιμαKώγετOΙαγάJιoγα με τ.η

σοβαρότητα της παράβασης και εφαρμόζεται τηγ αvτίστoιxη βάση υπoJιoγισμoύ.
δ) Αγώτατο όριο (οροφή) είγοι το ποσό/ το οποίο δεγ μπορεί γα υπερβεί το

επιβαΜόμεγο πρόστιμο και εφαρμόζεται στις αυτοτεΛείς παραβάσεις με εξαίρεση

αυτές για τις οποίες ισχύει η βάση υπoJιoγισμoύΝο 2 (ΒΑΣ. ΥΠ 2).
ε) Γεγικές παραβάσεις είγαι αυτές για τις οποίες επιβάJιJιετoιέγα' εγιαίο πρόστιμο/

αγά διαχειριστική περίοδΟ/ αγεξάρτητα από το πJιήθoς αυτώv...3 4 .

5 6 7 .

8. Οι παρακάτω περιπτώσεις για τηγ επιβολή του αVΤΙKειμεγΙKoύπρoσrψoυ/

θεωρoύvτOf αυτοτεΛείς παραβάσεις για τις οποίες εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού
Νο 1 (ΒΑΣ. ΥΠ 1)ο δε συvτελεσrής βαρύτητας εφόσογδεγ ορίζετω διαφορετικά/ έχει

αριθμητική τιμη έγα (1).
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επιβολή προστίμωγ με βάση τηγ κατηγορία βιβΛίω~ κατά τα οριζόμεγα στηγ

περίπτωση α
l
της παραγράφου 21 το αγώτατο όριο του πρoσrίμoυ JEV μπορεί γα

υπερβεί κατά τηγ πρώτη έκδοση απόφασης επιβολής πρoσrίμoυ το δεκαπεγτοπλάσιο

τωγ προστίμωγ αυTώ~ για κάθε κατηγορία παραβάσεωγ τωγ περιπτώσεωγ της

προηγούμεγης παραγράφου καΙ κατά τη δεύτερη έκδοση απόφασης επιβολής

. προστίμου το τριακογταπλάσιο τωγ πρoσrίμωγ αυTώ~ για κάθε ως άγω κατηγορία

παράβασης. Σε περίπτωση διαπίστωσης για τρίτη φορά της-- διάπραξης .τωγ
παραβάσεωγ αυτώγ δεγ ισχύει περιορισμός ως προς το αγώτατο όριο αυτώγ τωγ

προστίμωγ.
Κατ' εξαίρεση για μεγ τις παραβάσεις τωγ περιπτώσεωγ ιδ' και ιε της

προηγούμεvης παραγράφου το αvώτατο όριο του προστίμου αvά έτος που αφορούγ

αυτές δεγ μπορεί VG υπερβεί το τριακογταπλάσιο της ΒΑΣ.ΥΠ.1, για δε τις παραβάσεις

της περίπτωσης ιγ' της προηγόύμεγης παραγράφου δεγ έχουv εφαρμογή οι διατάξεις

της παρούσας.
1Ο. Οι παρακάτω περιπτώσειt; επίσηt; θεωρούγται αυτοτελείς παραβάσειt; για τις

οποίες εφαρμόζεται η Βάση Υπολογισμού Νο 2 (ΒΑΣ. ΥΠ 2), όπως ειδικότερα

προσδιορίζεται στις. κατ' ιδίαγ διατάξειt; με τις οποίες προσδιορίζεται και η τιμή του

κατά περίπτωση ισχύογτος συγτελεστή βαρύτητας:
α) Όταγ η παράβαση αγαφέρεται σε μη έκδοση ή σε αγακριβή έκδοση τωv

στοιχείωγ, που oρίζOVΤαιαπό τογ ΚΒ.Σ. και έχει ως αποτέΛεσμα τηγ απόκρυψή της

συγαΜαγηζ ή μέρους αυτής η δε αποκρυβείσα αξία είvαι μεγαΛύτερη τωγ <<ΧΊλίωγ

διακοσίωγ (1.200) ευρώ» επιβάMετaι πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με τηγ αξία της

συγαΜαγης ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε .

Όταγ δεv έίγαι δυvατός ο προσδιορισμός της αξίας της συγαΜαγης επιβάΜεται το

πρόστιμο που ορίζεται από τηγ περίπτωση αΙ της παραγράφου 21 κατά περίπτωση.

Ειδικά στις περιπτώσεις που προκύπτει το ύψος της συγοΛικής αποκρυβείσας aξIot;

χωρίς γα προσδιορίζεται το πΛήθος τωv συγαΜσγώγ ως και η αξία μιας εκάστης

ξεχωριστά, επιβάΜεται πρόστιμο ισόποσο της συγαΜαγής το οποίο σε καμιά

περίπτωση δεν μπορεί γα υπερβεί το δεKαπεvταπλάσιo της ΒΑΣ. Υπ.), με εξαίρεση τις
περιπτώσεις που ο υπόχρεος τηρεί βιβΛίο αγoρώVΙ οπότε το αγωτέρω πρόστιμο

επιβάΜετοι μΕ/ωμέγοκατά OEVrjVΤO τοις Εκατό (50%).
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προηγσύμεvης παραγράφουι αγεξάρτητα από το χρόvσ σTOV οποίο αvάγεται η

παράβαση...»
Περοιτέρω, στις οlaτόξεις του άρθρου 9 του ιοοου ως άνω νόμου κοι υπό

τον τίτλο: «ΕπιβοΛή προστίμωv-Διοικητική επίΛυση της διαφοράς»ι ορίζεται ότι:

«1.Το πρόστιμο επιβάΜεται σε βάρος του παραβάτη φυσικού προσώπου και στις

εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμέvης ευθύvης, αvώvυμες, καθώς και

στους συvεταιρισμούς και στα Λοιπά ημεδαπά ή αΜοδαπά vομικάπρόσωπα δημοσίου

ή ιδιωτικού δικαίουι σε βάρος του vομικού προσώπου. Στα κοιvοπραξίες

επιτηδευματιώJ/ι. κοιvωvίες αστικού δικαίου και αστικές εταιρίες το πρόστιμο
επιβάΜεται σε βάρος αυτώv και κοιvοποιείται στα μέΛη τους, το KaeEVG από τα οποία

ευθύvεται εις οΛόκJιηροv.Στις αΜοδαπές επιχειρήσεις και αΜοδαπούς οργαvισμούς το

πρόστιμο επιβάΜεται σε βάρος αυτώv και κοιvοποιείτσι στους διευθυvτές ή

.αvτιπρoσώπoυς ή πράκτορες που ixouv στηv ΕΜάδα. .
4.Με Tf/v επιφύΛαξη τωv διατάξεωv του παρόvτoς vόμου που ορίζουv διαφορετικά

για τη διοικητική επίι!υση της διαφοράς βεβαίωση κοι καταβοΛή τωv προστίμωv

εφαρμόζovται αvάΛογα ΟΙ διατάξεις της κύριας φοροΛογίας. .
Ειδικά/ για τη βεβαίωση κοι καταβοΛή τωv πρoστίμωJ/ι.που πρoβΛέπovτoι σπό το

άρθρο 8 και για τη διοικητική επίι!υση της διαφοράς βεβαίωση και καταβοΛή τωv

προστίμωv που πρoβΛέπovτoι από το άρθρο 5ι εφαρμόζovτoι αvάΛογα ΟΙ διατάξεις του

v.2238/1994. Για τα Πρόστιμα που JEv συvδέοvτοι με αvτίστoιxη φοροΛογίαι ως κύρια

φοροΛογία vοείτοι η φοροΛογία εισοδήματος...».
Αντίστοιχες διατάξεις υπήρχανκαι στο άρθρο 34 του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.).

2. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την 551/2006 γνωμοδότηση του Β'

τμήματος, ερμηνεύοντας τις παραπάνωδιατάξεις του Ν.2523/1997 σε συνδυασμό με

ουτές των όρθρων 34, 35, 1710, 1846 και 1885 του Α.Κ., μεταξύ όλ/ων, δέχτηκε ότι:

«...01 διοικητικές κυρώσεις στο φοροΛογικό δίκαιοιως μέσο διοικητικού εξαvαγκασμσύι
συvιστούv επαχθείς διοικητικές πράξεις, με τις οποίες επιτυγχάvεται η προστασία του

δημοσίου σuμφέΡΟVTοςκαι από τη vομικήφύση τους συvδέοVTαιάμεσα με τσφυσικό

πρόσωπο που τbιεσε τις φοροΛογικές παραβάσεις. Τ' αvωτέρω δε ιοχύουv

αvεξαρτήτως του γεγοvότος ότιι Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τωv διόικητικώv

φοροΛογlκώv KυρώσεωVικατά καvόvα δεv απαιτείται γιο τηv επιβοΛή τους υπαιτιότητα

του φoρoΛoγoύμεvoυ ή σuvδρομή κακής πίστης ή πρόθεση φοροδιαφυΥης.

7

ΑΔΑ: 45Ο0Η-Γ68



ΣτΕ 689/2009, 1562/1979, που αφορά πρόσημα Κ.Φ.Σ., Ε.Δ.Δ.Λ. - υπόθεση

Γαρυφόλλου ΑΕΒΕ κατά Ελ\όδος (93/1996/712/909) - απόφαση της 24 Σεπτεμβρiου

1997 σΚ.18, 32, 33, 34, 35, υπόθεση Χατζηνικολόου κατά Ελ\όδος (προσφυγή

33997/06) απόφαση της 21-2-2008 σΚ.19, 20, υπόθεση Μομιδόκης κατά Ελλάδας

(προσφύγη 35533/04), απόφαση της 11 Ιανουαρίου 2007 σκ.19,20,21, υπόΘεση

Γιαwετάκη ..0 κατά Ελλάδας (προσφυγή 29829/05) απόφαση 6-12-2007 σκ. 18, 19).

Επομενως και επιπροσθέτως, επειδή τα πρόστιμα αυτά! όπως και όλα τα

πρόστιμα του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997, επιβάλλοντOl ανεξαρτήτως διαπιστωσεως

ζημίος του Ελληνικού Δημοσίου και ούτε! βεβαlως! είναι αντίστοιχο κάποιος τυχόν

τέτοιας ζημίας αυτo~, σε καμίο περίπτωση δεν έχουν αποκαταστΟΤίκό χαρακτήρα,

όπως ορθά δέχθηκε και το Ν.Σ.Κ. με την 551/2006 γνωμΟδότησή του και κατά

συνέπεια! ως έχοντα ουστηρά προσωποπαγή χαρακτήρα δεν είναι δυνατόν το πρώτον

να επιβληθούν σε βάρος των κληρονόμων του απoβlωσαvτoς υπoxρέoυ~

Άλλωστε, σκοπός της επιβολής προστίμου δεν είναι και δεν μπορεί κατά το.

Σύνταγμα να είναι εισπρακτικός, αλλά αποτελεί, κατά τα προαναφερθέντα, εκδήλωση

των αρμοδίων, καθ' ύλην και κατά τόπον, οργάνων του κράτους δικαίου προς

προστασία της εwόμου τάξεως και σωφρονισμό των δlοlκουμένων (ειδική πρόληψη) ή

και των λοιπών διοlκουμένων (γενική πρόληψη) -βλ. και Ι.Κ. Δρυλ/εράκη:

«ΠοΛλαπΛάσια πρόστιμα για επavειλημμέvες παραβάσεις του /(Β.Σ. της αυτής

χρήσεως»ι με παραπομπές σε συναφή συγγράμματα - Δελτίο Φορολογlκης

Νομοθεσίας! 1998 σελ. 905 επ.).

Το ανωτέρω έγιναν δεκτά ως προς όλα τα διοικητικά πρόστιμο γενικά κοι με την

μεταγενέστερη γνωμοδότηση του ΣΤ' τμήματος του Ν.Σ.Κ. υπ' αριθμ.32/2009, η

οποίο έχει ήδη γίνει αποδεκτή, με την από 18-12-2009 επισημειωμοτική πράξη του

Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία: «...στις περιπτώσεις επιβολής

διοικηTlκώvπρoστίμωl/ι στις οποΙες εμφαvΙζεται παράβασηι χωρίς αvτίστoιxη ζημία του

Δημοσίου, (βΛ. Β. Παπαxριjστoυ. ΛαθρεμπορΙα και /εΛωγειακές παραβάσεις Eve.

Αγωτέρωι σεΛ. 140) i; η τυχόv επεΛθούσα ζημΙααποκαθΙστατσι με τηv έκδοση άλιlωv

καταΛογlσΤικώvπράξεωv, τα EvΛόγω πρόστιμα δεv φέρουv αποζημιωTlκόχαρακτηρα;

αΜά προσωποπαγΙ; ToιoύTOΙ~σκοπούγ δε στηγ συμμόρφωση του παραβάιη προς

τους ορισμούς μιας vομ{)θετημέvης δίΟικηTlκΙιςδιαδικσσΙα( οπότε δεγ συι/τρέχει
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ωτός ηθελε αποδεiξει ότι τελοuσε σε καλή πίστη (βλ. ομοΙως γνωμ, Ν.Σ.Κ. 55/20061

πρβλ. ΣτΕ 1295/1999 για τον αποδέκτη).

ΠΙ. Κατόπιν των ανωτέρωl επι του TEBEVTOC; εΡίιnΓlματος το Λ' Τμrιμα του

Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ομόφωνα ότιι δεν επιβ6λλονταl νομίμως πρόστιμα του Κ.Β.Σ.

(κατ' 6ρθρο 5 του Ν.2523/1997) το πρώτονl σε βάρος των γ-ληρονόμων του

αποβιώσαντος φυσικού προσώπουl λόγω εκδόσεως η ληψεωc; εικονικών η πλαστών

φορολογικών στοιχείων.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

"ΛΘήΥα, .l - 7- 2011
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