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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ 

 

H AΠΟΦΑΣΗ 884/2016 ΣΤΕ 

 

Με την υπ΄ αριθµόν 884/2016 απόφαση του Β' Τµήµατος, δόθηκαν από το 

ΣτΕ οι απαντήσεις σε µέρος των προδικαστικών ερωτηµάτων που είχαν τεθεί 

ενώπιόν του από το ∆ΕΑ (20ο Τµήµα) σχετικά µε την ερµηνεία του Άρθρου 

15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010 που προσετέθη ως εδάφιο β' στο Άρθρο 48 

παρ. 3 του Ν. 2238/94. 

 

1. Το πρώτο προδικαστικό ερώτηµα περιελάµβανε δύο υποερωτήσεις. Η 

πρώτη αφορούσε την δυνατότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του Άρθρου 48 

παρ. 3 του Ν. 2238/94, όπως αυτό ίσχυε πριν την προσθήκη σε αυτό του 

εδαφίου β' (δυνάµει του Άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010) και να 

λογισθεί ως φορολογητέο εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα το ποσό 

που εµβάσθηκε στο εξωτερικό. Επί του ερωτήµατος αυτού η απάντηση στου 

ΣτΕ διατυπώνει τις ακόλουθες σκέψεις και συµπεράσµατα: 

 

1. α) Επαναλαµβάνει την παγίως νοµολογηµένη έννοια του εισοδήµατος 

(σκέψη 5) κατά τις διατάξεις του Άρθρου 4 και του Άρθρου 48 παρ. 3 του Ν. 

2238/94, αναφέροντας ότι: "ως εισόδηµα κατά τις ανωτέρω διατάξεις 

των άρθρων 4 και 48 παρ. 3 του ΚΦΕ, νοείται και φορολογείται η 

πρόσοδος που παράγεται περιοδικά από διαρκώς εκµεταλλεύσιµη 

πηγή και αποτελεί το αντάλλαγµα της προσωπικής εργασίας ή τον 

καρπό των περιουσιακών στοιχείων του φορολογούµενου όχι και 

κάθε άλλη µη έχυσα το παραπάνω γνωρίσµατα προσαύξηση της 

περιουσίας του, εκτός κι αν µε ειδική διάταξη νόµου θεωρείται 

εισόδηµα για την υπαγωγή του στο φόρο". 

Η 884/2016 απόφαση του Β' Τµήµατος του ΣτΕ (Σκέψη 5) επαναλαµβάνει 

την πάγια νοµολογία σχετικά µε την έννοια του εισοδήµατος. Παρέπεται ότι 
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αντικείµενο απόδειξης για την υπαγωγή της διαπιστούµενης προσαύξησης 

σε φορολογία εισοδήµατος είναι η απόδειξη της συνδροµής και των 

υπόλοιπων γνωρισµάτων του εισοδήµατος, δηλαδή της περιοδικότητας και 

της διαρκούς εκµεταλλευσιµότητας της πηγής. Η σχολιαζόµενη απάντηση 

όπως προκύπτει από τις σκέψεις της απόφασης που αναλύονται κατωτέρω, 

εξαντλείται στην έµµεση απόδειξη της συνδροµής της προσαυξήσεως χωρίς 

να υφίσταται οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά µε την απόδειξη (έµµεση ή 

άµεση) των λοιπών αναγκαίων γνωρισµάτων του εισοδήµατος. Η απουσία 

σχολιασµού οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα γνωρίσµατα αυτά πρέπει επίσης 

να αποδειχθούν από την έχουσα το αποδεικτικό βάρος φορολογική αρχή, 

χωρίς να αποκλείεται και επί τούτου η χρήση δικαστικών τεκµηρίων. 

 

 

1. β) Η απάντηση του ΣτΕ (Σκέψη 7) υπολαµβάνει ότι "ο φορολογούµενος 

(τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει την αληθή αιτία ή 

την πηγή της εισαγωγής στην περιουσία του των µεγάλων ποσών 

που περιέχουν οι τραπεζικοί του λογαριασµοί. Κατ'ακολουθίαν 

µπορεί ευχερώς και υποχρεούται, κατ'αρχήν, να υποδείξει στην 

φορολογική αρχή την εν λόγω αιτία ή πηγή, σύµφωνα µε τη διάταξη 

του άρθρου 66 παρ. 1 περίπτωση α του ΚΦΕ. Εποµένως, οφείλει 

κατ'αρχήν να χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα ενόψει των 

συνθηκών πληροφοριακά στοιχεία διευκρίνισης και επαρκούς 

δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης, η οποία 

προδήλως δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που προκύπτει από τα 

στοιχεία των δηλώσεών του φορολογίας εισοδήµατος". "Η άρνηση ή η 

παράλειψη του φορολογούµενου να παράσχει τις παραπάνω 

πληροφορίες ή η αδυναµία του να τεκµηριώσει επαρκώς τους 

ισχυρισµούς που προβάλλει προς δικαιολόγηση των επίµαχων 

ποσών στους τραπεζικούς λογαριασµούς του, λαµβάνεται υπόψη 

κατά την εκτίµηση από τη φορολογική αρχή (και περαιτέρω, σε 

περίπτωση άσκησης ένδικης προσφυγής, από το διοικητικό 
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δικαστήριο) των αποδείξεων σε βάρος του και επιτρέπεται να 

οδηγήσει στη συναγωγή συµπερασµάτων προς θεµελίωση της 

ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του και αντίστοιχης 

φοροδιαφυγής)." 

 

Aφετηρία των συλλογισµών και της απαντήσεως επί του πρώτου 

προδικαστικού ερωτήµατος αποτελεί η παραδοχή ότι ο φορολογούµενος 

(τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία των µεγάλων 

ποσών που περιέχουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί του. Η παραδοχή αυτή 

που τίθεται αξιωµατικά στο σκεπτικό ως δίδαγµα της κοινής πείρας, σε 

πολλές περιπτώσεις δεν επαληθεύεται. Η πιθανότητα γνώσης της 

προέλευσης των ποσών των τραπεζικών λογαριασµών είναι αντιστρόφως 

ανάλογη της ηλικίας του φορολογούµενου, όπως και του χρόνου που έχει 

παρέλθει από τη στιγµή που συντελέσθηκε η επίµαχη προσαύξηση µέχρι 

την κλήση του φορολογούµενου προς παροχή εξηγήσεων. Όσο αυξάνει η 

βιολογική ηλικία του φορολογούµενου και όσο ο φορολογούµενος 

αποµακρύνεται χρονικά από το γενεσιουργό λόγο της προσαύξησης, τόσο 

µειώνεται η δυνατότητά του να ανακαλεί στην µνήµη του τον λόγο αυτό. Η 

γνωστή πρακτική των αλλεπάλληλων παρατάσεων του δικαιώµατος του 

∆ηµοσίου να επιβάλει φόρο εισοδήµατος, έχει ως αποτέλεσµα την κλήση 

του φορολογούµενου προς παροχή εξηγήσεων για γεγονότα που συνήθως 

ανάγονται σε βάθος χρόνου µεγαλύτερο της δεκαετίας και ενίοτε της 

δεκαπενταετίας. Η δεύτερη διάζευξη στην παραδοχή αυτή ότι ο 

φορολογούµενος "ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία ή την πηγή της 

εισαγωγής στην περιουσία του των µεγάλων ποσών" είναι επίσης αµφίβολης 

ισχύος. Ουδεµία διάταξη Νόµου προβλέπει την υποχρέωση "γνώσης", ούτε 

άλλωστε στην απάντηση του ΣτΕ γίνεται µνεία κάποιου συναφούς κανόνα 

δικαίου και ως εκ τούτου η εναλλακτική αυτή παραδοχή δεν µπορεί να 

ισχύσει. Εις επίρρωσιν των ανωτέρω, θα πρέπει να τεθεί η ακόλουθη 

προβληµατική. Ακόµα και όταν ισχύει το ανωτέρω "τεκµήριο γνώσεως" και 

ο φορολογούµενος υποδείξει ως πραγµατική αιτία ή πηγή της προσαύξησης 
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πρόσοδο εξαιρουµένη της φορολογίας ή ήδη φορολογηθείσα, είναι 

αµφίβολο αν αυτό αρκεί για την απαλλαγή του. Η σχολιαζόµενη απόφαση 

του ΣτΕ αναφέρει ότι "η αδυναµία του να τεκµηριώσει επαρκώς τους 

ισχυρισµούς που προβάλει προς δικαιολόγηση των επίµαχων ποσών 

επιτρέπεται να οδηγήσει στη συναγωγή συµπερασµάτων προς θεµελίωση της 

ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του..." Συνεπώς, δεν 

πρόκειται απλά για υποχρέωση "γνώσης της προέλευσης" και υπόδειξης 

στην φορολογική αρχή αλλά και "δυνατότητας τεκµηρίωσης" της 

προέλευσης των µεγάλων ποσών που εισέρχονται στον τραπεζικό 

λογαριασµό του φορολογούµενου. ∆ηλαδή υπό την εκδοχή αυτή, για την 

κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού του ο φορολογούµενος θα όφειλε να 

τηρεί "αποδεικτικά στοιχεία" για τα εξαιρούµενα της φορολογίας 

εισοδήµατος µεγάλα ποσά. Τέτοια όµως υποχρέωση νοείται µόνο εφόσον 

ερείδεται σε κανόνα δικαίου που όπως εξηγήθηκε δεν υφίσταται. 

 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η ανωτέρω σχολιαζόµενη παραδοχή του 

ΣτΕ, δεν επαληθεύεται σε σειρά περιπτώσεων που είναι κοινώς γνωστές και 

αφορούν σηµαντικό αριθµό φορολογουµένων. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι 

χρηµατιστηριακές συναλλαγές των φορολογούµενων µε ποσά προδήλως 

δυσανάλογα των δηλουµένων εισοδηµάτων τους, που διενεργήθηκαν µέσω 

των τραπεζικών τους λογαριασµών ιδίως κατά την περίοδο 1998-2005. 

Ουδεµία υποχρέωση τήρησης των πινακιδίων ή άλλων αποδεικτικών για τη 

διενέργεια των χρηµατιστηριακών αυτών πράξεων υφίστατο. Όταν οι 

φορολογούµενοι κληθούν µετά πάροδο δεκαετίας ή και πέραν αυτής, για 

την διακρίβωση της προέλευσης των χρηµατιστηριακής φύσεως 

χρεωπιστώσεων των τραπεζικών τους λογαριασµών, είναι αδύνατη η 

ανεύρεση των σχετικών αποδεικτικών. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αδύνατη 

η τεκµηρίωση της µη υπαγωγής σε φορολογία των πιστώσεων που 

εµφανίζουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί. Υπάρχει επίσης ένα πλήθος 

επαγγελµάτων που περιλαµβάνει την καθηµερινή διαχείριση χρηµάτων για 

λογαριασµό τρίτων και ειδικότερα των πελατών τους. ∆ικηγόροι, λογιστές, 
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εκτελωνιστές, χρηµατιστές, µεσίτες ακινήτων, εµπορικοί αντιπρόσωποι, 

εισπράττουν χρήµατα στους προσωπικούς τους λογαριασµούς για 

λογαριασµό των πελατών τους. Οι δικηγόροι ως δικαστικοί πληρεξούσιοι 

εισπράτουν συχνά τα επιδικαζόµενα ποσά για λογαριασµό των πελατών 

τους. Οι λογιστές εισπράττουν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, του 

ΙΚΑ, τον ΦΠΑ που οφείλουν οι πελάτες τους και στη συνέχεια τα αποδίδουν 

στους αντίστοιχους φορείς. Οι δικηγόροι ή οι µεσίτες συχνά εκπροσωπούν 

τους αγοραστές ακινήτων στα µεταβιβαστικά συµβόλαια αφού 

προηγουµένως έχουν εισπράξει το καταβλητέο τίµηµα. Οι εισπράξεις αυτές 

δεν καταχωρούνται στα Β' κατηγορίας (απλογραφικά) βιβλία των ελευθέρων 

επαγγελµατιών διότι αυτό ουδέποτε προβλεπόταν στον ΚΒΣ ή σε άλλο 

νοµοθέτηµα. ∆ηλαδή, δεν προβλεπόταν η τήρηση στοιχείων προς επίδειξη 

στις φορολογικές αρχές για αυτές τις τραπεζικές κινήσεις που αποτελούν 

την καθηµερινότητα σωρείας επαγγελµατιών.  Τα αποδεικτικά στοιχεία για 

τις συναλλαγές αυτές είναι µετά την πάροδο πολλών ετών αδύνατο να 

ανευρεθούν ή να ανασυσταθούν. 

 

Εν όψει των ανωτέρω, η αρχική παραδοχή του σκεπτικού της 

σχολιαζόµενης απάντησης περί "γνώσεως" της προελεύσεως των µεγάλων 

ποσών σε πολλές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 

Περαιτέρω, η έµµεση αναφορά σε "υποχρέωση επαρκούς τεκµηρίωσης" 

στερείται νοµίµου ερείσµατος και εποµένως κατά µείζονα λόγο δεν νοείται 

ως "υποχρέωση" των φορολογούµενων. 

 

Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι έννοιες "µεγάλα ποσά", "προσαύξηση 

που προδήλως δεν ανταποκρίνεται στις δηλώσεις εισοδήµατος" χρήζουν 

περαιτέρω εξειδίκευσης εις τρόπον ώστε το ανωτέρω "τεκµήριο γνώσεως" να 

συγκεκριµενοποιείται ευχερώς από τα ∆ικαστήριο της ουσίας. 

 

 

1 γ.) Στη σκέψη 8 η απάντηση του ΣτΕ αναφέρει: 
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"Σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές του σεβασµού της αξιοπρέπειας 

του ανθρώπου (άρ. 2 παρ. 1 του Συντάγµατος), του κράτους δικαίου 

(άρ. 25 παρ. 1 εδ. α' του Συντάγµατος), της αναλογικότητας (άρθρο 

25 παρ. 1 εδ. δ' του Συντάγµατος) και του τεκµηρίου αθωότητας, το 

οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣ∆Α και βρίσκει 

εφαρµογή και σε διοικητικές διαδικασίες καταλογισµού 

παραβάσεων και συναφών κυρώσεων (πρβλ. ∆ΕΕ 21.1.2016, C-

74/14 Eturas, ECLI:EU:C:2016:42, σκέψη 38 και ∆ΕΕ 23.12.2009, 

C-45/08, Spector Photo Group, ECLI:EU:C:2009:86, σκέψεις 42-44), 

το βάρος απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που 

στοιχειοθετούν την αποδιδόµενη σε ορισµένο πρόσωπο φορολογική 

παράβαση, η οποία επισύρει την επιβολή σε βάρος του των 

διαφυγόντων φόρων και συναφών κυρώσεων, φέρει, κατ'αρχήν, το 

κράτος, ήτοι η φορολογική ∆ιοίκηση (πρβλ. ΣτΕ 4049/2014, 

2442/2013, 886/2005 κα). Ωστόσο, τούτο δεν έχει την έννοια ότι η 

φορολογική αρχή υποχρεούται να τεκµηριώσει την παράβαση µε 

αδιάσειστα στοιχεία, που αποδεικνύουν άµεσα και µε πλήρη 

βεβαιότητα την τέλεσή της." 

 

Η ανωτέρω σκέψη της σχολιαζόµενης απάντησης αναφέρει κατ'αρχήν ότι το 

βάρος απόδειξης της φορολογικής παράβασης φέρει η φορολογική αρχή. 

Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι αυτό δεν αποκλείει την "έµµεση απόδειξη" µε 

χρήση δικαστικών τεκµηρίων όπως εν προκειµένω η "διαπιστούµενη 

προσαύξηση". Η κρίση αυτή είναι αναµενόµενη δεδοµένου ότι τα 

"δικαστικά τεκµήρια" συνιστούν νόµιµα αποδεικτικά µέσα σύµφωνα µε 145 

επ Κ∆∆. Η χρήση όµως δικαστικών τεκµηρίων δεν αλλοιώνει ούτε περιορίζει 

την υποχρέωση σχηµατισµού πλήρους δικανικής πεποίθησης από τα 

δικαστήρια, ανεξαρτήτως του βαθµού δυσκολίας του "αποδεικτέου" 

ζητήµατος (ΣτΕ 2136/2012, 2365/13 Σκέψη 25, 2780/12 (Σκέψη 7). Ως 

εκ τούτου, η διατυπούµενη σκέψη ότι η φορολογική αρχή ενώ φέρει το 
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βάρος απόδειξης δεν υποχρεούται να τεκµηριώσει µε πλήρη βεβαιότητα την 

τέλεση της φορολογικής παράβασης, δεν απηχεί τον ανωτέρω κανόνα περί 

σχηµατισµού "πλήρους δικανικής πεποίθησης". 

 

 

1 δ.) Περαιτέρω στο πλαίσιο της σκέψης 8 αναφέρεται ότι "Τούτων έπεται 

ότι η τέλεση φορολογικής παράβασης, όπως η επίδικη, που 

συνίσταται στην παράλειψη δήλωσης φορολογητέου εισοδήµατος και 

περαιτέρω η ύπαρξη αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, µπορεί να 

προκύπτει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας φορολογικής 

αρχής, όχι µόνο µε βάση άµεσες αποδείξεις, αλλά και από έµµεσες 

αποδείξεις (άλλως "τεκµήρια"), ήτοι από αντικειµενικές και 

συγκλίνουσες ενδείξεις οι οποίες, συνολικά θεωρούµενες και 

ελλείψει άλλης εύλογης και αρκούντως τεκµηριωµένης, ενόψει των 

συνθηκών, εξήγησης που ευλόγως αναµένεται από τον 

φορολογούµενο, είναι ικανές να προσδώσουν στέρεη πραγµατική 

βάση στο συµπέρασµα περί διάπραξης της αποδιδόµενης 

παράβασης. Τούτο δεν συνιστά αντιστροφή του βάρους απόδειξης, 

αλλά κανόνα που αφορά στη φύση και στον τρόπο εκτίµησης των 

αποδεικτικών στοιχείων (πρβλ ΣτΕ 2365/2013 επταµ. 2780/2012 

επταµ)." 

 

Πριν τη διατύπωση του συµπεράσµατος, αναλύονται τέσσερις διαφορετικές 

περιπτώσεις προσόδων, σε κάποια εκ των οποίων εντάσσεται υποχρεωτικά η 

διακριβωθείσα προσαύξηση στον τραπεζικό λογαριασµό του 

φορολογούµενου. Το επίµαχο ποσό είτε "(α) αποτελεί φορολογητέο µη 

δηλωθέν εισόδηµα, περίπτωση που είναι και η συνήθης, κατά τα 

κοινώς γνωστά, στην ελληνική οικονοµική πραγµατικότητα είτε (β) 

συνιστά απαλλασσόµενο του φόρου εισόδηµα, οπότε ο 

φορολογούµενος βαρύνεται ούτως ή άλλως µε την απόδειξη της 

συνδροµής των όρων της σχετικής φοροαπαλλαγής (βλ. λ.χ. ΣτΕ 
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387/2015) είτε (γ) προέρχεται από κάποια άλλη, µη 

περιλαµβανόµενη στη δήλωσή του φορολογίας εισοδήµατος αλλά 

κατʼ αρχήν νόµιµη, πηγή ή αιτία (που µπορεί και να γεννά 

φορολογική υποχρέωση, µε βάση διατάξεις της φορολογικής 

νοµοθεσίας διαφορετικές από εκείνες της φορολογίας εισοδήµατος), 

την οποία, πάντως, ο φορολογούµενος (τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή 

οφείλει να γνωρίζει και, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούµενη 

σκέψη, υποχρεούται, κατʼ αρχήν, να υποδείξει στη φορολογική 

αρχή, παρέχοντάς της σχετικά στοιχεία, δυνάµενα να ελεγχθούν ως 

προς την ακρίβεια και την επάρκειά τους και, αναλαµβάνοντας, σε 

διαφορετική περίπτωση, τον κίνδυνο να συναχθούν σε βάρος του 

συµπεράσµατα περί τέλεσης της προαναφερόµενης φορολογικής 

παράβασης είτε (δ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρέει από 

συµπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκηµα." 

Τέλος το ΣτΕ διατυπώνει την εκτίµηση ότι "Περαιτέρω, σε υπόθεση όπως 

η παρούσα, το προαναφερόµενο, εµµέσως αποδεικνυόµενο, 

εισόδηµα, ως άγνωστης πηγής ή αιτίας, λογίζεται και φορολογείται 

ως εισόδηµα από ελευθέριο επάγγελµα, κατʼ εφαρµογή της διάταξης 

του άρθρου 48 παρ. 3 (εδ. α΄) του ΚΦΕ, η οποία είναι, κατά τούτο, 

αρκούντως σαφής και προβλέψιµη στην εφαρµογή της, για το µέσο 

επιµελή φορολογούµενο, ο οποίος δεν θα µπορούσε να έχει τη 

δικαιολογηµένη πεποίθηση ότι τέτοιο εισόδηµά του µένει 

αφορολόγητο."  

∆εν είναι πειστική η διατυπούµενη άποψη ότι το εµµέσως αποδεικνυόµενο 

εισόδηµα ως άγνωστης πηγής ή αιτίας, λογίζεται και φορολογείται ως 

εισόδηµα "κατά την αρκούντος σαφή και προβλέψιµη έννοια της διάταξης 

του άρθρου 48 παρ. 3 εδ α' του ΚΦΕ" "για το µέσο επιµελή φορολογούµενο, 

ο οποίος δεν θα µπορούσε να έχει τη δικαιολογηµένη πεποίθηση ότι τέτοιο 

εισόδηµα του µένει αφορολόγητο." 
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Οι ανωτέρω κρίσεις του ΣτΕ τίθενται σε αµφισβήτηση από αυτό καθεαυτό το 

γεγονός της υποβολής από το ∆ΕΑ του προδικαστικού ερωτήµατος, όπως 

και από τις Εφετειακές αποφάσεις που προηγήθηκαν. Σηµαντικός αριθµός 

Εφετειακών αποφάσεων έκρινε ότι δεν ήταν επιτρεπτή η συναγωγή 

συµπερασµάτων για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης προερχόµενης εξ 

αγνώστου πηγής, κατ'εφαρµογή του Άρθρου 48 παρ. 3 εδ α' του Ν. 

2238/94 (∆ΕΑ 2885/2015 8o Τριµελές, 3408 και 3463/2015 7ο Τριµελές, 

2828/2015 και 2829/2015 Β' Τριµελές, 5/2016 2ο Τριµελές). Πώς ο 

µέσος επιµελής φορολογούµενος αναµένετο να έχει σαφή αντίληψη περί 

της έννοιας της διάταξης, όµοια µε αυτή που της απέδωσε το ΣτΕ, όταν 

τόσες εφετειακές αποφάσεις έχουν κρίνει διαφορετικά περί της εννοίας 

αυτής, µε αποκορύφωµα την υποβολή και του προδικαστικού ερωτήµατος. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι η φορολογική διοίκηση επανειληµµένως εδήλωνε 

ρητά σε σχετικές αποφάσεις της ότι τα ποσά που προέρχονται από αφανείς 

πηγές δεν υπόκεινται σε φορολογία (101068/193/Α0012 Υπ. Οικ. Τµήµα 

Α και ΕΜΠ 16908/9/Α0012 ∆:12). Άλλωστε πριν την θέση σε ισχύ του Ν. 

3888/2010 οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων για τη διακρίβωση 

προσαύξησης περιουσίας υπό την εξεταζόµενη έννοια ήταν ανύπαρκτοι. Το 

γεγονός αυτό είναι από µόνο του ενδεικτικό ότι πριν την θέσπιση του 

Άρθρου 15 παρ 3 του Ν. 3888/2010 ούτε η φορολογική αρχή ούτε οι 

φορολογούµενοι ερµήνευαν το Άρθρο 48 παρ 3 εδ. α' κατά την αποδοθείσα 

από το ΣτΕ έννοια. 

 

2. Το δεύτερο προδικαστικό ερώτηµα αφορά την τυχόν αντίθεση του 

Άρθρου 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 προς το Άρθρο 78 παρ.2 του 

Συντάγµατος. Το ΣτΕ έκρινε ως λυσιτελώς υποβαλλόµενο το ερώτηµα µόνο 

κατά το µέρος που αφορά την εξ αγνώστου πηγής προσαύξηση και όχι την 

προερχόµενη από µη διαρκή ή µη σταθερή πηγή. Ειδικότερα το ΣτΕ έκρινε 

τα ακόλουθα:  
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"Όπως προκύπτει τόσο από το γράµµα όσο και από το σκοπό της, η 

εν λόγω συνταγµατική διάταξη αφορά στη νοµοθετική επιβολή του 

προβλεπόµενο φόρου, σε κατηγορία προσώπων που δεν βαρύνονταν 

προηγουµένως µε αυτόν, µέσω της εισαγωγής νέου κανόνα σε σχέση 

µε (τουλάχιστον) ένα από τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 4 

του ίδιου άρθρου στοιχεία του φόρου, δηλαδή το αντικείµενο του 

φόρου, το υποκείµενο του φόρου, το φορολογικό συντελεστή και τις 

απαλλαγές ή εξαιρέσεις από το φόρο. Όσον αφορά το αντικείµενο 

του φορολογικού βάρους, το πεδίο εφαρµογής της παραπάνω 

συνταγµατικής απαγόρευσης καταλαµβάνει τον προσδιορισµό όχι 

µόνο του είδους αλλά και του ύψους της υποκείµενης στο φόρο ύλης 

(βάση επιβολής).  

 

Αντίθετα, νοµοθετικές διατάξεις που δεν µεταβάλλουν το 

κανονιστικό καθεστώς (τουλάχιστον ενός εκ) των προαναφερόµενων 

στοιχείων ήδη προβλεπόµενου φόρου, όπως είναι εκείνες που 

ρυθµίζουν το είδος και το βαθµό απόδειξης φορολογικής παράβασης 

και της ύπαρξης αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, δεν επιβάλλουν 

φόρο, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του Άρθρου 78 του 

Συντάγµατος και, συνεπώς, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της.  

 

Επειδή, ενόψει και των µνηµονευόµενων στην αιτιολογική της έκθεση, η 

(προστεθείσα µε το Άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3888/2010) διάταξη του εδαφίου 

β' της παραγράφου 2 του Άρθρου 48 του Ν.2238/1994, ως προς το σκέλος 

της που αφορά σε προσαύξηση περιουσίας από τραπεζική κατάθεση 

σηµαντικού χρηµατικού ποσού "άγνωστης πηγής ή αιτίας", όπως η 

τελευταία αυτή έννοια ερµηνεύτηκε στη σκέψη 12, αποδίδει κατ' ουσίαν 

κανόνα που µπορούσε ήδη να συναχθεί, κατά τρόπο αρκούντως σαφή και 

προβλέψιµο, από το ισχύον πριν από τη δηµοσίευση του Ν.3888/2010 

νοµικό πλαίσιο, σχετικά µε τη δυνατότητα έµµεσης απόδειξης της ύπαρξης 

µη δηλωθέντος, φορολογητέου εισοδήµατος, λογιζοµένου, συνεπεία της 
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άγνωστης προέλευσής του, ως εισοδήµατος από ελευθέριο επάγγελµα, 

σύµφωνα µε όσα έγιναν ερµηνευτικώς δεκτά στις σκέψεις 7, 8 και 9. 

Συνεπώς, κατά το µέρος της αυτό, η παραπάνω διάταξη, σύµφωνα µε την 

αληθή έννοιά της, εφαρµόζεται και σε υπόθεση, όπως η επίδικη, όπου οι 

κινήσεις µεγάλων ποσών τραπεζικού λογαριασµού, που λαµβάνονται 

υπόψη από τη φορολογική αρχή για τη διαπίστωση διαφυγούσας 

φορολογητέας ύλης, πραγµατοποιήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της 

(30.9.2010)". 

 

Με τις ανωτέρω σκέψεις, το ΣτΕ απαντά στο δεύτερο προδικαστικό ερώτηµα 

χαρακτηρίζοντας την διάταξη του Άρθρου 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 κατά 

το µέρος της που αναφέρεται στην εξ' αγνώστου πηγής προσαύξηση, ως 

ρυθµίζουσα το βαθµό απόδειξης κάποιας φορολογικής παράβασης κατά την 

ίδια έννοια που η δυνατότητα "έµµεσης απόδειξης" συνάγεται από την 

προϊσχύουσα διάταξη του Άρθρου 45 παρ.3 εδ.α'. ∆ηλαδή η νέα διάταξη 

που εισάγεται µε το Άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 ως εδάφιο β' του 

Άρθρου 45 παρ.3 του Ν.2238/94 αποδίδει κανόνα που ερµηνευτικά 

προέκυπτε υπό το προϊσχύον Άρθρο 45 παρ.3 εδ.α'.  

 

Με την αποδοχή των ανωτέρω  σκέψεων καταλήγουµε σε µία νοµοθετική 

ιδιορρυθµία όπου προστίθεται διάταξη εισάγουσα ήδη υφιστάµενη ρύθµιση. 

Υπό το ερµηνευτικό αυτό πρίσµα, το ΣτΕ συµπεραίνει ότι δεν νοείται 

παράβαση του Άρθρου 78 παρ.2 του Συντάγµατος και ότι η διάταξη 

εφαρµόζεται και σε υποθέσεις φορολογικών ελέγχων που ανάγονται σε 

χρονική περίοδο πριν τη θέση σε ισχύ του Ν.3888/2010. Στο σηµείο αυτό 

επισηµαίνεται ότι δεν σχολιάζεται η ρητή πρόβλεψη του Άρθρου 20 του 

Ν.3888/2010 σύµφωνα µε την οποία η έναρξη ισχύος του ορίζεται η 

ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στο ΦΕΚ ήτοι η 30η Σεπτεµβρίου 2010. 

 

3. Επί του τρίτου προδικαστικού ερωτήµατος που αφεώρα την διαχειριστική 

περίοδο κατά την οποία φορολογείται η διαγνωσθείσα προσαύξηση, το ΣτΕ 
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αποφαίνεται πως "...κρίσιµος δεν είναι, τουλάχιστον κατ' αρχήν, ο 

χρόνος διενέργειας του εµβάσµατος, µε αφορµή το οποίο έγινε ο 

έλεγχος και διαπιστώθηκε η περιουσιακή προσαύξηση. Κρίσιµος 

είναι είτε ο χρόνος της κατάθεσης του επίµαχου ποσού (ή σε 

περίπτωση τµηµατικής κατάθεσής του, ο χρόνος που κατατέθηκε 

καθένα από τα τµήµατά του) στον τραπεζικό λογαριασµό του 

δικαιούχου, µέσω του οποίου έγινε το έµβασµα, είτε ο 

προγενέστερος αυτού χρόνος κατά τον οποίο (προκύπτει ότι) επήλθε 

η αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του, όπως ο χρόνος 

κατάθεσης του ποσού αυτού (ή τµήµατός του) σε άλλον τραπεζικό 

λογαριασµού του ίδιου προσώπου, από τον οποίο το επίµαχο ποσό (ή 

µέρος του) µεταφέρθηκε στο λογαριασµό του µέσω του οποίου 

διενεργήθηκε το έµβασµα. Εξάλλου, ο προσδιορισµός του ως άνω 

κρίσιµου χρόνου, που συνιστά πραγµατικό ζήτηµα (διακριτό της 

ύπαρξης περιουσιακής προσαύξησης άγνωστης πηγής ή αιτίας) και 

διενεργείται κατ' ενάσκηση δέσµιας αρµοδιότητας, πρέπει να γίνεται 

από τη φορολογική αρχή µε βάση πρόσφορα και επαρκή στοιχεία, 

συλλεγέντα κατόπιν της λήψης των προβλεπόµενων στο νόµο 

αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων, ενόψει των περιστάσεων, 

µέτρων ελέγχου και διερεύνησης της υπόθεσης". 

 

4. Επί του τετάρτου προδικαστικού ερωτήµατος σχετικά µε τον τρόπο 

ανεύρεσης του διαθεσίµου (µη αναλωθέντος) εισοδήµατος, το οποίο 

αιτιολογεί εν όλω ή εν µέρει την επίµαχη προσαύξηση, το ΣτΕ αποφαίνεται 

πως "Οι διατάξεις των εδαφίων α' και β' της παρ. 3 του Άρθρου 48 

του Ν.2238/1994, ερµηνευόµενες υπό το φως των επιταγών των 

Άρθρων 4 παρ.5 και 78 παρ.1 του Συντάγµατος, έχουν την έννοια 

ότι, σε υπόθεση όπως η κρινόµενη, τα ποσά των οριζόµενων στα 

Άρθρα 16 (παρ.1 περιπτ. α, β, γ και θ) και 17 (περιπτ. γ) του ΚΦΕ 

τεκµαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων 

αφαιρούνται, κατ' αρχήν, από το δηλωθέν εισόδηµα του αντίστοιχου 
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οικονοµικού έτους και επιπλέον, στο µέτρο που το υπερβαίνουν, από 

το κεφάλαιο που προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή ή 

αιτία, το οποίο (εισόδηµα ή κεφάλαιο) λαµβάνεται υπόψη για να 

δικαιολογήσει, εν όλω ή µέρει, την επίµαχη περιουσιακή 

προσαύξηση (ποσό τραπεζικής κατάθεσης)". 



 1 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ 

 

H AΠΟΦΑΣΗ 884/2016 ΣΤΕ 

 

Με την υπ΄ αριθµόν 884/2016 απόφαση του Β' Τµήµατος, δόθηκαν από το 

ΣτΕ οι απαντήσεις σε µέρος των προδικαστικών ερωτηµάτων που είχαν τεθεί 

ενώπιόν του από το ∆ΕΑ (20ο Τµήµα) σχετικά µε την ερµηνεία του Άρθρου 

15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010 που προσετέθη ως εδάφιο β' στο Άρθρο 48 

παρ. 3 του Ν. 2238/94. 

 

1. Το πρώτο προδικαστικό ερώτηµα περιελάµβανε δύο υποερωτήσεις. Η 

πρώτη αφορούσε την δυνατότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του Άρθρου 48 

παρ. 3 του Ν. 2238/94, όπως αυτό ίσχυε πριν την προσθήκη σε αυτό του 

εδαφίου β' (δυνάµει του Άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010) και να 

λογισθεί ως φορολογητέο εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα το ποσό 

που εµβάσθηκε στο εξωτερικό. Επί του ερωτήµατος αυτού η απάντηση στου 

ΣτΕ διατυπώνει τις ακόλουθες σκέψεις και συµπεράσµατα: 

 

1. α) Επαναλαµβάνει την παγίως νοµολογηµένη έννοια του εισοδήµατος 

(σκέψη 5) κατά τις διατάξεις του Άρθρου 4 και του Άρθρου 48 παρ. 3 του Ν. 

2238/94, αναφέροντας ότι: "ως εισόδηµα κατά τις ανωτέρω διατάξεις 

των άρθρων 4 και 48 παρ. 3 του ΚΦΕ, νοείται και φορολογείται η 

πρόσοδος που παράγεται περιοδικά από διαρκώς εκµεταλλεύσιµη 

πηγή και αποτελεί το αντάλλαγµα της προσωπικής εργασίας ή τον 

καρπό των περιουσιακών στοιχείων του φορολογούµενου όχι και 

κάθε άλλη µη έχυσα το παραπάνω γνωρίσµατα προσαύξηση της 

περιουσίας του, εκτός κι αν µε ειδική διάταξη νόµου θεωρείται 

εισόδηµα για την υπαγωγή του στο φόρο". 

Η 884/2016 απόφαση του Β' Τµήµατος του ΣτΕ (Σκέψη 5) επαναλαµβάνει 

την πάγια νοµολογία σχετικά µε την έννοια του εισοδήµατος. Παρέπεται ότι 
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αντικείµενο απόδειξης για την υπαγωγή της διαπιστούµενης προσαύξησης 

σε φορολογία εισοδήµατος είναι η απόδειξη της συνδροµής και των 

υπόλοιπων γνωρισµάτων του εισοδήµατος, δηλαδή της περιοδικότητας και 

της διαρκούς εκµεταλλευσιµότητας της πηγής. Η σχολιαζόµενη απάντηση 

όπως προκύπτει από τις σκέψεις της απόφασης που αναλύονται κατωτέρω, 

εξαντλείται στην έµµεση απόδειξη της συνδροµής της προσαυξήσεως χωρίς 

να υφίσταται οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά µε την απόδειξη (έµµεση ή 

άµεση) των λοιπών αναγκαίων γνωρισµάτων του εισοδήµατος. Η απουσία 

σχολιασµού οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα γνωρίσµατα αυτά πρέπει επίσης 

να αποδειχθούν από την έχουσα το αποδεικτικό βάρος φορολογική αρχή, 

χωρίς να αποκλείεται και επί τούτου η χρήση δικαστικών τεκµηρίων. 

 

 

1. β) Η απάντηση του ΣτΕ (Σκέψη 7) υπολαµβάνει ότι "ο φορολογούµενος 

(τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει την αληθή αιτία ή 

την πηγή της εισαγωγής στην περιουσία του των µεγάλων ποσών 

που περιέχουν οι τραπεζικοί του λογαριασµοί. Κατ'ακολουθίαν 

µπορεί ευχερώς και υποχρεούται, κατ'αρχήν, να υποδείξει στην 

φορολογική αρχή την εν λόγω αιτία ή πηγή, σύµφωνα µε τη διάταξη 

του άρθρου 66 παρ. 1 περίπτωση α του ΚΦΕ. Εποµένως, οφείλει 

κατ'αρχήν να χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα ενόψει των 

συνθηκών πληροφοριακά στοιχεία διευκρίνισης και επαρκούς 

δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης, η οποία 

προδήλως δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που προκύπτει από τα 

στοιχεία των δηλώσεών του φορολογίας εισοδήµατος". "Η άρνηση ή η 

παράλειψη του φορολογούµενου να παράσχει τις παραπάνω 

πληροφορίες ή η αδυναµία του να τεκµηριώσει επαρκώς τους 

ισχυρισµούς που προβάλλει προς δικαιολόγηση των επίµαχων 

ποσών στους τραπεζικούς λογαριασµούς του, λαµβάνεται υπόψη 

κατά την εκτίµηση από τη φορολογική αρχή (και περαιτέρω, σε 

περίπτωση άσκησης ένδικης προσφυγής, από το διοικητικό 
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δικαστήριο) των αποδείξεων σε βάρος του και επιτρέπεται να 

οδηγήσει στη συναγωγή συµπερασµάτων προς θεµελίωση της 

ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του και αντίστοιχης 

φοροδιαφυγής)." 

 

Aφετηρία των συλλογισµών και της απαντήσεως επί του πρώτου 

προδικαστικού ερωτήµατος αποτελεί η παραδοχή ότι ο φορολογούµενος 

(τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία των µεγάλων 

ποσών που περιέχουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί του. Η παραδοχή αυτή 

που τίθεται αξιωµατικά στο σκεπτικό ως δίδαγµα της κοινής πείρας, σε 

πολλές περιπτώσεις δεν επαληθεύεται. Η πιθανότητα γνώσης της 

προέλευσης των ποσών των τραπεζικών λογαριασµών είναι αντιστρόφως 

ανάλογη της ηλικίας του φορολογούµενου, όπως και του χρόνου που έχει 

παρέλθει από τη στιγµή που συντελέσθηκε η επίµαχη προσαύξηση µέχρι 

την κλήση του φορολογούµενου προς παροχή εξηγήσεων. Όσο αυξάνει η 

βιολογική ηλικία του φορολογούµενου και όσο ο φορολογούµενος 

αποµακρύνεται χρονικά από το γενεσιουργό λόγο της προσαύξησης, τόσο 

µειώνεται η δυνατότητά του να ανακαλεί στην µνήµη του τον λόγο αυτό. Η 

γνωστή πρακτική των αλλεπάλληλων παρατάσεων του δικαιώµατος του 

∆ηµοσίου να επιβάλει φόρο εισοδήµατος, έχει ως αποτέλεσµα την κλήση 

του φορολογούµενου προς παροχή εξηγήσεων για γεγονότα που συνήθως 

ανάγονται σε βάθος χρόνου µεγαλύτερο της δεκαετίας και ενίοτε της 

δεκαπενταετίας. Η δεύτερη διάζευξη στην παραδοχή αυτή ότι ο 

φορολογούµενος "ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία ή την πηγή της 

εισαγωγής στην περιουσία του των µεγάλων ποσών" είναι επίσης αµφίβολης 

ισχύος. Ουδεµία διάταξη Νόµου προβλέπει την υποχρέωση "γνώσης", ούτε 

άλλωστε στην απάντηση του ΣτΕ γίνεται µνεία κάποιου συναφούς κανόνα 

δικαίου και ως εκ τούτου η εναλλακτική αυτή παραδοχή δεν µπορεί να 

ισχύσει. Εις επίρρωσιν των ανωτέρω, θα πρέπει να τεθεί η ακόλουθη 

προβληµατική. Ακόµα και όταν ισχύει το ανωτέρω "τεκµήριο γνώσεως" και 

ο φορολογούµενος υποδείξει ως πραγµατική αιτία ή πηγή της προσαύξησης 
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πρόσοδο εξαιρουµένη της φορολογίας ή ήδη φορολογηθείσα, είναι 

αµφίβολο αν αυτό αρκεί για την απαλλαγή του. Η σχολιαζόµενη απόφαση 

του ΣτΕ αναφέρει ότι "η αδυναµία του να τεκµηριώσει επαρκώς τους 

ισχυρισµούς που προβάλει προς δικαιολόγηση των επίµαχων ποσών 

επιτρέπεται να οδηγήσει στη συναγωγή συµπερασµάτων προς θεµελίωση της 

ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του..." Συνεπώς, δεν 

πρόκειται απλά για υποχρέωση "γνώσης της προέλευσης" και υπόδειξης 

στην φορολογική αρχή αλλά και "δυνατότητας τεκµηρίωσης" της 

προέλευσης των µεγάλων ποσών που εισέρχονται στον τραπεζικό 

λογαριασµό του φορολογούµενου. ∆ηλαδή υπό την εκδοχή αυτή, για την 

κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού του ο φορολογούµενος θα όφειλε να 

τηρεί "αποδεικτικά στοιχεία" για τα εξαιρούµενα της φορολογίας 

εισοδήµατος µεγάλα ποσά. Τέτοια όµως υποχρέωση νοείται µόνο εφόσον 

ερείδεται σε κανόνα δικαίου που όπως εξηγήθηκε δεν υφίσταται. 

 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η ανωτέρω σχολιαζόµενη παραδοχή του 

ΣτΕ, δεν επαληθεύεται σε σειρά περιπτώσεων που είναι κοινώς γνωστές και 

αφορούν σηµαντικό αριθµό φορολογουµένων. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι 

χρηµατιστηριακές συναλλαγές των φορολογούµενων µε ποσά προδήλως 

δυσανάλογα των δηλουµένων εισοδηµάτων τους, που διενεργήθηκαν µέσω 

των τραπεζικών τους λογαριασµών ιδίως κατά την περίοδο 1998-2005. 

Ουδεµία υποχρέωση τήρησης των πινακιδίων ή άλλων αποδεικτικών για τη 

διενέργεια των χρηµατιστηριακών αυτών πράξεων υφίστατο. Όταν οι 

φορολογούµενοι κληθούν µετά πάροδο δεκαετίας ή και πέραν αυτής, για 

την διακρίβωση της προέλευσης των χρηµατιστηριακής φύσεως 

χρεωπιστώσεων των τραπεζικών τους λογαριασµών, είναι αδύνατη η 

ανεύρεση των σχετικών αποδεικτικών. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αδύνατη 

η τεκµηρίωση της µη υπαγωγής σε φορολογία των πιστώσεων που 

εµφανίζουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί. Υπάρχει επίσης ένα πλήθος 

επαγγελµάτων που περιλαµβάνει την καθηµερινή διαχείριση χρηµάτων για 

λογαριασµό τρίτων και ειδικότερα των πελατών τους. ∆ικηγόροι, λογιστές, 
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εκτελωνιστές, χρηµατιστές, µεσίτες ακινήτων, εµπορικοί αντιπρόσωποι, 

εισπράττουν χρήµατα στους προσωπικούς τους λογαριασµούς για 

λογαριασµό των πελατών τους. Οι δικηγόροι ως δικαστικοί πληρεξούσιοι 

εισπράτουν συχνά τα επιδικαζόµενα ποσά για λογαριασµό των πελατών 

τους. Οι λογιστές εισπράττουν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, του 

ΙΚΑ, τον ΦΠΑ που οφείλουν οι πελάτες τους και στη συνέχεια τα αποδίδουν 

στους αντίστοιχους φορείς. Οι δικηγόροι ή οι µεσίτες συχνά εκπροσωπούν 

τους αγοραστές ακινήτων στα µεταβιβαστικά συµβόλαια αφού 

προηγουµένως έχουν εισπράξει το καταβλητέο τίµηµα. Οι εισπράξεις αυτές 

δεν καταχωρούνται στα Β' κατηγορίας (απλογραφικά) βιβλία των ελευθέρων 

επαγγελµατιών διότι αυτό ουδέποτε προβλεπόταν στον ΚΒΣ ή σε άλλο 

νοµοθέτηµα. ∆ηλαδή, δεν προβλεπόταν η τήρηση στοιχείων προς επίδειξη 

στις φορολογικές αρχές για αυτές τις τραπεζικές κινήσεις που αποτελούν 

την καθηµερινότητα σωρείας επαγγελµατιών.  Τα αποδεικτικά στοιχεία για 

τις συναλλαγές αυτές είναι µετά την πάροδο πολλών ετών αδύνατο να 

ανευρεθούν ή να ανασυσταθούν. 

 

Εν όψει των ανωτέρω, η αρχική παραδοχή του σκεπτικού της 

σχολιαζόµενης απάντησης περί "γνώσεως" της προελεύσεως των µεγάλων 

ποσών σε πολλές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 

Περαιτέρω, η έµµεση αναφορά σε "υποχρέωση επαρκούς τεκµηρίωσης" 

στερείται νοµίµου ερείσµατος και εποµένως κατά µείζονα λόγο δεν νοείται 

ως "υποχρέωση" των φορολογούµενων. 

 

Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι έννοιες "µεγάλα ποσά", "προσαύξηση 

που προδήλως δεν ανταποκρίνεται στις δηλώσεις εισοδήµατος" χρήζουν 

περαιτέρω εξειδίκευσης εις τρόπον ώστε το ανωτέρω "τεκµήριο γνώσεως" να 

συγκεκριµενοποιείται ευχερώς από τα ∆ικαστήριο της ουσίας. 

 

 

1 γ.) Στη σκέψη 8 η απάντηση του ΣτΕ αναφέρει: 
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"Σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές του σεβασµού της αξιοπρέπειας 

του ανθρώπου (άρ. 2 παρ. 1 του Συντάγµατος), του κράτους δικαίου 

(άρ. 25 παρ. 1 εδ. α' του Συντάγµατος), της αναλογικότητας (άρθρο 

25 παρ. 1 εδ. δ' του Συντάγµατος) και του τεκµηρίου αθωότητας, το 

οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣ∆Α και βρίσκει 

εφαρµογή και σε διοικητικές διαδικασίες καταλογισµού 

παραβάσεων και συναφών κυρώσεων (πρβλ. ∆ΕΕ 21.1.2016, C-

74/14 Eturas, ECLI:EU:C:2016:42, σκέψη 38 και ∆ΕΕ 23.12.2009, 

C-45/08, Spector Photo Group, ECLI:EU:C:2009:86, σκέψεις 42-44), 

το βάρος απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που 

στοιχειοθετούν την αποδιδόµενη σε ορισµένο πρόσωπο φορολογική 

παράβαση, η οποία επισύρει την επιβολή σε βάρος του των 

διαφυγόντων φόρων και συναφών κυρώσεων, φέρει, κατ'αρχήν, το 

κράτος, ήτοι η φορολογική ∆ιοίκηση (πρβλ. ΣτΕ 4049/2014, 

2442/2013, 886/2005 κα). Ωστόσο, τούτο δεν έχει την έννοια ότι η 

φορολογική αρχή υποχρεούται να τεκµηριώσει την παράβαση µε 

αδιάσειστα στοιχεία, που αποδεικνύουν άµεσα και µε πλήρη 

βεβαιότητα την τέλεσή της." 

 

Η ανωτέρω σκέψη της σχολιαζόµενης απάντησης αναφέρει κατ'αρχήν ότι το 

βάρος απόδειξης της φορολογικής παράβασης φέρει η φορολογική αρχή. 

Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι αυτό δεν αποκλείει την "έµµεση απόδειξη" µε 

χρήση δικαστικών τεκµηρίων όπως εν προκειµένω η "διαπιστούµενη 

προσαύξηση". Η κρίση αυτή είναι αναµενόµενη δεδοµένου ότι τα 

"δικαστικά τεκµήρια" συνιστούν νόµιµα αποδεικτικά µέσα σύµφωνα µε 145 

επ Κ∆∆. Η χρήση όµως δικαστικών τεκµηρίων δεν αλλοιώνει ούτε περιορίζει 

την υποχρέωση σχηµατισµού πλήρους δικανικής πεποίθησης από τα 

δικαστήρια, ανεξαρτήτως του βαθµού δυσκολίας του "αποδεικτέου" 

ζητήµατος (ΣτΕ 2136/2012, 2365/13 Σκέψη 25, 2780/12 (Σκέψη 7). Ως 

εκ τούτου, η διατυπούµενη σκέψη ότι η φορολογική αρχή ενώ φέρει το 
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βάρος απόδειξης δεν υποχρεούται να τεκµηριώσει µε πλήρη βεβαιότητα την 

τέλεση της φορολογικής παράβασης, δεν απηχεί τον ανωτέρω κανόνα περί 

σχηµατισµού "πλήρους δικανικής πεποίθησης". 

 

 

1 δ.) Περαιτέρω στο πλαίσιο της σκέψης 8 αναφέρεται ότι "Τούτων έπεται 

ότι η τέλεση φορολογικής παράβασης, όπως η επίδικη, που 

συνίσταται στην παράλειψη δήλωσης φορολογητέου εισοδήµατος και 

περαιτέρω η ύπαρξη αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, µπορεί να 

προκύπτει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας φορολογικής 

αρχής, όχι µόνο µε βάση άµεσες αποδείξεις, αλλά και από έµµεσες 

αποδείξεις (άλλως "τεκµήρια"), ήτοι από αντικειµενικές και 

συγκλίνουσες ενδείξεις οι οποίες, συνολικά θεωρούµενες και 

ελλείψει άλλης εύλογης και αρκούντως τεκµηριωµένης, ενόψει των 

συνθηκών, εξήγησης που ευλόγως αναµένεται από τον 

φορολογούµενο, είναι ικανές να προσδώσουν στέρεη πραγµατική 

βάση στο συµπέρασµα περί διάπραξης της αποδιδόµενης 

παράβασης. Τούτο δεν συνιστά αντιστροφή του βάρους απόδειξης, 

αλλά κανόνα που αφορά στη φύση και στον τρόπο εκτίµησης των 

αποδεικτικών στοιχείων (πρβλ ΣτΕ 2365/2013 επταµ. 2780/2012 

επταµ)." 

 

Πριν τη διατύπωση του συµπεράσµατος, αναλύονται τέσσερις διαφορετικές 

περιπτώσεις προσόδων, σε κάποια εκ των οποίων εντάσσεται υποχρεωτικά η 

διακριβωθείσα προσαύξηση στον τραπεζικό λογαριασµό του 

φορολογούµενου. Το επίµαχο ποσό είτε "(α) αποτελεί φορολογητέο µη 

δηλωθέν εισόδηµα, περίπτωση που είναι και η συνήθης, κατά τα 

κοινώς γνωστά, στην ελληνική οικονοµική πραγµατικότητα είτε (β) 

συνιστά απαλλασσόµενο του φόρου εισόδηµα, οπότε ο 

φορολογούµενος βαρύνεται ούτως ή άλλως µε την απόδειξη της 

συνδροµής των όρων της σχετικής φοροαπαλλαγής (βλ. λ.χ. ΣτΕ 
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387/2015) είτε (γ) προέρχεται από κάποια άλλη, µη 

περιλαµβανόµενη στη δήλωσή του φορολογίας εισοδήµατος αλλά 

κατʼ αρχήν νόµιµη, πηγή ή αιτία (που µπορεί και να γεννά 

φορολογική υποχρέωση, µε βάση διατάξεις της φορολογικής 

νοµοθεσίας διαφορετικές από εκείνες της φορολογίας εισοδήµατος), 

την οποία, πάντως, ο φορολογούµενος (τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή 

οφείλει να γνωρίζει και, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούµενη 

σκέψη, υποχρεούται, κατʼ αρχήν, να υποδείξει στη φορολογική 

αρχή, παρέχοντάς της σχετικά στοιχεία, δυνάµενα να ελεγχθούν ως 

προς την ακρίβεια και την επάρκειά τους και, αναλαµβάνοντας, σε 

διαφορετική περίπτωση, τον κίνδυνο να συναχθούν σε βάρος του 

συµπεράσµατα περί τέλεσης της προαναφερόµενης φορολογικής 

παράβασης είτε (δ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρέει από 

συµπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκηµα." 

Τέλος το ΣτΕ διατυπώνει την εκτίµηση ότι "Περαιτέρω, σε υπόθεση όπως 

η παρούσα, το προαναφερόµενο, εµµέσως αποδεικνυόµενο, 

εισόδηµα, ως άγνωστης πηγής ή αιτίας, λογίζεται και φορολογείται 

ως εισόδηµα από ελευθέριο επάγγελµα, κατʼ εφαρµογή της διάταξης 

του άρθρου 48 παρ. 3 (εδ. α΄) του ΚΦΕ, η οποία είναι, κατά τούτο, 

αρκούντως σαφής και προβλέψιµη στην εφαρµογή της, για το µέσο 

επιµελή φορολογούµενο, ο οποίος δεν θα µπορούσε να έχει τη 

δικαιολογηµένη πεποίθηση ότι τέτοιο εισόδηµά του µένει 

αφορολόγητο."  

∆εν είναι πειστική η διατυπούµενη άποψη ότι το εµµέσως αποδεικνυόµενο 

εισόδηµα ως άγνωστης πηγής ή αιτίας, λογίζεται και φορολογείται ως 

εισόδηµα "κατά την αρκούντος σαφή και προβλέψιµη έννοια της διάταξης 

του άρθρου 48 παρ. 3 εδ α' του ΚΦΕ" "για το µέσο επιµελή φορολογούµενο, 

ο οποίος δεν θα µπορούσε να έχει τη δικαιολογηµένη πεποίθηση ότι τέτοιο 

εισόδηµα του µένει αφορολόγητο." 
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Οι ανωτέρω κρίσεις του ΣτΕ τίθενται σε αµφισβήτηση από αυτό καθεαυτό το 

γεγονός της υποβολής από το ∆ΕΑ του προδικαστικού ερωτήµατος, όπως 

και από τις Εφετειακές αποφάσεις που προηγήθηκαν. Σηµαντικός αριθµός 

Εφετειακών αποφάσεων έκρινε ότι δεν ήταν επιτρεπτή η συναγωγή 

συµπερασµάτων για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης προερχόµενης εξ 

αγνώστου πηγής, κατ'εφαρµογή του Άρθρου 48 παρ. 3 εδ α' του Ν. 

2238/94 (∆ΕΑ 2885/2015 8o Τριµελές, 3408 και 3463/2015 7ο Τριµελές, 

2828/2015 και 2829/2015 Β' Τριµελές, 5/2016 2ο Τριµελές). Πώς ο 

µέσος επιµελής φορολογούµενος αναµένετο να έχει σαφή αντίληψη περί 

της έννοιας της διάταξης, όµοια µε αυτή που της απέδωσε το ΣτΕ, όταν 

τόσες εφετειακές αποφάσεις έχουν κρίνει διαφορετικά περί της εννοίας 

αυτής, µε αποκορύφωµα την υποβολή και του προδικαστικού ερωτήµατος. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι η φορολογική διοίκηση επανειληµµένως εδήλωνε 

ρητά σε σχετικές αποφάσεις της ότι τα ποσά που προέρχονται από αφανείς 

πηγές δεν υπόκεινται σε φορολογία (101068/193/Α0012 Υπ. Οικ. Τµήµα 

Α και ΕΜΠ 16908/9/Α0012 ∆:12). Άλλωστε πριν την θέση σε ισχύ του Ν. 

3888/2010 οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων για τη διακρίβωση 

προσαύξησης περιουσίας υπό την εξεταζόµενη έννοια ήταν ανύπαρκτοι. Το 

γεγονός αυτό είναι από µόνο του ενδεικτικό ότι πριν την θέσπιση του 

Άρθρου 15 παρ 3 του Ν. 3888/2010 ούτε η φορολογική αρχή ούτε οι 

φορολογούµενοι ερµήνευαν το Άρθρο 48 παρ 3 εδ. α' κατά την αποδοθείσα 

από το ΣτΕ έννοια. 

 

2. Το δεύτερο προδικαστικό ερώτηµα αφορά την τυχόν αντίθεση του 

Άρθρου 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 προς το Άρθρο 78 παρ.2 του 

Συντάγµατος. Το ΣτΕ έκρινε ως λυσιτελώς υποβαλλόµενο το ερώτηµα µόνο 

κατά το µέρος που αφορά την εξ αγνώστου πηγής προσαύξηση και όχι την 

προερχόµενη από µη διαρκή ή µη σταθερή πηγή. Ειδικότερα το ΣτΕ έκρινε 

τα ακόλουθα:  
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"Όπως προκύπτει τόσο από το γράµµα όσο και από το σκοπό της, η 

εν λόγω συνταγµατική διάταξη αφορά στη νοµοθετική επιβολή του 

προβλεπόµενο φόρου, σε κατηγορία προσώπων που δεν βαρύνονταν 

προηγουµένως µε αυτόν, µέσω της εισαγωγής νέου κανόνα σε σχέση 

µε (τουλάχιστον) ένα από τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 4 

του ίδιου άρθρου στοιχεία του φόρου, δηλαδή το αντικείµενο του 

φόρου, το υποκείµενο του φόρου, το φορολογικό συντελεστή και τις 

απαλλαγές ή εξαιρέσεις από το φόρο. Όσον αφορά το αντικείµενο 

του φορολογικού βάρους, το πεδίο εφαρµογής της παραπάνω 

συνταγµατικής απαγόρευσης καταλαµβάνει τον προσδιορισµό όχι 

µόνο του είδους αλλά και του ύψους της υποκείµενης στο φόρο ύλης 

(βάση επιβολής).  

 

Αντίθετα, νοµοθετικές διατάξεις που δεν µεταβάλλουν το 

κανονιστικό καθεστώς (τουλάχιστον ενός εκ) των προαναφερόµενων 

στοιχείων ήδη προβλεπόµενου φόρου, όπως είναι εκείνες που 

ρυθµίζουν το είδος και το βαθµό απόδειξης φορολογικής παράβασης 

και της ύπαρξης αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, δεν επιβάλλουν 

φόρο, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του Άρθρου 78 του 

Συντάγµατος και, συνεπώς, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της.  

 

Επειδή, ενόψει και των µνηµονευόµενων στην αιτιολογική της έκθεση, η 

(προστεθείσα µε το Άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3888/2010) διάταξη του εδαφίου 

β' της παραγράφου 2 του Άρθρου 48 του Ν.2238/1994, ως προς το σκέλος 

της που αφορά σε προσαύξηση περιουσίας από τραπεζική κατάθεση 

σηµαντικού χρηµατικού ποσού "άγνωστης πηγής ή αιτίας", όπως η 

τελευταία αυτή έννοια ερµηνεύτηκε στη σκέψη 12, αποδίδει κατ' ουσίαν 

κανόνα που µπορούσε ήδη να συναχθεί, κατά τρόπο αρκούντως σαφή και 

προβλέψιµο, από το ισχύον πριν από τη δηµοσίευση του Ν.3888/2010 

νοµικό πλαίσιο, σχετικά µε τη δυνατότητα έµµεσης απόδειξης της ύπαρξης 

µη δηλωθέντος, φορολογητέου εισοδήµατος, λογιζοµένου, συνεπεία της 
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άγνωστης προέλευσής του, ως εισοδήµατος από ελευθέριο επάγγελµα, 

σύµφωνα µε όσα έγιναν ερµηνευτικώς δεκτά στις σκέψεις 7, 8 και 9. 

Συνεπώς, κατά το µέρος της αυτό, η παραπάνω διάταξη, σύµφωνα µε την 

αληθή έννοιά της, εφαρµόζεται και σε υπόθεση, όπως η επίδικη, όπου οι 

κινήσεις µεγάλων ποσών τραπεζικού λογαριασµού, που λαµβάνονται 

υπόψη από τη φορολογική αρχή για τη διαπίστωση διαφυγούσας 

φορολογητέας ύλης, πραγµατοποιήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της 

(30.9.2010)". 

 

Με τις ανωτέρω σκέψεις, το ΣτΕ απαντά στο δεύτερο προδικαστικό ερώτηµα 

χαρακτηρίζοντας την διάταξη του Άρθρου 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 κατά 

το µέρος της που αναφέρεται στην εξ' αγνώστου πηγής προσαύξηση, ως 

ρυθµίζουσα το βαθµό απόδειξης κάποιας φορολογικής παράβασης κατά την 

ίδια έννοια που η δυνατότητα "έµµεσης απόδειξης" συνάγεται από την 

προϊσχύουσα διάταξη του Άρθρου 45 παρ.3 εδ.α'. ∆ηλαδή η νέα διάταξη 

που εισάγεται µε το Άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 ως εδάφιο β' του 

Άρθρου 45 παρ.3 του Ν.2238/94 αποδίδει κανόνα που ερµηνευτικά 

προέκυπτε υπό το προϊσχύον Άρθρο 45 παρ.3 εδ.α'.  

 

Με την αποδοχή των ανωτέρω  σκέψεων καταλήγουµε σε µία νοµοθετική 

ιδιορρυθµία όπου προστίθεται διάταξη εισάγουσα ήδη υφιστάµενη ρύθµιση. 

Υπό το ερµηνευτικό αυτό πρίσµα, το ΣτΕ συµπεραίνει ότι δεν νοείται 

παράβαση του Άρθρου 78 παρ.2 του Συντάγµατος και ότι η διάταξη 

εφαρµόζεται και σε υποθέσεις φορολογικών ελέγχων που ανάγονται σε 

χρονική περίοδο πριν τη θέση σε ισχύ του Ν.3888/2010. Στο σηµείο αυτό 

επισηµαίνεται ότι δεν σχολιάζεται η ρητή πρόβλεψη του Άρθρου 20 του 

Ν.3888/2010 σύµφωνα µε την οποία η έναρξη ισχύος του ορίζεται η 

ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στο ΦΕΚ ήτοι η 30η Σεπτεµβρίου 2010. 

 

3. Επί του τρίτου προδικαστικού ερωτήµατος που αφεώρα την διαχειριστική 

περίοδο κατά την οποία φορολογείται η διαγνωσθείσα προσαύξηση, το ΣτΕ 
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αποφαίνεται πως "...κρίσιµος δεν είναι, τουλάχιστον κατ' αρχήν, ο 

χρόνος διενέργειας του εµβάσµατος, µε αφορµή το οποίο έγινε ο 

έλεγχος και διαπιστώθηκε η περιουσιακή προσαύξηση. Κρίσιµος 

είναι είτε ο χρόνος της κατάθεσης του επίµαχου ποσού (ή σε 

περίπτωση τµηµατικής κατάθεσής του, ο χρόνος που κατατέθηκε 

καθένα από τα τµήµατά του) στον τραπεζικό λογαριασµό του 

δικαιούχου, µέσω του οποίου έγινε το έµβασµα, είτε ο 

προγενέστερος αυτού χρόνος κατά τον οποίο (προκύπτει ότι) επήλθε 

η αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του, όπως ο χρόνος 

κατάθεσης του ποσού αυτού (ή τµήµατός του) σε άλλον τραπεζικό 

λογαριασµού του ίδιου προσώπου, από τον οποίο το επίµαχο ποσό (ή 

µέρος του) µεταφέρθηκε στο λογαριασµό του µέσω του οποίου 

διενεργήθηκε το έµβασµα. Εξάλλου, ο προσδιορισµός του ως άνω 

κρίσιµου χρόνου, που συνιστά πραγµατικό ζήτηµα (διακριτό της 

ύπαρξης περιουσιακής προσαύξησης άγνωστης πηγής ή αιτίας) και 

διενεργείται κατ' ενάσκηση δέσµιας αρµοδιότητας, πρέπει να γίνεται 

από τη φορολογική αρχή µε βάση πρόσφορα και επαρκή στοιχεία, 

συλλεγέντα κατόπιν της λήψης των προβλεπόµενων στο νόµο 

αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων, ενόψει των περιστάσεων, 

µέτρων ελέγχου και διερεύνησης της υπόθεσης". 

 

4. Επί του τετάρτου προδικαστικού ερωτήµατος σχετικά µε τον τρόπο 

ανεύρεσης του διαθεσίµου (µη αναλωθέντος) εισοδήµατος, το οποίο 

αιτιολογεί εν όλω ή εν µέρει την επίµαχη προσαύξηση, το ΣτΕ αποφαίνεται 

πως "Οι διατάξεις των εδαφίων α' και β' της παρ. 3 του Άρθρου 48 

του Ν.2238/1994, ερµηνευόµενες υπό το φως των επιταγών των 

Άρθρων 4 παρ.5 και 78 παρ.1 του Συντάγµατος, έχουν την έννοια 

ότι, σε υπόθεση όπως η κρινόµενη, τα ποσά των οριζόµενων στα 

Άρθρα 16 (παρ.1 περιπτ. α, β, γ και θ) και 17 (περιπτ. γ) του ΚΦΕ 

τεκµαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων 

αφαιρούνται, κατ' αρχήν, από το δηλωθέν εισόδηµα του αντίστοιχου 
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οικονοµικού έτους και επιπλέον, στο µέτρο που το υπερβαίνουν, από 

το κεφάλαιο που προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή ή 

αιτία, το οποίο (εισόδηµα ή κεφάλαιο) λαµβάνεται υπόψη για να 

δικαιολογήσει, εν όλω ή µέρει, την επίµαχη περιουσιακή 

προσαύξηση (ποσό τραπεζικής κατάθεσης)". 



 1 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ 

 

H AΠΟΦΑΣΗ 884/2016 ΣΤΕ 

 

Με την υπ΄ αριθµόν 884/2016 απόφαση του Β' Τµήµατος, δόθηκαν από το 

ΣτΕ οι απαντήσεις σε µέρος των προδικαστικών ερωτηµάτων που είχαν τεθεί 

ενώπιόν του από το ∆ΕΑ (20ο Τµήµα) σχετικά µε την ερµηνεία του Άρθρου 

15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010 που προσετέθη ως εδάφιο β' στο Άρθρο 48 

παρ. 3 του Ν. 2238/94. 

 

1. Το πρώτο προδικαστικό ερώτηµα περιελάµβανε δύο υποερωτήσεις. Η 

πρώτη αφορούσε την δυνατότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του Άρθρου 48 

παρ. 3 του Ν. 2238/94, όπως αυτό ίσχυε πριν την προσθήκη σε αυτό του 

εδαφίου β' (δυνάµει του Άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010) και να 

λογισθεί ως φορολογητέο εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα το ποσό 

που εµβάσθηκε στο εξωτερικό. Επί του ερωτήµατος αυτού η απάντηση στου 

ΣτΕ διατυπώνει τις ακόλουθες σκέψεις και συµπεράσµατα: 

 

1. α) Επαναλαµβάνει την παγίως νοµολογηµένη έννοια του εισοδήµατος 

(σκέψη 5) κατά τις διατάξεις του Άρθρου 4 και του Άρθρου 48 παρ. 3 του Ν. 

2238/94, αναφέροντας ότι: "ως εισόδηµα κατά τις ανωτέρω διατάξεις 

των άρθρων 4 και 48 παρ. 3 του ΚΦΕ, νοείται και φορολογείται η 

πρόσοδος που παράγεται περιοδικά από διαρκώς εκµεταλλεύσιµη 

πηγή και αποτελεί το αντάλλαγµα της προσωπικής εργασίας ή τον 

καρπό των περιουσιακών στοιχείων του φορολογούµενου όχι και 

κάθε άλλη µη έχυσα το παραπάνω γνωρίσµατα προσαύξηση της 

περιουσίας του, εκτός κι αν µε ειδική διάταξη νόµου θεωρείται 

εισόδηµα για την υπαγωγή του στο φόρο". 

Η 884/2016 απόφαση του Β' Τµήµατος του ΣτΕ (Σκέψη 5) επαναλαµβάνει 

την πάγια νοµολογία σχετικά µε την έννοια του εισοδήµατος. Παρέπεται ότι 
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αντικείµενο απόδειξης για την υπαγωγή της διαπιστούµενης προσαύξησης 

σε φορολογία εισοδήµατος είναι η απόδειξη της συνδροµής και των 

υπόλοιπων γνωρισµάτων του εισοδήµατος, δηλαδή της περιοδικότητας και 

της διαρκούς εκµεταλλευσιµότητας της πηγής. Η σχολιαζόµενη απάντηση 

όπως προκύπτει από τις σκέψεις της απόφασης που αναλύονται κατωτέρω, 

εξαντλείται στην έµµεση απόδειξη της συνδροµής της προσαυξήσεως χωρίς 

να υφίσταται οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά µε την απόδειξη (έµµεση ή 

άµεση) των λοιπών αναγκαίων γνωρισµάτων του εισοδήµατος. Η απουσία 

σχολιασµού οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα γνωρίσµατα αυτά πρέπει επίσης 

να αποδειχθούν από την έχουσα το αποδεικτικό βάρος φορολογική αρχή, 

χωρίς να αποκλείεται και επί τούτου η χρήση δικαστικών τεκµηρίων. 

 

 

1. β) Η απάντηση του ΣτΕ (Σκέψη 7) υπολαµβάνει ότι "ο φορολογούµενος 

(τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει την αληθή αιτία ή 

την πηγή της εισαγωγής στην περιουσία του των µεγάλων ποσών 

που περιέχουν οι τραπεζικοί του λογαριασµοί. Κατ'ακολουθίαν 

µπορεί ευχερώς και υποχρεούται, κατ'αρχήν, να υποδείξει στην 

φορολογική αρχή την εν λόγω αιτία ή πηγή, σύµφωνα µε τη διάταξη 

του άρθρου 66 παρ. 1 περίπτωση α του ΚΦΕ. Εποµένως, οφείλει 

κατ'αρχήν να χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα ενόψει των 

συνθηκών πληροφοριακά στοιχεία διευκρίνισης και επαρκούς 

δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης, η οποία 

προδήλως δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που προκύπτει από τα 

στοιχεία των δηλώσεών του φορολογίας εισοδήµατος". "Η άρνηση ή η 

παράλειψη του φορολογούµενου να παράσχει τις παραπάνω 

πληροφορίες ή η αδυναµία του να τεκµηριώσει επαρκώς τους 

ισχυρισµούς που προβάλλει προς δικαιολόγηση των επίµαχων 

ποσών στους τραπεζικούς λογαριασµούς του, λαµβάνεται υπόψη 

κατά την εκτίµηση από τη φορολογική αρχή (και περαιτέρω, σε 

περίπτωση άσκησης ένδικης προσφυγής, από το διοικητικό 
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δικαστήριο) των αποδείξεων σε βάρος του και επιτρέπεται να 

οδηγήσει στη συναγωγή συµπερασµάτων προς θεµελίωση της 

ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του και αντίστοιχης 

φοροδιαφυγής)." 

 

Aφετηρία των συλλογισµών και της απαντήσεως επί του πρώτου 

προδικαστικού ερωτήµατος αποτελεί η παραδοχή ότι ο φορολογούµενος 

(τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία των µεγάλων 

ποσών που περιέχουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί του. Η παραδοχή αυτή 

που τίθεται αξιωµατικά στο σκεπτικό ως δίδαγµα της κοινής πείρας, σε 

πολλές περιπτώσεις δεν επαληθεύεται. Η πιθανότητα γνώσης της 

προέλευσης των ποσών των τραπεζικών λογαριασµών είναι αντιστρόφως 

ανάλογη της ηλικίας του φορολογούµενου, όπως και του χρόνου που έχει 

παρέλθει από τη στιγµή που συντελέσθηκε η επίµαχη προσαύξηση µέχρι 

την κλήση του φορολογούµενου προς παροχή εξηγήσεων. Όσο αυξάνει η 

βιολογική ηλικία του φορολογούµενου και όσο ο φορολογούµενος 

αποµακρύνεται χρονικά από το γενεσιουργό λόγο της προσαύξησης, τόσο 

µειώνεται η δυνατότητά του να ανακαλεί στην µνήµη του τον λόγο αυτό. Η 

γνωστή πρακτική των αλλεπάλληλων παρατάσεων του δικαιώµατος του 

∆ηµοσίου να επιβάλει φόρο εισοδήµατος, έχει ως αποτέλεσµα την κλήση 

του φορολογούµενου προς παροχή εξηγήσεων για γεγονότα που συνήθως 

ανάγονται σε βάθος χρόνου µεγαλύτερο της δεκαετίας και ενίοτε της 

δεκαπενταετίας. Η δεύτερη διάζευξη στην παραδοχή αυτή ότι ο 

φορολογούµενος "ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία ή την πηγή της 

εισαγωγής στην περιουσία του των µεγάλων ποσών" είναι επίσης αµφίβολης 

ισχύος. Ουδεµία διάταξη Νόµου προβλέπει την υποχρέωση "γνώσης", ούτε 

άλλωστε στην απάντηση του ΣτΕ γίνεται µνεία κάποιου συναφούς κανόνα 

δικαίου και ως εκ τούτου η εναλλακτική αυτή παραδοχή δεν µπορεί να 

ισχύσει. Εις επίρρωσιν των ανωτέρω, θα πρέπει να τεθεί η ακόλουθη 

προβληµατική. Ακόµα και όταν ισχύει το ανωτέρω "τεκµήριο γνώσεως" και 

ο φορολογούµενος υποδείξει ως πραγµατική αιτία ή πηγή της προσαύξησης 
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πρόσοδο εξαιρουµένη της φορολογίας ή ήδη φορολογηθείσα, είναι 

αµφίβολο αν αυτό αρκεί για την απαλλαγή του. Η σχολιαζόµενη απόφαση 

του ΣτΕ αναφέρει ότι "η αδυναµία του να τεκµηριώσει επαρκώς τους 

ισχυρισµούς που προβάλει προς δικαιολόγηση των επίµαχων ποσών 

επιτρέπεται να οδηγήσει στη συναγωγή συµπερασµάτων προς θεµελίωση της 

ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του..." Συνεπώς, δεν 

πρόκειται απλά για υποχρέωση "γνώσης της προέλευσης" και υπόδειξης 

στην φορολογική αρχή αλλά και "δυνατότητας τεκµηρίωσης" της 

προέλευσης των µεγάλων ποσών που εισέρχονται στον τραπεζικό 

λογαριασµό του φορολογούµενου. ∆ηλαδή υπό την εκδοχή αυτή, για την 

κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού του ο φορολογούµενος θα όφειλε να 

τηρεί "αποδεικτικά στοιχεία" για τα εξαιρούµενα της φορολογίας 

εισοδήµατος µεγάλα ποσά. Τέτοια όµως υποχρέωση νοείται µόνο εφόσον 

ερείδεται σε κανόνα δικαίου που όπως εξηγήθηκε δεν υφίσταται. 

 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η ανωτέρω σχολιαζόµενη παραδοχή του 

ΣτΕ, δεν επαληθεύεται σε σειρά περιπτώσεων που είναι κοινώς γνωστές και 

αφορούν σηµαντικό αριθµό φορολογουµένων. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι 

χρηµατιστηριακές συναλλαγές των φορολογούµενων µε ποσά προδήλως 

δυσανάλογα των δηλουµένων εισοδηµάτων τους, που διενεργήθηκαν µέσω 

των τραπεζικών τους λογαριασµών ιδίως κατά την περίοδο 1998-2005. 

Ουδεµία υποχρέωση τήρησης των πινακιδίων ή άλλων αποδεικτικών για τη 

διενέργεια των χρηµατιστηριακών αυτών πράξεων υφίστατο. Όταν οι 

φορολογούµενοι κληθούν µετά πάροδο δεκαετίας ή και πέραν αυτής, για 

την διακρίβωση της προέλευσης των χρηµατιστηριακής φύσεως 

χρεωπιστώσεων των τραπεζικών τους λογαριασµών, είναι αδύνατη η 

ανεύρεση των σχετικών αποδεικτικών. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αδύνατη 

η τεκµηρίωση της µη υπαγωγής σε φορολογία των πιστώσεων που 

εµφανίζουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί. Υπάρχει επίσης ένα πλήθος 

επαγγελµάτων που περιλαµβάνει την καθηµερινή διαχείριση χρηµάτων για 

λογαριασµό τρίτων και ειδικότερα των πελατών τους. ∆ικηγόροι, λογιστές, 
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εκτελωνιστές, χρηµατιστές, µεσίτες ακινήτων, εµπορικοί αντιπρόσωποι, 

εισπράττουν χρήµατα στους προσωπικούς τους λογαριασµούς για 

λογαριασµό των πελατών τους. Οι δικηγόροι ως δικαστικοί πληρεξούσιοι 

εισπράτουν συχνά τα επιδικαζόµενα ποσά για λογαριασµό των πελατών 

τους. Οι λογιστές εισπράττουν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, του 

ΙΚΑ, τον ΦΠΑ που οφείλουν οι πελάτες τους και στη συνέχεια τα αποδίδουν 

στους αντίστοιχους φορείς. Οι δικηγόροι ή οι µεσίτες συχνά εκπροσωπούν 

τους αγοραστές ακινήτων στα µεταβιβαστικά συµβόλαια αφού 

προηγουµένως έχουν εισπράξει το καταβλητέο τίµηµα. Οι εισπράξεις αυτές 

δεν καταχωρούνται στα Β' κατηγορίας (απλογραφικά) βιβλία των ελευθέρων 

επαγγελµατιών διότι αυτό ουδέποτε προβλεπόταν στον ΚΒΣ ή σε άλλο 

νοµοθέτηµα. ∆ηλαδή, δεν προβλεπόταν η τήρηση στοιχείων προς επίδειξη 

στις φορολογικές αρχές για αυτές τις τραπεζικές κινήσεις που αποτελούν 

την καθηµερινότητα σωρείας επαγγελµατιών.  Τα αποδεικτικά στοιχεία για 

τις συναλλαγές αυτές είναι µετά την πάροδο πολλών ετών αδύνατο να 

ανευρεθούν ή να ανασυσταθούν. 

 

Εν όψει των ανωτέρω, η αρχική παραδοχή του σκεπτικού της 

σχολιαζόµενης απάντησης περί "γνώσεως" της προελεύσεως των µεγάλων 

ποσών σε πολλές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 

Περαιτέρω, η έµµεση αναφορά σε "υποχρέωση επαρκούς τεκµηρίωσης" 

στερείται νοµίµου ερείσµατος και εποµένως κατά µείζονα λόγο δεν νοείται 

ως "υποχρέωση" των φορολογούµενων. 

 

Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι έννοιες "µεγάλα ποσά", "προσαύξηση 

που προδήλως δεν ανταποκρίνεται στις δηλώσεις εισοδήµατος" χρήζουν 

περαιτέρω εξειδίκευσης εις τρόπον ώστε το ανωτέρω "τεκµήριο γνώσεως" να 

συγκεκριµενοποιείται ευχερώς από τα ∆ικαστήριο της ουσίας. 

 

 

1 γ.) Στη σκέψη 8 η απάντηση του ΣτΕ αναφέρει: 
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"Σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές του σεβασµού της αξιοπρέπειας 

του ανθρώπου (άρ. 2 παρ. 1 του Συντάγµατος), του κράτους δικαίου 

(άρ. 25 παρ. 1 εδ. α' του Συντάγµατος), της αναλογικότητας (άρθρο 

25 παρ. 1 εδ. δ' του Συντάγµατος) και του τεκµηρίου αθωότητας, το 

οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣ∆Α και βρίσκει 

εφαρµογή και σε διοικητικές διαδικασίες καταλογισµού 

παραβάσεων και συναφών κυρώσεων (πρβλ. ∆ΕΕ 21.1.2016, C-

74/14 Eturas, ECLI:EU:C:2016:42, σκέψη 38 και ∆ΕΕ 23.12.2009, 

C-45/08, Spector Photo Group, ECLI:EU:C:2009:86, σκέψεις 42-44), 

το βάρος απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που 

στοιχειοθετούν την αποδιδόµενη σε ορισµένο πρόσωπο φορολογική 

παράβαση, η οποία επισύρει την επιβολή σε βάρος του των 

διαφυγόντων φόρων και συναφών κυρώσεων, φέρει, κατ'αρχήν, το 

κράτος, ήτοι η φορολογική ∆ιοίκηση (πρβλ. ΣτΕ 4049/2014, 

2442/2013, 886/2005 κα). Ωστόσο, τούτο δεν έχει την έννοια ότι η 

φορολογική αρχή υποχρεούται να τεκµηριώσει την παράβαση µε 

αδιάσειστα στοιχεία, που αποδεικνύουν άµεσα και µε πλήρη 

βεβαιότητα την τέλεσή της." 

 

Η ανωτέρω σκέψη της σχολιαζόµενης απάντησης αναφέρει κατ'αρχήν ότι το 

βάρος απόδειξης της φορολογικής παράβασης φέρει η φορολογική αρχή. 

Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι αυτό δεν αποκλείει την "έµµεση απόδειξη" µε 

χρήση δικαστικών τεκµηρίων όπως εν προκειµένω η "διαπιστούµενη 

προσαύξηση". Η κρίση αυτή είναι αναµενόµενη δεδοµένου ότι τα 

"δικαστικά τεκµήρια" συνιστούν νόµιµα αποδεικτικά µέσα σύµφωνα µε 145 

επ Κ∆∆. Η χρήση όµως δικαστικών τεκµηρίων δεν αλλοιώνει ούτε περιορίζει 

την υποχρέωση σχηµατισµού πλήρους δικανικής πεποίθησης από τα 

δικαστήρια, ανεξαρτήτως του βαθµού δυσκολίας του "αποδεικτέου" 

ζητήµατος (ΣτΕ 2136/2012, 2365/13 Σκέψη 25, 2780/12 (Σκέψη 7). Ως 

εκ τούτου, η διατυπούµενη σκέψη ότι η φορολογική αρχή ενώ φέρει το 
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βάρος απόδειξης δεν υποχρεούται να τεκµηριώσει µε πλήρη βεβαιότητα την 

τέλεση της φορολογικής παράβασης, δεν απηχεί τον ανωτέρω κανόνα περί 

σχηµατισµού "πλήρους δικανικής πεποίθησης". 

 

 

1 δ.) Περαιτέρω στο πλαίσιο της σκέψης 8 αναφέρεται ότι "Τούτων έπεται 

ότι η τέλεση φορολογικής παράβασης, όπως η επίδικη, που 

συνίσταται στην παράλειψη δήλωσης φορολογητέου εισοδήµατος και 

περαιτέρω η ύπαρξη αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, µπορεί να 

προκύπτει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας φορολογικής 

αρχής, όχι µόνο µε βάση άµεσες αποδείξεις, αλλά και από έµµεσες 

αποδείξεις (άλλως "τεκµήρια"), ήτοι από αντικειµενικές και 

συγκλίνουσες ενδείξεις οι οποίες, συνολικά θεωρούµενες και 

ελλείψει άλλης εύλογης και αρκούντως τεκµηριωµένης, ενόψει των 

συνθηκών, εξήγησης που ευλόγως αναµένεται από τον 

φορολογούµενο, είναι ικανές να προσδώσουν στέρεη πραγµατική 

βάση στο συµπέρασµα περί διάπραξης της αποδιδόµενης 

παράβασης. Τούτο δεν συνιστά αντιστροφή του βάρους απόδειξης, 

αλλά κανόνα που αφορά στη φύση και στον τρόπο εκτίµησης των 

αποδεικτικών στοιχείων (πρβλ ΣτΕ 2365/2013 επταµ. 2780/2012 

επταµ)." 

 

Πριν τη διατύπωση του συµπεράσµατος, αναλύονται τέσσερις διαφορετικές 

περιπτώσεις προσόδων, σε κάποια εκ των οποίων εντάσσεται υποχρεωτικά η 

διακριβωθείσα προσαύξηση στον τραπεζικό λογαριασµό του 

φορολογούµενου. Το επίµαχο ποσό είτε "(α) αποτελεί φορολογητέο µη 

δηλωθέν εισόδηµα, περίπτωση που είναι και η συνήθης, κατά τα 

κοινώς γνωστά, στην ελληνική οικονοµική πραγµατικότητα είτε (β) 

συνιστά απαλλασσόµενο του φόρου εισόδηµα, οπότε ο 

φορολογούµενος βαρύνεται ούτως ή άλλως µε την απόδειξη της 

συνδροµής των όρων της σχετικής φοροαπαλλαγής (βλ. λ.χ. ΣτΕ 
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387/2015) είτε (γ) προέρχεται από κάποια άλλη, µη 

περιλαµβανόµενη στη δήλωσή του φορολογίας εισοδήµατος αλλά 

κατʼ αρχήν νόµιµη, πηγή ή αιτία (που µπορεί και να γεννά 

φορολογική υποχρέωση, µε βάση διατάξεις της φορολογικής 

νοµοθεσίας διαφορετικές από εκείνες της φορολογίας εισοδήµατος), 

την οποία, πάντως, ο φορολογούµενος (τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή 

οφείλει να γνωρίζει και, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούµενη 

σκέψη, υποχρεούται, κατʼ αρχήν, να υποδείξει στη φορολογική 

αρχή, παρέχοντάς της σχετικά στοιχεία, δυνάµενα να ελεγχθούν ως 

προς την ακρίβεια και την επάρκειά τους και, αναλαµβάνοντας, σε 

διαφορετική περίπτωση, τον κίνδυνο να συναχθούν σε βάρος του 

συµπεράσµατα περί τέλεσης της προαναφερόµενης φορολογικής 

παράβασης είτε (δ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρέει από 

συµπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκηµα." 

Τέλος το ΣτΕ διατυπώνει την εκτίµηση ότι "Περαιτέρω, σε υπόθεση όπως 

η παρούσα, το προαναφερόµενο, εµµέσως αποδεικνυόµενο, 

εισόδηµα, ως άγνωστης πηγής ή αιτίας, λογίζεται και φορολογείται 

ως εισόδηµα από ελευθέριο επάγγελµα, κατʼ εφαρµογή της διάταξης 

του άρθρου 48 παρ. 3 (εδ. α΄) του ΚΦΕ, η οποία είναι, κατά τούτο, 

αρκούντως σαφής και προβλέψιµη στην εφαρµογή της, για το µέσο 

επιµελή φορολογούµενο, ο οποίος δεν θα µπορούσε να έχει τη 

δικαιολογηµένη πεποίθηση ότι τέτοιο εισόδηµά του µένει 

αφορολόγητο."  

∆εν είναι πειστική η διατυπούµενη άποψη ότι το εµµέσως αποδεικνυόµενο 

εισόδηµα ως άγνωστης πηγής ή αιτίας, λογίζεται και φορολογείται ως 

εισόδηµα "κατά την αρκούντος σαφή και προβλέψιµη έννοια της διάταξης 

του άρθρου 48 παρ. 3 εδ α' του ΚΦΕ" "για το µέσο επιµελή φορολογούµενο, 

ο οποίος δεν θα µπορούσε να έχει τη δικαιολογηµένη πεποίθηση ότι τέτοιο 

εισόδηµα του µένει αφορολόγητο." 
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Οι ανωτέρω κρίσεις του ΣτΕ τίθενται σε αµφισβήτηση από αυτό καθεαυτό το 

γεγονός της υποβολής από το ∆ΕΑ του προδικαστικού ερωτήµατος, όπως 

και από τις Εφετειακές αποφάσεις που προηγήθηκαν. Σηµαντικός αριθµός 

Εφετειακών αποφάσεων έκρινε ότι δεν ήταν επιτρεπτή η συναγωγή 

συµπερασµάτων για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης προερχόµενης εξ 

αγνώστου πηγής, κατ'εφαρµογή του Άρθρου 48 παρ. 3 εδ α' του Ν. 

2238/94 (∆ΕΑ 2885/2015 8o Τριµελές, 3408 και 3463/2015 7ο Τριµελές, 

2828/2015 και 2829/2015 Β' Τριµελές, 5/2016 2ο Τριµελές). Πώς ο 

µέσος επιµελής φορολογούµενος αναµένετο να έχει σαφή αντίληψη περί 

της έννοιας της διάταξης, όµοια µε αυτή που της απέδωσε το ΣτΕ, όταν 

τόσες εφετειακές αποφάσεις έχουν κρίνει διαφορετικά περί της εννοίας 

αυτής, µε αποκορύφωµα την υποβολή και του προδικαστικού ερωτήµατος. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι η φορολογική διοίκηση επανειληµµένως εδήλωνε 

ρητά σε σχετικές αποφάσεις της ότι τα ποσά που προέρχονται από αφανείς 

πηγές δεν υπόκεινται σε φορολογία (101068/193/Α0012 Υπ. Οικ. Τµήµα 

Α και ΕΜΠ 16908/9/Α0012 ∆:12). Άλλωστε πριν την θέση σε ισχύ του Ν. 

3888/2010 οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων για τη διακρίβωση 

προσαύξησης περιουσίας υπό την εξεταζόµενη έννοια ήταν ανύπαρκτοι. Το 

γεγονός αυτό είναι από µόνο του ενδεικτικό ότι πριν την θέσπιση του 

Άρθρου 15 παρ 3 του Ν. 3888/2010 ούτε η φορολογική αρχή ούτε οι 

φορολογούµενοι ερµήνευαν το Άρθρο 48 παρ 3 εδ. α' κατά την αποδοθείσα 

από το ΣτΕ έννοια. 

 

2. Το δεύτερο προδικαστικό ερώτηµα αφορά την τυχόν αντίθεση του 

Άρθρου 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 προς το Άρθρο 78 παρ.2 του 

Συντάγµατος. Το ΣτΕ έκρινε ως λυσιτελώς υποβαλλόµενο το ερώτηµα µόνο 

κατά το µέρος που αφορά την εξ αγνώστου πηγής προσαύξηση και όχι την 

προερχόµενη από µη διαρκή ή µη σταθερή πηγή. Ειδικότερα το ΣτΕ έκρινε 

τα ακόλουθα:  
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"Όπως προκύπτει τόσο από το γράµµα όσο και από το σκοπό της, η 

εν λόγω συνταγµατική διάταξη αφορά στη νοµοθετική επιβολή του 

προβλεπόµενο φόρου, σε κατηγορία προσώπων που δεν βαρύνονταν 

προηγουµένως µε αυτόν, µέσω της εισαγωγής νέου κανόνα σε σχέση 

µε (τουλάχιστον) ένα από τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 4 

του ίδιου άρθρου στοιχεία του φόρου, δηλαδή το αντικείµενο του 

φόρου, το υποκείµενο του φόρου, το φορολογικό συντελεστή και τις 

απαλλαγές ή εξαιρέσεις από το φόρο. Όσον αφορά το αντικείµενο 

του φορολογικού βάρους, το πεδίο εφαρµογής της παραπάνω 

συνταγµατικής απαγόρευσης καταλαµβάνει τον προσδιορισµό όχι 

µόνο του είδους αλλά και του ύψους της υποκείµενης στο φόρο ύλης 

(βάση επιβολής).  

 

Αντίθετα, νοµοθετικές διατάξεις που δεν µεταβάλλουν το 

κανονιστικό καθεστώς (τουλάχιστον ενός εκ) των προαναφερόµενων 

στοιχείων ήδη προβλεπόµενου φόρου, όπως είναι εκείνες που 

ρυθµίζουν το είδος και το βαθµό απόδειξης φορολογικής παράβασης 

και της ύπαρξης αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, δεν επιβάλλουν 

φόρο, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του Άρθρου 78 του 

Συντάγµατος και, συνεπώς, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της.  

 

Επειδή, ενόψει και των µνηµονευόµενων στην αιτιολογική της έκθεση, η 

(προστεθείσα µε το Άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3888/2010) διάταξη του εδαφίου 

β' της παραγράφου 2 του Άρθρου 48 του Ν.2238/1994, ως προς το σκέλος 

της που αφορά σε προσαύξηση περιουσίας από τραπεζική κατάθεση 

σηµαντικού χρηµατικού ποσού "άγνωστης πηγής ή αιτίας", όπως η 

τελευταία αυτή έννοια ερµηνεύτηκε στη σκέψη 12, αποδίδει κατ' ουσίαν 

κανόνα που µπορούσε ήδη να συναχθεί, κατά τρόπο αρκούντως σαφή και 

προβλέψιµο, από το ισχύον πριν από τη δηµοσίευση του Ν.3888/2010 

νοµικό πλαίσιο, σχετικά µε τη δυνατότητα έµµεσης απόδειξης της ύπαρξης 

µη δηλωθέντος, φορολογητέου εισοδήµατος, λογιζοµένου, συνεπεία της 
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άγνωστης προέλευσής του, ως εισοδήµατος από ελευθέριο επάγγελµα, 

σύµφωνα µε όσα έγιναν ερµηνευτικώς δεκτά στις σκέψεις 7, 8 και 9. 

Συνεπώς, κατά το µέρος της αυτό, η παραπάνω διάταξη, σύµφωνα µε την 

αληθή έννοιά της, εφαρµόζεται και σε υπόθεση, όπως η επίδικη, όπου οι 

κινήσεις µεγάλων ποσών τραπεζικού λογαριασµού, που λαµβάνονται 

υπόψη από τη φορολογική αρχή για τη διαπίστωση διαφυγούσας 

φορολογητέας ύλης, πραγµατοποιήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της 

(30.9.2010)". 

 

Με τις ανωτέρω σκέψεις, το ΣτΕ απαντά στο δεύτερο προδικαστικό ερώτηµα 

χαρακτηρίζοντας την διάταξη του Άρθρου 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 κατά 

το µέρος της που αναφέρεται στην εξ' αγνώστου πηγής προσαύξηση, ως 

ρυθµίζουσα το βαθµό απόδειξης κάποιας φορολογικής παράβασης κατά την 

ίδια έννοια που η δυνατότητα "έµµεσης απόδειξης" συνάγεται από την 

προϊσχύουσα διάταξη του Άρθρου 45 παρ.3 εδ.α'. ∆ηλαδή η νέα διάταξη 

που εισάγεται µε το Άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 ως εδάφιο β' του 

Άρθρου 45 παρ.3 του Ν.2238/94 αποδίδει κανόνα που ερµηνευτικά 

προέκυπτε υπό το προϊσχύον Άρθρο 45 παρ.3 εδ.α'.  

 

Με την αποδοχή των ανωτέρω  σκέψεων καταλήγουµε σε µία νοµοθετική 

ιδιορρυθµία όπου προστίθεται διάταξη εισάγουσα ήδη υφιστάµενη ρύθµιση. 

Υπό το ερµηνευτικό αυτό πρίσµα, το ΣτΕ συµπεραίνει ότι δεν νοείται 

παράβαση του Άρθρου 78 παρ.2 του Συντάγµατος και ότι η διάταξη 

εφαρµόζεται και σε υποθέσεις φορολογικών ελέγχων που ανάγονται σε 

χρονική περίοδο πριν τη θέση σε ισχύ του Ν.3888/2010. Στο σηµείο αυτό 

επισηµαίνεται ότι δεν σχολιάζεται η ρητή πρόβλεψη του Άρθρου 20 του 

Ν.3888/2010 σύµφωνα µε την οποία η έναρξη ισχύος του ορίζεται η 

ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στο ΦΕΚ ήτοι η 30η Σεπτεµβρίου 2010. 

 

3. Επί του τρίτου προδικαστικού ερωτήµατος που αφεώρα την διαχειριστική 

περίοδο κατά την οποία φορολογείται η διαγνωσθείσα προσαύξηση, το ΣτΕ 
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αποφαίνεται πως "...κρίσιµος δεν είναι, τουλάχιστον κατ' αρχήν, ο 

χρόνος διενέργειας του εµβάσµατος, µε αφορµή το οποίο έγινε ο 

έλεγχος και διαπιστώθηκε η περιουσιακή προσαύξηση. Κρίσιµος 

είναι είτε ο χρόνος της κατάθεσης του επίµαχου ποσού (ή σε 

περίπτωση τµηµατικής κατάθεσής του, ο χρόνος που κατατέθηκε 

καθένα από τα τµήµατά του) στον τραπεζικό λογαριασµό του 

δικαιούχου, µέσω του οποίου έγινε το έµβασµα, είτε ο 

προγενέστερος αυτού χρόνος κατά τον οποίο (προκύπτει ότι) επήλθε 

η αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του, όπως ο χρόνος 

κατάθεσης του ποσού αυτού (ή τµήµατός του) σε άλλον τραπεζικό 

λογαριασµού του ίδιου προσώπου, από τον οποίο το επίµαχο ποσό (ή 

µέρος του) µεταφέρθηκε στο λογαριασµό του µέσω του οποίου 

διενεργήθηκε το έµβασµα. Εξάλλου, ο προσδιορισµός του ως άνω 

κρίσιµου χρόνου, που συνιστά πραγµατικό ζήτηµα (διακριτό της 

ύπαρξης περιουσιακής προσαύξησης άγνωστης πηγής ή αιτίας) και 

διενεργείται κατ' ενάσκηση δέσµιας αρµοδιότητας, πρέπει να γίνεται 

από τη φορολογική αρχή µε βάση πρόσφορα και επαρκή στοιχεία, 

συλλεγέντα κατόπιν της λήψης των προβλεπόµενων στο νόµο 

αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων, ενόψει των περιστάσεων, 

µέτρων ελέγχου και διερεύνησης της υπόθεσης". 

 

4. Επί του τετάρτου προδικαστικού ερωτήµατος σχετικά µε τον τρόπο 

ανεύρεσης του διαθεσίµου (µη αναλωθέντος) εισοδήµατος, το οποίο 

αιτιολογεί εν όλω ή εν µέρει την επίµαχη προσαύξηση, το ΣτΕ αποφαίνεται 

πως "Οι διατάξεις των εδαφίων α' και β' της παρ. 3 του Άρθρου 48 

του Ν.2238/1994, ερµηνευόµενες υπό το φως των επιταγών των 

Άρθρων 4 παρ.5 και 78 παρ.1 του Συντάγµατος, έχουν την έννοια 

ότι, σε υπόθεση όπως η κρινόµενη, τα ποσά των οριζόµενων στα 

Άρθρα 16 (παρ.1 περιπτ. α, β, γ και θ) και 17 (περιπτ. γ) του ΚΦΕ 

τεκµαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων 

αφαιρούνται, κατ' αρχήν, από το δηλωθέν εισόδηµα του αντίστοιχου 
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οικονοµικού έτους και επιπλέον, στο µέτρο που το υπερβαίνουν, από 

το κεφάλαιο που προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή ή 

αιτία, το οποίο (εισόδηµα ή κεφάλαιο) λαµβάνεται υπόψη για να 

δικαιολογήσει, εν όλω ή µέρει, την επίµαχη περιουσιακή 

προσαύξηση (ποσό τραπεζικής κατάθεσης)". 



 1 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ 

 

H AΠΟΦΑΣΗ 884/2016 ΣΤΕ 

 

Με την υπ΄ αριθµόν 884/2016 απόφαση του Β' Τµήµατος, δόθηκαν από το 

ΣτΕ οι απαντήσεις σε µέρος των προδικαστικών ερωτηµάτων που είχαν τεθεί 

ενώπιόν του από το ∆ΕΑ (20ο Τµήµα) σχετικά µε την ερµηνεία του Άρθρου 

15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010 που προσετέθη ως εδάφιο β' στο Άρθρο 48 

παρ. 3 του Ν. 2238/94. 

 

1. Το πρώτο προδικαστικό ερώτηµα περιελάµβανε δύο υποερωτήσεις. Η 

πρώτη αφορούσε την δυνατότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του Άρθρου 48 

παρ. 3 του Ν. 2238/94, όπως αυτό ίσχυε πριν την προσθήκη σε αυτό του 

εδαφίου β' (δυνάµει του Άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010) και να 

λογισθεί ως φορολογητέο εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα το ποσό 

που εµβάσθηκε στο εξωτερικό. Επί του ερωτήµατος αυτού η απάντηση στου 

ΣτΕ διατυπώνει τις ακόλουθες σκέψεις και συµπεράσµατα: 

 

1. α) Επαναλαµβάνει την παγίως νοµολογηµένη έννοια του εισοδήµατος 

(σκέψη 5) κατά τις διατάξεις του Άρθρου 4 και του Άρθρου 48 παρ. 3 του Ν. 

2238/94, αναφέροντας ότι: "ως εισόδηµα κατά τις ανωτέρω διατάξεις 

των άρθρων 4 και 48 παρ. 3 του ΚΦΕ, νοείται και φορολογείται η 

πρόσοδος που παράγεται περιοδικά από διαρκώς εκµεταλλεύσιµη 

πηγή και αποτελεί το αντάλλαγµα της προσωπικής εργασίας ή τον 

καρπό των περιουσιακών στοιχείων του φορολογούµενου όχι και 

κάθε άλλη µη έχυσα το παραπάνω γνωρίσµατα προσαύξηση της 

περιουσίας του, εκτός κι αν µε ειδική διάταξη νόµου θεωρείται 

εισόδηµα για την υπαγωγή του στο φόρο". 

Η 884/2016 απόφαση του Β' Τµήµατος του ΣτΕ (Σκέψη 5) επαναλαµβάνει 

την πάγια νοµολογία σχετικά µε την έννοια του εισοδήµατος. Παρέπεται ότι 
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αντικείµενο απόδειξης για την υπαγωγή της διαπιστούµενης προσαύξησης 

σε φορολογία εισοδήµατος είναι η απόδειξη της συνδροµής και των 

υπόλοιπων γνωρισµάτων του εισοδήµατος, δηλαδή της περιοδικότητας και 

της διαρκούς εκµεταλλευσιµότητας της πηγής. Η σχολιαζόµενη απάντηση 

όπως προκύπτει από τις σκέψεις της απόφασης που αναλύονται κατωτέρω, 

εξαντλείται στην έµµεση απόδειξη της συνδροµής της προσαυξήσεως χωρίς 

να υφίσταται οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά µε την απόδειξη (έµµεση ή 

άµεση) των λοιπών αναγκαίων γνωρισµάτων του εισοδήµατος. Η απουσία 

σχολιασµού οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα γνωρίσµατα αυτά πρέπει επίσης 

να αποδειχθούν από την έχουσα το αποδεικτικό βάρος φορολογική αρχή, 

χωρίς να αποκλείεται και επί τούτου η χρήση δικαστικών τεκµηρίων. 

 

 

1. β) Η απάντηση του ΣτΕ (Σκέψη 7) υπολαµβάνει ότι "ο φορολογούµενος 

(τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει την αληθή αιτία ή 

την πηγή της εισαγωγής στην περιουσία του των µεγάλων ποσών 

που περιέχουν οι τραπεζικοί του λογαριασµοί. Κατ'ακολουθίαν 

µπορεί ευχερώς και υποχρεούται, κατ'αρχήν, να υποδείξει στην 

φορολογική αρχή την εν λόγω αιτία ή πηγή, σύµφωνα µε τη διάταξη 

του άρθρου 66 παρ. 1 περίπτωση α του ΚΦΕ. Εποµένως, οφείλει 

κατ'αρχήν να χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα ενόψει των 

συνθηκών πληροφοριακά στοιχεία διευκρίνισης και επαρκούς 

δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης, η οποία 

προδήλως δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που προκύπτει από τα 

στοιχεία των δηλώσεών του φορολογίας εισοδήµατος". "Η άρνηση ή η 

παράλειψη του φορολογούµενου να παράσχει τις παραπάνω 

πληροφορίες ή η αδυναµία του να τεκµηριώσει επαρκώς τους 

ισχυρισµούς που προβάλλει προς δικαιολόγηση των επίµαχων 

ποσών στους τραπεζικούς λογαριασµούς του, λαµβάνεται υπόψη 

κατά την εκτίµηση από τη φορολογική αρχή (και περαιτέρω, σε 

περίπτωση άσκησης ένδικης προσφυγής, από το διοικητικό 
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δικαστήριο) των αποδείξεων σε βάρος του και επιτρέπεται να 

οδηγήσει στη συναγωγή συµπερασµάτων προς θεµελίωση της 

ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του και αντίστοιχης 

φοροδιαφυγής)." 

 

Aφετηρία των συλλογισµών και της απαντήσεως επί του πρώτου 

προδικαστικού ερωτήµατος αποτελεί η παραδοχή ότι ο φορολογούµενος 

(τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία των µεγάλων 

ποσών που περιέχουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί του. Η παραδοχή αυτή 

που τίθεται αξιωµατικά στο σκεπτικό ως δίδαγµα της κοινής πείρας, σε 

πολλές περιπτώσεις δεν επαληθεύεται. Η πιθανότητα γνώσης της 

προέλευσης των ποσών των τραπεζικών λογαριασµών είναι αντιστρόφως 

ανάλογη της ηλικίας του φορολογούµενου, όπως και του χρόνου που έχει 

παρέλθει από τη στιγµή που συντελέσθηκε η επίµαχη προσαύξηση µέχρι 

την κλήση του φορολογούµενου προς παροχή εξηγήσεων. Όσο αυξάνει η 

βιολογική ηλικία του φορολογούµενου και όσο ο φορολογούµενος 

αποµακρύνεται χρονικά από το γενεσιουργό λόγο της προσαύξησης, τόσο 

µειώνεται η δυνατότητά του να ανακαλεί στην µνήµη του τον λόγο αυτό. Η 

γνωστή πρακτική των αλλεπάλληλων παρατάσεων του δικαιώµατος του 

∆ηµοσίου να επιβάλει φόρο εισοδήµατος, έχει ως αποτέλεσµα την κλήση 

του φορολογούµενου προς παροχή εξηγήσεων για γεγονότα που συνήθως 

ανάγονται σε βάθος χρόνου µεγαλύτερο της δεκαετίας και ενίοτε της 

δεκαπενταετίας. Η δεύτερη διάζευξη στην παραδοχή αυτή ότι ο 

φορολογούµενος "ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία ή την πηγή της 

εισαγωγής στην περιουσία του των µεγάλων ποσών" είναι επίσης αµφίβολης 

ισχύος. Ουδεµία διάταξη Νόµου προβλέπει την υποχρέωση "γνώσης", ούτε 

άλλωστε στην απάντηση του ΣτΕ γίνεται µνεία κάποιου συναφούς κανόνα 

δικαίου και ως εκ τούτου η εναλλακτική αυτή παραδοχή δεν µπορεί να 

ισχύσει. Εις επίρρωσιν των ανωτέρω, θα πρέπει να τεθεί η ακόλουθη 

προβληµατική. Ακόµα και όταν ισχύει το ανωτέρω "τεκµήριο γνώσεως" και 

ο φορολογούµενος υποδείξει ως πραγµατική αιτία ή πηγή της προσαύξησης 
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πρόσοδο εξαιρουµένη της φορολογίας ή ήδη φορολογηθείσα, είναι 

αµφίβολο αν αυτό αρκεί για την απαλλαγή του. Η σχολιαζόµενη απόφαση 

του ΣτΕ αναφέρει ότι "η αδυναµία του να τεκµηριώσει επαρκώς τους 

ισχυρισµούς που προβάλει προς δικαιολόγηση των επίµαχων ποσών 

επιτρέπεται να οδηγήσει στη συναγωγή συµπερασµάτων προς θεµελίωση της 

ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του..." Συνεπώς, δεν 

πρόκειται απλά για υποχρέωση "γνώσης της προέλευσης" και υπόδειξης 

στην φορολογική αρχή αλλά και "δυνατότητας τεκµηρίωσης" της 

προέλευσης των µεγάλων ποσών που εισέρχονται στον τραπεζικό 

λογαριασµό του φορολογούµενου. ∆ηλαδή υπό την εκδοχή αυτή, για την 

κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού του ο φορολογούµενος θα όφειλε να 

τηρεί "αποδεικτικά στοιχεία" για τα εξαιρούµενα της φορολογίας 

εισοδήµατος µεγάλα ποσά. Τέτοια όµως υποχρέωση νοείται µόνο εφόσον 

ερείδεται σε κανόνα δικαίου που όπως εξηγήθηκε δεν υφίσταται. 

 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η ανωτέρω σχολιαζόµενη παραδοχή του 

ΣτΕ, δεν επαληθεύεται σε σειρά περιπτώσεων που είναι κοινώς γνωστές και 

αφορούν σηµαντικό αριθµό φορολογουµένων. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι 

χρηµατιστηριακές συναλλαγές των φορολογούµενων µε ποσά προδήλως 

δυσανάλογα των δηλουµένων εισοδηµάτων τους, που διενεργήθηκαν µέσω 

των τραπεζικών τους λογαριασµών ιδίως κατά την περίοδο 1998-2005. 

Ουδεµία υποχρέωση τήρησης των πινακιδίων ή άλλων αποδεικτικών για τη 

διενέργεια των χρηµατιστηριακών αυτών πράξεων υφίστατο. Όταν οι 

φορολογούµενοι κληθούν µετά πάροδο δεκαετίας ή και πέραν αυτής, για 

την διακρίβωση της προέλευσης των χρηµατιστηριακής φύσεως 

χρεωπιστώσεων των τραπεζικών τους λογαριασµών, είναι αδύνατη η 

ανεύρεση των σχετικών αποδεικτικών. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αδύνατη 

η τεκµηρίωση της µη υπαγωγής σε φορολογία των πιστώσεων που 

εµφανίζουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί. Υπάρχει επίσης ένα πλήθος 

επαγγελµάτων που περιλαµβάνει την καθηµερινή διαχείριση χρηµάτων για 

λογαριασµό τρίτων και ειδικότερα των πελατών τους. ∆ικηγόροι, λογιστές, 
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εκτελωνιστές, χρηµατιστές, µεσίτες ακινήτων, εµπορικοί αντιπρόσωποι, 

εισπράττουν χρήµατα στους προσωπικούς τους λογαριασµούς για 

λογαριασµό των πελατών τους. Οι δικηγόροι ως δικαστικοί πληρεξούσιοι 

εισπράτουν συχνά τα επιδικαζόµενα ποσά για λογαριασµό των πελατών 

τους. Οι λογιστές εισπράττουν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, του 

ΙΚΑ, τον ΦΠΑ που οφείλουν οι πελάτες τους και στη συνέχεια τα αποδίδουν 

στους αντίστοιχους φορείς. Οι δικηγόροι ή οι µεσίτες συχνά εκπροσωπούν 

τους αγοραστές ακινήτων στα µεταβιβαστικά συµβόλαια αφού 

προηγουµένως έχουν εισπράξει το καταβλητέο τίµηµα. Οι εισπράξεις αυτές 

δεν καταχωρούνται στα Β' κατηγορίας (απλογραφικά) βιβλία των ελευθέρων 

επαγγελµατιών διότι αυτό ουδέποτε προβλεπόταν στον ΚΒΣ ή σε άλλο 

νοµοθέτηµα. ∆ηλαδή, δεν προβλεπόταν η τήρηση στοιχείων προς επίδειξη 

στις φορολογικές αρχές για αυτές τις τραπεζικές κινήσεις που αποτελούν 

την καθηµερινότητα σωρείας επαγγελµατιών.  Τα αποδεικτικά στοιχεία για 

τις συναλλαγές αυτές είναι µετά την πάροδο πολλών ετών αδύνατο να 

ανευρεθούν ή να ανασυσταθούν. 

 

Εν όψει των ανωτέρω, η αρχική παραδοχή του σκεπτικού της 

σχολιαζόµενης απάντησης περί "γνώσεως" της προελεύσεως των µεγάλων 

ποσών σε πολλές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 

Περαιτέρω, η έµµεση αναφορά σε "υποχρέωση επαρκούς τεκµηρίωσης" 

στερείται νοµίµου ερείσµατος και εποµένως κατά µείζονα λόγο δεν νοείται 

ως "υποχρέωση" των φορολογούµενων. 

 

Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι έννοιες "µεγάλα ποσά", "προσαύξηση 

που προδήλως δεν ανταποκρίνεται στις δηλώσεις εισοδήµατος" χρήζουν 

περαιτέρω εξειδίκευσης εις τρόπον ώστε το ανωτέρω "τεκµήριο γνώσεως" να 

συγκεκριµενοποιείται ευχερώς από τα ∆ικαστήριο της ουσίας. 

 

 

1 γ.) Στη σκέψη 8 η απάντηση του ΣτΕ αναφέρει: 
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"Σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές του σεβασµού της αξιοπρέπειας 

του ανθρώπου (άρ. 2 παρ. 1 του Συντάγµατος), του κράτους δικαίου 

(άρ. 25 παρ. 1 εδ. α' του Συντάγµατος), της αναλογικότητας (άρθρο 

25 παρ. 1 εδ. δ' του Συντάγµατος) και του τεκµηρίου αθωότητας, το 

οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣ∆Α και βρίσκει 

εφαρµογή και σε διοικητικές διαδικασίες καταλογισµού 

παραβάσεων και συναφών κυρώσεων (πρβλ. ∆ΕΕ 21.1.2016, C-

74/14 Eturas, ECLI:EU:C:2016:42, σκέψη 38 και ∆ΕΕ 23.12.2009, 

C-45/08, Spector Photo Group, ECLI:EU:C:2009:86, σκέψεις 42-44), 

το βάρος απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που 

στοιχειοθετούν την αποδιδόµενη σε ορισµένο πρόσωπο φορολογική 

παράβαση, η οποία επισύρει την επιβολή σε βάρος του των 

διαφυγόντων φόρων και συναφών κυρώσεων, φέρει, κατ'αρχήν, το 

κράτος, ήτοι η φορολογική ∆ιοίκηση (πρβλ. ΣτΕ 4049/2014, 

2442/2013, 886/2005 κα). Ωστόσο, τούτο δεν έχει την έννοια ότι η 

φορολογική αρχή υποχρεούται να τεκµηριώσει την παράβαση µε 

αδιάσειστα στοιχεία, που αποδεικνύουν άµεσα και µε πλήρη 

βεβαιότητα την τέλεσή της." 

 

Η ανωτέρω σκέψη της σχολιαζόµενης απάντησης αναφέρει κατ'αρχήν ότι το 

βάρος απόδειξης της φορολογικής παράβασης φέρει η φορολογική αρχή. 

Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι αυτό δεν αποκλείει την "έµµεση απόδειξη" µε 

χρήση δικαστικών τεκµηρίων όπως εν προκειµένω η "διαπιστούµενη 

προσαύξηση". Η κρίση αυτή είναι αναµενόµενη δεδοµένου ότι τα 

"δικαστικά τεκµήρια" συνιστούν νόµιµα αποδεικτικά µέσα σύµφωνα µε 145 

επ Κ∆∆. Η χρήση όµως δικαστικών τεκµηρίων δεν αλλοιώνει ούτε περιορίζει 

την υποχρέωση σχηµατισµού πλήρους δικανικής πεποίθησης από τα 

δικαστήρια, ανεξαρτήτως του βαθµού δυσκολίας του "αποδεικτέου" 

ζητήµατος (ΣτΕ 2136/2012, 2365/13 Σκέψη 25, 2780/12 (Σκέψη 7). Ως 

εκ τούτου, η διατυπούµενη σκέψη ότι η φορολογική αρχή ενώ φέρει το 



 7 

βάρος απόδειξης δεν υποχρεούται να τεκµηριώσει µε πλήρη βεβαιότητα την 

τέλεση της φορολογικής παράβασης, δεν απηχεί τον ανωτέρω κανόνα περί 

σχηµατισµού "πλήρους δικανικής πεποίθησης". 

 

 

1 δ.) Περαιτέρω στο πλαίσιο της σκέψης 8 αναφέρεται ότι "Τούτων έπεται 

ότι η τέλεση φορολογικής παράβασης, όπως η επίδικη, που 

συνίσταται στην παράλειψη δήλωσης φορολογητέου εισοδήµατος και 

περαιτέρω η ύπαρξη αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, µπορεί να 

προκύπτει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας φορολογικής 

αρχής, όχι µόνο µε βάση άµεσες αποδείξεις, αλλά και από έµµεσες 

αποδείξεις (άλλως "τεκµήρια"), ήτοι από αντικειµενικές και 

συγκλίνουσες ενδείξεις οι οποίες, συνολικά θεωρούµενες και 

ελλείψει άλλης εύλογης και αρκούντως τεκµηριωµένης, ενόψει των 

συνθηκών, εξήγησης που ευλόγως αναµένεται από τον 

φορολογούµενο, είναι ικανές να προσδώσουν στέρεη πραγµατική 

βάση στο συµπέρασµα περί διάπραξης της αποδιδόµενης 

παράβασης. Τούτο δεν συνιστά αντιστροφή του βάρους απόδειξης, 

αλλά κανόνα που αφορά στη φύση και στον τρόπο εκτίµησης των 

αποδεικτικών στοιχείων (πρβλ ΣτΕ 2365/2013 επταµ. 2780/2012 

επταµ)." 

 

Πριν τη διατύπωση του συµπεράσµατος, αναλύονται τέσσερις διαφορετικές 

περιπτώσεις προσόδων, σε κάποια εκ των οποίων εντάσσεται υποχρεωτικά η 

διακριβωθείσα προσαύξηση στον τραπεζικό λογαριασµό του 

φορολογούµενου. Το επίµαχο ποσό είτε "(α) αποτελεί φορολογητέο µη 

δηλωθέν εισόδηµα, περίπτωση που είναι και η συνήθης, κατά τα 

κοινώς γνωστά, στην ελληνική οικονοµική πραγµατικότητα είτε (β) 

συνιστά απαλλασσόµενο του φόρου εισόδηµα, οπότε ο 

φορολογούµενος βαρύνεται ούτως ή άλλως µε την απόδειξη της 

συνδροµής των όρων της σχετικής φοροαπαλλαγής (βλ. λ.χ. ΣτΕ 
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387/2015) είτε (γ) προέρχεται από κάποια άλλη, µη 

περιλαµβανόµενη στη δήλωσή του φορολογίας εισοδήµατος αλλά 

κατʼ αρχήν νόµιµη, πηγή ή αιτία (που µπορεί και να γεννά 

φορολογική υποχρέωση, µε βάση διατάξεις της φορολογικής 

νοµοθεσίας διαφορετικές από εκείνες της φορολογίας εισοδήµατος), 

την οποία, πάντως, ο φορολογούµενος (τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή 

οφείλει να γνωρίζει και, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούµενη 

σκέψη, υποχρεούται, κατʼ αρχήν, να υποδείξει στη φορολογική 

αρχή, παρέχοντάς της σχετικά στοιχεία, δυνάµενα να ελεγχθούν ως 

προς την ακρίβεια και την επάρκειά τους και, αναλαµβάνοντας, σε 

διαφορετική περίπτωση, τον κίνδυνο να συναχθούν σε βάρος του 

συµπεράσµατα περί τέλεσης της προαναφερόµενης φορολογικής 

παράβασης είτε (δ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρέει από 

συµπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκηµα." 

Τέλος το ΣτΕ διατυπώνει την εκτίµηση ότι "Περαιτέρω, σε υπόθεση όπως 

η παρούσα, το προαναφερόµενο, εµµέσως αποδεικνυόµενο, 

εισόδηµα, ως άγνωστης πηγής ή αιτίας, λογίζεται και φορολογείται 

ως εισόδηµα από ελευθέριο επάγγελµα, κατʼ εφαρµογή της διάταξης 

του άρθρου 48 παρ. 3 (εδ. α΄) του ΚΦΕ, η οποία είναι, κατά τούτο, 

αρκούντως σαφής και προβλέψιµη στην εφαρµογή της, για το µέσο 

επιµελή φορολογούµενο, ο οποίος δεν θα µπορούσε να έχει τη 

δικαιολογηµένη πεποίθηση ότι τέτοιο εισόδηµά του µένει 

αφορολόγητο."  

∆εν είναι πειστική η διατυπούµενη άποψη ότι το εµµέσως αποδεικνυόµενο 

εισόδηµα ως άγνωστης πηγής ή αιτίας, λογίζεται και φορολογείται ως 

εισόδηµα "κατά την αρκούντος σαφή και προβλέψιµη έννοια της διάταξης 

του άρθρου 48 παρ. 3 εδ α' του ΚΦΕ" "για το µέσο επιµελή φορολογούµενο, 

ο οποίος δεν θα µπορούσε να έχει τη δικαιολογηµένη πεποίθηση ότι τέτοιο 

εισόδηµα του µένει αφορολόγητο." 
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Οι ανωτέρω κρίσεις του ΣτΕ τίθενται σε αµφισβήτηση από αυτό καθεαυτό το 

γεγονός της υποβολής από το ∆ΕΑ του προδικαστικού ερωτήµατος, όπως 

και από τις Εφετειακές αποφάσεις που προηγήθηκαν. Σηµαντικός αριθµός 

Εφετειακών αποφάσεων έκρινε ότι δεν ήταν επιτρεπτή η συναγωγή 

συµπερασµάτων για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης προερχόµενης εξ 

αγνώστου πηγής, κατ'εφαρµογή του Άρθρου 48 παρ. 3 εδ α' του Ν. 

2238/94 (∆ΕΑ 2885/2015 8o Τριµελές, 3408 και 3463/2015 7ο Τριµελές, 

2828/2015 και 2829/2015 Β' Τριµελές, 5/2016 2ο Τριµελές). Πώς ο 

µέσος επιµελής φορολογούµενος αναµένετο να έχει σαφή αντίληψη περί 

της έννοιας της διάταξης, όµοια µε αυτή που της απέδωσε το ΣτΕ, όταν 

τόσες εφετειακές αποφάσεις έχουν κρίνει διαφορετικά περί της εννοίας 

αυτής, µε αποκορύφωµα την υποβολή και του προδικαστικού ερωτήµατος. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι η φορολογική διοίκηση επανειληµµένως εδήλωνε 

ρητά σε σχετικές αποφάσεις της ότι τα ποσά που προέρχονται από αφανείς 

πηγές δεν υπόκεινται σε φορολογία (101068/193/Α0012 Υπ. Οικ. Τµήµα 

Α και ΕΜΠ 16908/9/Α0012 ∆:12). Άλλωστε πριν την θέση σε ισχύ του Ν. 

3888/2010 οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων για τη διακρίβωση 

προσαύξησης περιουσίας υπό την εξεταζόµενη έννοια ήταν ανύπαρκτοι. Το 

γεγονός αυτό είναι από µόνο του ενδεικτικό ότι πριν την θέσπιση του 

Άρθρου 15 παρ 3 του Ν. 3888/2010 ούτε η φορολογική αρχή ούτε οι 

φορολογούµενοι ερµήνευαν το Άρθρο 48 παρ 3 εδ. α' κατά την αποδοθείσα 

από το ΣτΕ έννοια. 

 

2. Το δεύτερο προδικαστικό ερώτηµα αφορά την τυχόν αντίθεση του 

Άρθρου 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 προς το Άρθρο 78 παρ.2 του 

Συντάγµατος. Το ΣτΕ έκρινε ως λυσιτελώς υποβαλλόµενο το ερώτηµα µόνο 

κατά το µέρος που αφορά την εξ αγνώστου πηγής προσαύξηση και όχι την 

προερχόµενη από µη διαρκή ή µη σταθερή πηγή. Ειδικότερα το ΣτΕ έκρινε 

τα ακόλουθα:  
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"Όπως προκύπτει τόσο από το γράµµα όσο και από το σκοπό της, η 

εν λόγω συνταγµατική διάταξη αφορά στη νοµοθετική επιβολή του 

προβλεπόµενο φόρου, σε κατηγορία προσώπων που δεν βαρύνονταν 

προηγουµένως µε αυτόν, µέσω της εισαγωγής νέου κανόνα σε σχέση 

µε (τουλάχιστον) ένα από τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 4 

του ίδιου άρθρου στοιχεία του φόρου, δηλαδή το αντικείµενο του 

φόρου, το υποκείµενο του φόρου, το φορολογικό συντελεστή και τις 

απαλλαγές ή εξαιρέσεις από το φόρο. Όσον αφορά το αντικείµενο 

του φορολογικού βάρους, το πεδίο εφαρµογής της παραπάνω 

συνταγµατικής απαγόρευσης καταλαµβάνει τον προσδιορισµό όχι 

µόνο του είδους αλλά και του ύψους της υποκείµενης στο φόρο ύλης 

(βάση επιβολής).  

 

Αντίθετα, νοµοθετικές διατάξεις που δεν µεταβάλλουν το 

κανονιστικό καθεστώς (τουλάχιστον ενός εκ) των προαναφερόµενων 

στοιχείων ήδη προβλεπόµενου φόρου, όπως είναι εκείνες που 

ρυθµίζουν το είδος και το βαθµό απόδειξης φορολογικής παράβασης 

και της ύπαρξης αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, δεν επιβάλλουν 

φόρο, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του Άρθρου 78 του 

Συντάγµατος και, συνεπώς, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της.  

 

Επειδή, ενόψει και των µνηµονευόµενων στην αιτιολογική της έκθεση, η 

(προστεθείσα µε το Άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3888/2010) διάταξη του εδαφίου 

β' της παραγράφου 2 του Άρθρου 48 του Ν.2238/1994, ως προς το σκέλος 

της που αφορά σε προσαύξηση περιουσίας από τραπεζική κατάθεση 

σηµαντικού χρηµατικού ποσού "άγνωστης πηγής ή αιτίας", όπως η 

τελευταία αυτή έννοια ερµηνεύτηκε στη σκέψη 12, αποδίδει κατ' ουσίαν 

κανόνα που µπορούσε ήδη να συναχθεί, κατά τρόπο αρκούντως σαφή και 

προβλέψιµο, από το ισχύον πριν από τη δηµοσίευση του Ν.3888/2010 

νοµικό πλαίσιο, σχετικά µε τη δυνατότητα έµµεσης απόδειξης της ύπαρξης 

µη δηλωθέντος, φορολογητέου εισοδήµατος, λογιζοµένου, συνεπεία της 
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άγνωστης προέλευσής του, ως εισοδήµατος από ελευθέριο επάγγελµα, 

σύµφωνα µε όσα έγιναν ερµηνευτικώς δεκτά στις σκέψεις 7, 8 και 9. 

Συνεπώς, κατά το µέρος της αυτό, η παραπάνω διάταξη, σύµφωνα µε την 

αληθή έννοιά της, εφαρµόζεται και σε υπόθεση, όπως η επίδικη, όπου οι 

κινήσεις µεγάλων ποσών τραπεζικού λογαριασµού, που λαµβάνονται 

υπόψη από τη φορολογική αρχή για τη διαπίστωση διαφυγούσας 

φορολογητέας ύλης, πραγµατοποιήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της 

(30.9.2010)". 

 

Με τις ανωτέρω σκέψεις, το ΣτΕ απαντά στο δεύτερο προδικαστικό ερώτηµα 

χαρακτηρίζοντας την διάταξη του Άρθρου 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 κατά 

το µέρος της που αναφέρεται στην εξ' αγνώστου πηγής προσαύξηση, ως 

ρυθµίζουσα το βαθµό απόδειξης κάποιας φορολογικής παράβασης κατά την 

ίδια έννοια που η δυνατότητα "έµµεσης απόδειξης" συνάγεται από την 

προϊσχύουσα διάταξη του Άρθρου 45 παρ.3 εδ.α'. ∆ηλαδή η νέα διάταξη 

που εισάγεται µε το Άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 ως εδάφιο β' του 

Άρθρου 45 παρ.3 του Ν.2238/94 αποδίδει κανόνα που ερµηνευτικά 

προέκυπτε υπό το προϊσχύον Άρθρο 45 παρ.3 εδ.α'.  

 

Με την αποδοχή των ανωτέρω  σκέψεων καταλήγουµε σε µία νοµοθετική 

ιδιορρυθµία όπου προστίθεται διάταξη εισάγουσα ήδη υφιστάµενη ρύθµιση. 

Υπό το ερµηνευτικό αυτό πρίσµα, το ΣτΕ συµπεραίνει ότι δεν νοείται 

παράβαση του Άρθρου 78 παρ.2 του Συντάγµατος και ότι η διάταξη 

εφαρµόζεται και σε υποθέσεις φορολογικών ελέγχων που ανάγονται σε 

χρονική περίοδο πριν τη θέση σε ισχύ του Ν.3888/2010. Στο σηµείο αυτό 

επισηµαίνεται ότι δεν σχολιάζεται η ρητή πρόβλεψη του Άρθρου 20 του 

Ν.3888/2010 σύµφωνα µε την οποία η έναρξη ισχύος του ορίζεται η 

ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στο ΦΕΚ ήτοι η 30η Σεπτεµβρίου 2010. 

 

3. Επί του τρίτου προδικαστικού ερωτήµατος που αφεώρα την διαχειριστική 

περίοδο κατά την οποία φορολογείται η διαγνωσθείσα προσαύξηση, το ΣτΕ 
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αποφαίνεται πως "...κρίσιµος δεν είναι, τουλάχιστον κατ' αρχήν, ο 

χρόνος διενέργειας του εµβάσµατος, µε αφορµή το οποίο έγινε ο 

έλεγχος και διαπιστώθηκε η περιουσιακή προσαύξηση. Κρίσιµος 

είναι είτε ο χρόνος της κατάθεσης του επίµαχου ποσού (ή σε 

περίπτωση τµηµατικής κατάθεσής του, ο χρόνος που κατατέθηκε 

καθένα από τα τµήµατά του) στον τραπεζικό λογαριασµό του 

δικαιούχου, µέσω του οποίου έγινε το έµβασµα, είτε ο 

προγενέστερος αυτού χρόνος κατά τον οποίο (προκύπτει ότι) επήλθε 

η αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του, όπως ο χρόνος 

κατάθεσης του ποσού αυτού (ή τµήµατός του) σε άλλον τραπεζικό 

λογαριασµού του ίδιου προσώπου, από τον οποίο το επίµαχο ποσό (ή 

µέρος του) µεταφέρθηκε στο λογαριασµό του µέσω του οποίου 

διενεργήθηκε το έµβασµα. Εξάλλου, ο προσδιορισµός του ως άνω 

κρίσιµου χρόνου, που συνιστά πραγµατικό ζήτηµα (διακριτό της 

ύπαρξης περιουσιακής προσαύξησης άγνωστης πηγής ή αιτίας) και 

διενεργείται κατ' ενάσκηση δέσµιας αρµοδιότητας, πρέπει να γίνεται 

από τη φορολογική αρχή µε βάση πρόσφορα και επαρκή στοιχεία, 

συλλεγέντα κατόπιν της λήψης των προβλεπόµενων στο νόµο 

αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων, ενόψει των περιστάσεων, 

µέτρων ελέγχου και διερεύνησης της υπόθεσης". 

 

4. Επί του τετάρτου προδικαστικού ερωτήµατος σχετικά µε τον τρόπο 

ανεύρεσης του διαθεσίµου (µη αναλωθέντος) εισοδήµατος, το οποίο 

αιτιολογεί εν όλω ή εν µέρει την επίµαχη προσαύξηση, το ΣτΕ αποφαίνεται 

πως "Οι διατάξεις των εδαφίων α' και β' της παρ. 3 του Άρθρου 48 

του Ν.2238/1994, ερµηνευόµενες υπό το φως των επιταγών των 

Άρθρων 4 παρ.5 και 78 παρ.1 του Συντάγµατος, έχουν την έννοια 

ότι, σε υπόθεση όπως η κρινόµενη, τα ποσά των οριζόµενων στα 

Άρθρα 16 (παρ.1 περιπτ. α, β, γ και θ) και 17 (περιπτ. γ) του ΚΦΕ 

τεκµαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων 

αφαιρούνται, κατ' αρχήν, από το δηλωθέν εισόδηµα του αντίστοιχου 
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οικονοµικού έτους και επιπλέον, στο µέτρο που το υπερβαίνουν, από 

το κεφάλαιο που προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή ή 

αιτία, το οποίο (εισόδηµα ή κεφάλαιο) λαµβάνεται υπόψη για να 

δικαιολογήσει, εν όλω ή µέρει, την επίµαχη περιουσιακή 

προσαύξηση (ποσό τραπεζικής κατάθεσης)". 



 1 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ 

 

H AΠΟΦΑΣΗ 884/2016 ΣΤΕ 

 

Με την υπ΄ αριθµόν 884/2016 απόφαση του Β' Τµήµατος, δόθηκαν από το 

ΣτΕ οι απαντήσεις σε µέρος των προδικαστικών ερωτηµάτων που είχαν τεθεί 

ενώπιόν του από το ∆ΕΑ (20ο Τµήµα) σχετικά µε την ερµηνεία του Άρθρου 

15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010 που προσετέθη ως εδάφιο β' στο Άρθρο 48 

παρ. 3 του Ν. 2238/94. 

 

1. Το πρώτο προδικαστικό ερώτηµα περιελάµβανε δύο υποερωτήσεις. Η 

πρώτη αφορούσε την δυνατότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του Άρθρου 48 

παρ. 3 του Ν. 2238/94, όπως αυτό ίσχυε πριν την προσθήκη σε αυτό του 

εδαφίου β' (δυνάµει του Άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010) και να 

λογισθεί ως φορολογητέο εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα το ποσό 

που εµβάσθηκε στο εξωτερικό. Επί του ερωτήµατος αυτού η απάντηση στου 

ΣτΕ διατυπώνει τις ακόλουθες σκέψεις και συµπεράσµατα: 

 

1. α) Επαναλαµβάνει την παγίως νοµολογηµένη έννοια του εισοδήµατος 

(σκέψη 5) κατά τις διατάξεις του Άρθρου 4 και του Άρθρου 48 παρ. 3 του Ν. 

2238/94, αναφέροντας ότι: "ως εισόδηµα κατά τις ανωτέρω διατάξεις 

των άρθρων 4 και 48 παρ. 3 του ΚΦΕ, νοείται και φορολογείται η 

πρόσοδος που παράγεται περιοδικά από διαρκώς εκµεταλλεύσιµη 

πηγή και αποτελεί το αντάλλαγµα της προσωπικής εργασίας ή τον 

καρπό των περιουσιακών στοιχείων του φορολογούµενου όχι και 

κάθε άλλη µη έχυσα το παραπάνω γνωρίσµατα προσαύξηση της 

περιουσίας του, εκτός κι αν µε ειδική διάταξη νόµου θεωρείται 

εισόδηµα για την υπαγωγή του στο φόρο". 

Η 884/2016 απόφαση του Β' Τµήµατος του ΣτΕ (Σκέψη 5) επαναλαµβάνει 

την πάγια νοµολογία σχετικά µε την έννοια του εισοδήµατος. Παρέπεται ότι 
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αντικείµενο απόδειξης για την υπαγωγή της διαπιστούµενης προσαύξησης 

σε φορολογία εισοδήµατος είναι η απόδειξη της συνδροµής και των 

υπόλοιπων γνωρισµάτων του εισοδήµατος, δηλαδή της περιοδικότητας και 

της διαρκούς εκµεταλλευσιµότητας της πηγής. Η σχολιαζόµενη απάντηση 

όπως προκύπτει από τις σκέψεις της απόφασης που αναλύονται κατωτέρω, 

εξαντλείται στην έµµεση απόδειξη της συνδροµής της προσαυξήσεως χωρίς 

να υφίσταται οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά µε την απόδειξη (έµµεση ή 

άµεση) των λοιπών αναγκαίων γνωρισµάτων του εισοδήµατος. Η απουσία 

σχολιασµού οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα γνωρίσµατα αυτά πρέπει επίσης 

να αποδειχθούν από την έχουσα το αποδεικτικό βάρος φορολογική αρχή, 

χωρίς να αποκλείεται και επί τούτου η χρήση δικαστικών τεκµηρίων. 

 

 

1. β) Η απάντηση του ΣτΕ (Σκέψη 7) υπολαµβάνει ότι "ο φορολογούµενος 

(τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει την αληθή αιτία ή 

την πηγή της εισαγωγής στην περιουσία του των µεγάλων ποσών 

που περιέχουν οι τραπεζικοί του λογαριασµοί. Κατ'ακολουθίαν 

µπορεί ευχερώς και υποχρεούται, κατ'αρχήν, να υποδείξει στην 

φορολογική αρχή την εν λόγω αιτία ή πηγή, σύµφωνα µε τη διάταξη 

του άρθρου 66 παρ. 1 περίπτωση α του ΚΦΕ. Εποµένως, οφείλει 

κατ'αρχήν να χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα ενόψει των 

συνθηκών πληροφοριακά στοιχεία διευκρίνισης και επαρκούς 

δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης, η οποία 

προδήλως δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που προκύπτει από τα 

στοιχεία των δηλώσεών του φορολογίας εισοδήµατος". "Η άρνηση ή η 

παράλειψη του φορολογούµενου να παράσχει τις παραπάνω 

πληροφορίες ή η αδυναµία του να τεκµηριώσει επαρκώς τους 

ισχυρισµούς που προβάλλει προς δικαιολόγηση των επίµαχων 

ποσών στους τραπεζικούς λογαριασµούς του, λαµβάνεται υπόψη 

κατά την εκτίµηση από τη φορολογική αρχή (και περαιτέρω, σε 

περίπτωση άσκησης ένδικης προσφυγής, από το διοικητικό 
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δικαστήριο) των αποδείξεων σε βάρος του και επιτρέπεται να 

οδηγήσει στη συναγωγή συµπερασµάτων προς θεµελίωση της 

ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του και αντίστοιχης 

φοροδιαφυγής)." 

 

Aφετηρία των συλλογισµών και της απαντήσεως επί του πρώτου 

προδικαστικού ερωτήµατος αποτελεί η παραδοχή ότι ο φορολογούµενος 

(τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία των µεγάλων 

ποσών που περιέχουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί του. Η παραδοχή αυτή 

που τίθεται αξιωµατικά στο σκεπτικό ως δίδαγµα της κοινής πείρας, σε 

πολλές περιπτώσεις δεν επαληθεύεται. Η πιθανότητα γνώσης της 

προέλευσης των ποσών των τραπεζικών λογαριασµών είναι αντιστρόφως 

ανάλογη της ηλικίας του φορολογούµενου, όπως και του χρόνου που έχει 

παρέλθει από τη στιγµή που συντελέσθηκε η επίµαχη προσαύξηση µέχρι 

την κλήση του φορολογούµενου προς παροχή εξηγήσεων. Όσο αυξάνει η 

βιολογική ηλικία του φορολογούµενου και όσο ο φορολογούµενος 

αποµακρύνεται χρονικά από το γενεσιουργό λόγο της προσαύξησης, τόσο 

µειώνεται η δυνατότητά του να ανακαλεί στην µνήµη του τον λόγο αυτό. Η 

γνωστή πρακτική των αλλεπάλληλων παρατάσεων του δικαιώµατος του 

∆ηµοσίου να επιβάλει φόρο εισοδήµατος, έχει ως αποτέλεσµα την κλήση 

του φορολογούµενου προς παροχή εξηγήσεων για γεγονότα που συνήθως 

ανάγονται σε βάθος χρόνου µεγαλύτερο της δεκαετίας και ενίοτε της 

δεκαπενταετίας. Η δεύτερη διάζευξη στην παραδοχή αυτή ότι ο 

φορολογούµενος "ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία ή την πηγή της 

εισαγωγής στην περιουσία του των µεγάλων ποσών" είναι επίσης αµφίβολης 

ισχύος. Ουδεµία διάταξη Νόµου προβλέπει την υποχρέωση "γνώσης", ούτε 

άλλωστε στην απάντηση του ΣτΕ γίνεται µνεία κάποιου συναφούς κανόνα 

δικαίου και ως εκ τούτου η εναλλακτική αυτή παραδοχή δεν µπορεί να 

ισχύσει. Εις επίρρωσιν των ανωτέρω, θα πρέπει να τεθεί η ακόλουθη 

προβληµατική. Ακόµα και όταν ισχύει το ανωτέρω "τεκµήριο γνώσεως" και 

ο φορολογούµενος υποδείξει ως πραγµατική αιτία ή πηγή της προσαύξησης 
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πρόσοδο εξαιρουµένη της φορολογίας ή ήδη φορολογηθείσα, είναι 

αµφίβολο αν αυτό αρκεί για την απαλλαγή του. Η σχολιαζόµενη απόφαση 

του ΣτΕ αναφέρει ότι "η αδυναµία του να τεκµηριώσει επαρκώς τους 

ισχυρισµούς που προβάλει προς δικαιολόγηση των επίµαχων ποσών 

επιτρέπεται να οδηγήσει στη συναγωγή συµπερασµάτων προς θεµελίωση της 

ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του..." Συνεπώς, δεν 

πρόκειται απλά για υποχρέωση "γνώσης της προέλευσης" και υπόδειξης 

στην φορολογική αρχή αλλά και "δυνατότητας τεκµηρίωσης" της 

προέλευσης των µεγάλων ποσών που εισέρχονται στον τραπεζικό 

λογαριασµό του φορολογούµενου. ∆ηλαδή υπό την εκδοχή αυτή, για την 

κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού του ο φορολογούµενος θα όφειλε να 

τηρεί "αποδεικτικά στοιχεία" για τα εξαιρούµενα της φορολογίας 

εισοδήµατος µεγάλα ποσά. Τέτοια όµως υποχρέωση νοείται µόνο εφόσον 

ερείδεται σε κανόνα δικαίου που όπως εξηγήθηκε δεν υφίσταται. 

 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η ανωτέρω σχολιαζόµενη παραδοχή του 

ΣτΕ, δεν επαληθεύεται σε σειρά περιπτώσεων που είναι κοινώς γνωστές και 

αφορούν σηµαντικό αριθµό φορολογουµένων. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι 

χρηµατιστηριακές συναλλαγές των φορολογούµενων µε ποσά προδήλως 

δυσανάλογα των δηλουµένων εισοδηµάτων τους, που διενεργήθηκαν µέσω 

των τραπεζικών τους λογαριασµών ιδίως κατά την περίοδο 1998-2005. 

Ουδεµία υποχρέωση τήρησης των πινακιδίων ή άλλων αποδεικτικών για τη 

διενέργεια των χρηµατιστηριακών αυτών πράξεων υφίστατο. Όταν οι 

φορολογούµενοι κληθούν µετά πάροδο δεκαετίας ή και πέραν αυτής, για 

την διακρίβωση της προέλευσης των χρηµατιστηριακής φύσεως 

χρεωπιστώσεων των τραπεζικών τους λογαριασµών, είναι αδύνατη η 

ανεύρεση των σχετικών αποδεικτικών. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αδύνατη 

η τεκµηρίωση της µη υπαγωγής σε φορολογία των πιστώσεων που 

εµφανίζουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί. Υπάρχει επίσης ένα πλήθος 

επαγγελµάτων που περιλαµβάνει την καθηµερινή διαχείριση χρηµάτων για 

λογαριασµό τρίτων και ειδικότερα των πελατών τους. ∆ικηγόροι, λογιστές, 
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εκτελωνιστές, χρηµατιστές, µεσίτες ακινήτων, εµπορικοί αντιπρόσωποι, 

εισπράττουν χρήµατα στους προσωπικούς τους λογαριασµούς για 

λογαριασµό των πελατών τους. Οι δικηγόροι ως δικαστικοί πληρεξούσιοι 

εισπράτουν συχνά τα επιδικαζόµενα ποσά για λογαριασµό των πελατών 

τους. Οι λογιστές εισπράττουν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, του 

ΙΚΑ, τον ΦΠΑ που οφείλουν οι πελάτες τους και στη συνέχεια τα αποδίδουν 

στους αντίστοιχους φορείς. Οι δικηγόροι ή οι µεσίτες συχνά εκπροσωπούν 

τους αγοραστές ακινήτων στα µεταβιβαστικά συµβόλαια αφού 

προηγουµένως έχουν εισπράξει το καταβλητέο τίµηµα. Οι εισπράξεις αυτές 

δεν καταχωρούνται στα Β' κατηγορίας (απλογραφικά) βιβλία των ελευθέρων 

επαγγελµατιών διότι αυτό ουδέποτε προβλεπόταν στον ΚΒΣ ή σε άλλο 

νοµοθέτηµα. ∆ηλαδή, δεν προβλεπόταν η τήρηση στοιχείων προς επίδειξη 

στις φορολογικές αρχές για αυτές τις τραπεζικές κινήσεις που αποτελούν 

την καθηµερινότητα σωρείας επαγγελµατιών.  Τα αποδεικτικά στοιχεία για 

τις συναλλαγές αυτές είναι µετά την πάροδο πολλών ετών αδύνατο να 

ανευρεθούν ή να ανασυσταθούν. 

 

Εν όψει των ανωτέρω, η αρχική παραδοχή του σκεπτικού της 

σχολιαζόµενης απάντησης περί "γνώσεως" της προελεύσεως των µεγάλων 

ποσών σε πολλές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 

Περαιτέρω, η έµµεση αναφορά σε "υποχρέωση επαρκούς τεκµηρίωσης" 

στερείται νοµίµου ερείσµατος και εποµένως κατά µείζονα λόγο δεν νοείται 

ως "υποχρέωση" των φορολογούµενων. 

 

Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι έννοιες "µεγάλα ποσά", "προσαύξηση 

που προδήλως δεν ανταποκρίνεται στις δηλώσεις εισοδήµατος" χρήζουν 

περαιτέρω εξειδίκευσης εις τρόπον ώστε το ανωτέρω "τεκµήριο γνώσεως" να 

συγκεκριµενοποιείται ευχερώς από τα ∆ικαστήριο της ουσίας. 

 

 

1 γ.) Στη σκέψη 8 η απάντηση του ΣτΕ αναφέρει: 
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"Σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές του σεβασµού της αξιοπρέπειας 

του ανθρώπου (άρ. 2 παρ. 1 του Συντάγµατος), του κράτους δικαίου 

(άρ. 25 παρ. 1 εδ. α' του Συντάγµατος), της αναλογικότητας (άρθρο 

25 παρ. 1 εδ. δ' του Συντάγµατος) και του τεκµηρίου αθωότητας, το 

οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣ∆Α και βρίσκει 

εφαρµογή και σε διοικητικές διαδικασίες καταλογισµού 

παραβάσεων και συναφών κυρώσεων (πρβλ. ∆ΕΕ 21.1.2016, C-

74/14 Eturas, ECLI:EU:C:2016:42, σκέψη 38 και ∆ΕΕ 23.12.2009, 

C-45/08, Spector Photo Group, ECLI:EU:C:2009:86, σκέψεις 42-44), 

το βάρος απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που 

στοιχειοθετούν την αποδιδόµενη σε ορισµένο πρόσωπο φορολογική 

παράβαση, η οποία επισύρει την επιβολή σε βάρος του των 

διαφυγόντων φόρων και συναφών κυρώσεων, φέρει, κατ'αρχήν, το 

κράτος, ήτοι η φορολογική ∆ιοίκηση (πρβλ. ΣτΕ 4049/2014, 

2442/2013, 886/2005 κα). Ωστόσο, τούτο δεν έχει την έννοια ότι η 

φορολογική αρχή υποχρεούται να τεκµηριώσει την παράβαση µε 

αδιάσειστα στοιχεία, που αποδεικνύουν άµεσα και µε πλήρη 

βεβαιότητα την τέλεσή της." 

 

Η ανωτέρω σκέψη της σχολιαζόµενης απάντησης αναφέρει κατ'αρχήν ότι το 

βάρος απόδειξης της φορολογικής παράβασης φέρει η φορολογική αρχή. 

Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι αυτό δεν αποκλείει την "έµµεση απόδειξη" µε 

χρήση δικαστικών τεκµηρίων όπως εν προκειµένω η "διαπιστούµενη 

προσαύξηση". Η κρίση αυτή είναι αναµενόµενη δεδοµένου ότι τα 

"δικαστικά τεκµήρια" συνιστούν νόµιµα αποδεικτικά µέσα σύµφωνα µε 145 

επ Κ∆∆. Η χρήση όµως δικαστικών τεκµηρίων δεν αλλοιώνει ούτε περιορίζει 

την υποχρέωση σχηµατισµού πλήρους δικανικής πεποίθησης από τα 

δικαστήρια, ανεξαρτήτως του βαθµού δυσκολίας του "αποδεικτέου" 

ζητήµατος (ΣτΕ 2136/2012, 2365/13 Σκέψη 25, 2780/12 (Σκέψη 7). Ως 

εκ τούτου, η διατυπούµενη σκέψη ότι η φορολογική αρχή ενώ φέρει το 
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βάρος απόδειξης δεν υποχρεούται να τεκµηριώσει µε πλήρη βεβαιότητα την 

τέλεση της φορολογικής παράβασης, δεν απηχεί τον ανωτέρω κανόνα περί 

σχηµατισµού "πλήρους δικανικής πεποίθησης". 

 

 

1 δ.) Περαιτέρω στο πλαίσιο της σκέψης 8 αναφέρεται ότι "Τούτων έπεται 

ότι η τέλεση φορολογικής παράβασης, όπως η επίδικη, που 

συνίσταται στην παράλειψη δήλωσης φορολογητέου εισοδήµατος και 

περαιτέρω η ύπαρξη αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, µπορεί να 

προκύπτει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας φορολογικής 

αρχής, όχι µόνο µε βάση άµεσες αποδείξεις, αλλά και από έµµεσες 

αποδείξεις (άλλως "τεκµήρια"), ήτοι από αντικειµενικές και 

συγκλίνουσες ενδείξεις οι οποίες, συνολικά θεωρούµενες και 

ελλείψει άλλης εύλογης και αρκούντως τεκµηριωµένης, ενόψει των 

συνθηκών, εξήγησης που ευλόγως αναµένεται από τον 

φορολογούµενο, είναι ικανές να προσδώσουν στέρεη πραγµατική 

βάση στο συµπέρασµα περί διάπραξης της αποδιδόµενης 

παράβασης. Τούτο δεν συνιστά αντιστροφή του βάρους απόδειξης, 

αλλά κανόνα που αφορά στη φύση και στον τρόπο εκτίµησης των 

αποδεικτικών στοιχείων (πρβλ ΣτΕ 2365/2013 επταµ. 2780/2012 

επταµ)." 

 

Πριν τη διατύπωση του συµπεράσµατος, αναλύονται τέσσερις διαφορετικές 

περιπτώσεις προσόδων, σε κάποια εκ των οποίων εντάσσεται υποχρεωτικά η 

διακριβωθείσα προσαύξηση στον τραπεζικό λογαριασµό του 

φορολογούµενου. Το επίµαχο ποσό είτε "(α) αποτελεί φορολογητέο µη 

δηλωθέν εισόδηµα, περίπτωση που είναι και η συνήθης, κατά τα 

κοινώς γνωστά, στην ελληνική οικονοµική πραγµατικότητα είτε (β) 

συνιστά απαλλασσόµενο του φόρου εισόδηµα, οπότε ο 

φορολογούµενος βαρύνεται ούτως ή άλλως µε την απόδειξη της 

συνδροµής των όρων της σχετικής φοροαπαλλαγής (βλ. λ.χ. ΣτΕ 
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387/2015) είτε (γ) προέρχεται από κάποια άλλη, µη 

περιλαµβανόµενη στη δήλωσή του φορολογίας εισοδήµατος αλλά 

κατʼ αρχήν νόµιµη, πηγή ή αιτία (που µπορεί και να γεννά 

φορολογική υποχρέωση, µε βάση διατάξεις της φορολογικής 

νοµοθεσίας διαφορετικές από εκείνες της φορολογίας εισοδήµατος), 

την οποία, πάντως, ο φορολογούµενος (τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή 

οφείλει να γνωρίζει και, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούµενη 

σκέψη, υποχρεούται, κατʼ αρχήν, να υποδείξει στη φορολογική 

αρχή, παρέχοντάς της σχετικά στοιχεία, δυνάµενα να ελεγχθούν ως 

προς την ακρίβεια και την επάρκειά τους και, αναλαµβάνοντας, σε 

διαφορετική περίπτωση, τον κίνδυνο να συναχθούν σε βάρος του 

συµπεράσµατα περί τέλεσης της προαναφερόµενης φορολογικής 

παράβασης είτε (δ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρέει από 

συµπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκηµα." 

Τέλος το ΣτΕ διατυπώνει την εκτίµηση ότι "Περαιτέρω, σε υπόθεση όπως 

η παρούσα, το προαναφερόµενο, εµµέσως αποδεικνυόµενο, 

εισόδηµα, ως άγνωστης πηγής ή αιτίας, λογίζεται και φορολογείται 

ως εισόδηµα από ελευθέριο επάγγελµα, κατʼ εφαρµογή της διάταξης 

του άρθρου 48 παρ. 3 (εδ. α΄) του ΚΦΕ, η οποία είναι, κατά τούτο, 

αρκούντως σαφής και προβλέψιµη στην εφαρµογή της, για το µέσο 

επιµελή φορολογούµενο, ο οποίος δεν θα µπορούσε να έχει τη 

δικαιολογηµένη πεποίθηση ότι τέτοιο εισόδηµά του µένει 

αφορολόγητο."  

∆εν είναι πειστική η διατυπούµενη άποψη ότι το εµµέσως αποδεικνυόµενο 

εισόδηµα ως άγνωστης πηγής ή αιτίας, λογίζεται και φορολογείται ως 

εισόδηµα "κατά την αρκούντος σαφή και προβλέψιµη έννοια της διάταξης 

του άρθρου 48 παρ. 3 εδ α' του ΚΦΕ" "για το µέσο επιµελή φορολογούµενο, 

ο οποίος δεν θα µπορούσε να έχει τη δικαιολογηµένη πεποίθηση ότι τέτοιο 

εισόδηµα του µένει αφορολόγητο." 
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Οι ανωτέρω κρίσεις του ΣτΕ τίθενται σε αµφισβήτηση από αυτό καθεαυτό το 

γεγονός της υποβολής από το ∆ΕΑ του προδικαστικού ερωτήµατος, όπως 

και από τις Εφετειακές αποφάσεις που προηγήθηκαν. Σηµαντικός αριθµός 

Εφετειακών αποφάσεων έκρινε ότι δεν ήταν επιτρεπτή η συναγωγή 

συµπερασµάτων για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης προερχόµενης εξ 

αγνώστου πηγής, κατ'εφαρµογή του Άρθρου 48 παρ. 3 εδ α' του Ν. 

2238/94 (∆ΕΑ 2885/2015 8o Τριµελές, 3408 και 3463/2015 7ο Τριµελές, 

2828/2015 και 2829/2015 Β' Τριµελές, 5/2016 2ο Τριµελές). Πώς ο 

µέσος επιµελής φορολογούµενος αναµένετο να έχει σαφή αντίληψη περί 

της έννοιας της διάταξης, όµοια µε αυτή που της απέδωσε το ΣτΕ, όταν 

τόσες εφετειακές αποφάσεις έχουν κρίνει διαφορετικά περί της εννοίας 

αυτής, µε αποκορύφωµα την υποβολή και του προδικαστικού ερωτήµατος. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι η φορολογική διοίκηση επανειληµµένως εδήλωνε 

ρητά σε σχετικές αποφάσεις της ότι τα ποσά που προέρχονται από αφανείς 

πηγές δεν υπόκεινται σε φορολογία (101068/193/Α0012 Υπ. Οικ. Τµήµα 

Α και ΕΜΠ 16908/9/Α0012 ∆:12). Άλλωστε πριν την θέση σε ισχύ του Ν. 

3888/2010 οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων για τη διακρίβωση 

προσαύξησης περιουσίας υπό την εξεταζόµενη έννοια ήταν ανύπαρκτοι. Το 

γεγονός αυτό είναι από µόνο του ενδεικτικό ότι πριν την θέσπιση του 

Άρθρου 15 παρ 3 του Ν. 3888/2010 ούτε η φορολογική αρχή ούτε οι 

φορολογούµενοι ερµήνευαν το Άρθρο 48 παρ 3 εδ. α' κατά την αποδοθείσα 

από το ΣτΕ έννοια. 

 

2. Το δεύτερο προδικαστικό ερώτηµα αφορά την τυχόν αντίθεση του 

Άρθρου 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 προς το Άρθρο 78 παρ.2 του 

Συντάγµατος. Το ΣτΕ έκρινε ως λυσιτελώς υποβαλλόµενο το ερώτηµα µόνο 

κατά το µέρος που αφορά την εξ αγνώστου πηγής προσαύξηση και όχι την 

προερχόµενη από µη διαρκή ή µη σταθερή πηγή. Ειδικότερα το ΣτΕ έκρινε 

τα ακόλουθα:  
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"Όπως προκύπτει τόσο από το γράµµα όσο και από το σκοπό της, η 

εν λόγω συνταγµατική διάταξη αφορά στη νοµοθετική επιβολή του 

προβλεπόµενο φόρου, σε κατηγορία προσώπων που δεν βαρύνονταν 

προηγουµένως µε αυτόν, µέσω της εισαγωγής νέου κανόνα σε σχέση 

µε (τουλάχιστον) ένα από τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 4 

του ίδιου άρθρου στοιχεία του φόρου, δηλαδή το αντικείµενο του 

φόρου, το υποκείµενο του φόρου, το φορολογικό συντελεστή και τις 

απαλλαγές ή εξαιρέσεις από το φόρο. Όσον αφορά το αντικείµενο 

του φορολογικού βάρους, το πεδίο εφαρµογής της παραπάνω 

συνταγµατικής απαγόρευσης καταλαµβάνει τον προσδιορισµό όχι 

µόνο του είδους αλλά και του ύψους της υποκείµενης στο φόρο ύλης 

(βάση επιβολής).  

 

Αντίθετα, νοµοθετικές διατάξεις που δεν µεταβάλλουν το 

κανονιστικό καθεστώς (τουλάχιστον ενός εκ) των προαναφερόµενων 

στοιχείων ήδη προβλεπόµενου φόρου, όπως είναι εκείνες που 

ρυθµίζουν το είδος και το βαθµό απόδειξης φορολογικής παράβασης 

και της ύπαρξης αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, δεν επιβάλλουν 

φόρο, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του Άρθρου 78 του 

Συντάγµατος και, συνεπώς, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της.  

 

Επειδή, ενόψει και των µνηµονευόµενων στην αιτιολογική της έκθεση, η 

(προστεθείσα µε το Άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3888/2010) διάταξη του εδαφίου 

β' της παραγράφου 2 του Άρθρου 48 του Ν.2238/1994, ως προς το σκέλος 

της που αφορά σε προσαύξηση περιουσίας από τραπεζική κατάθεση 

σηµαντικού χρηµατικού ποσού "άγνωστης πηγής ή αιτίας", όπως η 

τελευταία αυτή έννοια ερµηνεύτηκε στη σκέψη 12, αποδίδει κατ' ουσίαν 

κανόνα που µπορούσε ήδη να συναχθεί, κατά τρόπο αρκούντως σαφή και 

προβλέψιµο, από το ισχύον πριν από τη δηµοσίευση του Ν.3888/2010 

νοµικό πλαίσιο, σχετικά µε τη δυνατότητα έµµεσης απόδειξης της ύπαρξης 

µη δηλωθέντος, φορολογητέου εισοδήµατος, λογιζοµένου, συνεπεία της 
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άγνωστης προέλευσής του, ως εισοδήµατος από ελευθέριο επάγγελµα, 

σύµφωνα µε όσα έγιναν ερµηνευτικώς δεκτά στις σκέψεις 7, 8 και 9. 

Συνεπώς, κατά το µέρος της αυτό, η παραπάνω διάταξη, σύµφωνα µε την 

αληθή έννοιά της, εφαρµόζεται και σε υπόθεση, όπως η επίδικη, όπου οι 

κινήσεις µεγάλων ποσών τραπεζικού λογαριασµού, που λαµβάνονται 

υπόψη από τη φορολογική αρχή για τη διαπίστωση διαφυγούσας 

φορολογητέας ύλης, πραγµατοποιήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της 

(30.9.2010)". 

 

Με τις ανωτέρω σκέψεις, το ΣτΕ απαντά στο δεύτερο προδικαστικό ερώτηµα 

χαρακτηρίζοντας την διάταξη του Άρθρου 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 κατά 

το µέρος της που αναφέρεται στην εξ' αγνώστου πηγής προσαύξηση, ως 

ρυθµίζουσα το βαθµό απόδειξης κάποιας φορολογικής παράβασης κατά την 

ίδια έννοια που η δυνατότητα "έµµεσης απόδειξης" συνάγεται από την 

προϊσχύουσα διάταξη του Άρθρου 45 παρ.3 εδ.α'. ∆ηλαδή η νέα διάταξη 

που εισάγεται µε το Άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 ως εδάφιο β' του 

Άρθρου 45 παρ.3 του Ν.2238/94 αποδίδει κανόνα που ερµηνευτικά 

προέκυπτε υπό το προϊσχύον Άρθρο 45 παρ.3 εδ.α'.  

 

Με την αποδοχή των ανωτέρω  σκέψεων καταλήγουµε σε µία νοµοθετική 

ιδιορρυθµία όπου προστίθεται διάταξη εισάγουσα ήδη υφιστάµενη ρύθµιση. 

Υπό το ερµηνευτικό αυτό πρίσµα, το ΣτΕ συµπεραίνει ότι δεν νοείται 

παράβαση του Άρθρου 78 παρ.2 του Συντάγµατος και ότι η διάταξη 

εφαρµόζεται και σε υποθέσεις φορολογικών ελέγχων που ανάγονται σε 

χρονική περίοδο πριν τη θέση σε ισχύ του Ν.3888/2010. Στο σηµείο αυτό 

επισηµαίνεται ότι δεν σχολιάζεται η ρητή πρόβλεψη του Άρθρου 20 του 

Ν.3888/2010 σύµφωνα µε την οποία η έναρξη ισχύος του ορίζεται η 

ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στο ΦΕΚ ήτοι η 30η Σεπτεµβρίου 2010. 

 

3. Επί του τρίτου προδικαστικού ερωτήµατος που αφεώρα την διαχειριστική 

περίοδο κατά την οποία φορολογείται η διαγνωσθείσα προσαύξηση, το ΣτΕ 
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αποφαίνεται πως "...κρίσιµος δεν είναι, τουλάχιστον κατ' αρχήν, ο 

χρόνος διενέργειας του εµβάσµατος, µε αφορµή το οποίο έγινε ο 

έλεγχος και διαπιστώθηκε η περιουσιακή προσαύξηση. Κρίσιµος 

είναι είτε ο χρόνος της κατάθεσης του επίµαχου ποσού (ή σε 

περίπτωση τµηµατικής κατάθεσής του, ο χρόνος που κατατέθηκε 

καθένα από τα τµήµατά του) στον τραπεζικό λογαριασµό του 

δικαιούχου, µέσω του οποίου έγινε το έµβασµα, είτε ο 

προγενέστερος αυτού χρόνος κατά τον οποίο (προκύπτει ότι) επήλθε 

η αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του, όπως ο χρόνος 

κατάθεσης του ποσού αυτού (ή τµήµατός του) σε άλλον τραπεζικό 

λογαριασµού του ίδιου προσώπου, από τον οποίο το επίµαχο ποσό (ή 

µέρος του) µεταφέρθηκε στο λογαριασµό του µέσω του οποίου 

διενεργήθηκε το έµβασµα. Εξάλλου, ο προσδιορισµός του ως άνω 

κρίσιµου χρόνου, που συνιστά πραγµατικό ζήτηµα (διακριτό της 

ύπαρξης περιουσιακής προσαύξησης άγνωστης πηγής ή αιτίας) και 

διενεργείται κατ' ενάσκηση δέσµιας αρµοδιότητας, πρέπει να γίνεται 

από τη φορολογική αρχή µε βάση πρόσφορα και επαρκή στοιχεία, 

συλλεγέντα κατόπιν της λήψης των προβλεπόµενων στο νόµο 

αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων, ενόψει των περιστάσεων, 

µέτρων ελέγχου και διερεύνησης της υπόθεσης". 

 

4. Επί του τετάρτου προδικαστικού ερωτήµατος σχετικά µε τον τρόπο 

ανεύρεσης του διαθεσίµου (µη αναλωθέντος) εισοδήµατος, το οποίο 

αιτιολογεί εν όλω ή εν µέρει την επίµαχη προσαύξηση, το ΣτΕ αποφαίνεται 

πως "Οι διατάξεις των εδαφίων α' και β' της παρ. 3 του Άρθρου 48 

του Ν.2238/1994, ερµηνευόµενες υπό το φως των επιταγών των 

Άρθρων 4 παρ.5 και 78 παρ.1 του Συντάγµατος, έχουν την έννοια 

ότι, σε υπόθεση όπως η κρινόµενη, τα ποσά των οριζόµενων στα 

Άρθρα 16 (παρ.1 περιπτ. α, β, γ και θ) και 17 (περιπτ. γ) του ΚΦΕ 

τεκµαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων 

αφαιρούνται, κατ' αρχήν, από το δηλωθέν εισόδηµα του αντίστοιχου 
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οικονοµικού έτους και επιπλέον, στο µέτρο που το υπερβαίνουν, από 

το κεφάλαιο που προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή ή 

αιτία, το οποίο (εισόδηµα ή κεφάλαιο) λαµβάνεται υπόψη για να 

δικαιολογήσει, εν όλω ή µέρει, την επίµαχη περιουσιακή 

προσαύξηση (ποσό τραπεζικής κατάθεσης)". 



 1 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ 

 

H AΠΟΦΑΣΗ 884/2016 ΣΤΕ 

 

Με την υπ΄ αριθµόν 884/2016 απόφαση του Β' Τµήµατος, δόθηκαν από το 

ΣτΕ οι απαντήσεις σε µέρος των προδικαστικών ερωτηµάτων που είχαν τεθεί 

ενώπιόν του από το ∆ΕΑ (20ο Τµήµα) σχετικά µε την ερµηνεία του Άρθρου 

15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010 που προσετέθη ως εδάφιο β' στο Άρθρο 48 

παρ. 3 του Ν. 2238/94. 

 

1. Το πρώτο προδικαστικό ερώτηµα περιελάµβανε δύο υποερωτήσεις. Η 

πρώτη αφορούσε την δυνατότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του Άρθρου 48 

παρ. 3 του Ν. 2238/94, όπως αυτό ίσχυε πριν την προσθήκη σε αυτό του 

εδαφίου β' (δυνάµει του Άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010) και να 

λογισθεί ως φορολογητέο εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα το ποσό 

που εµβάσθηκε στο εξωτερικό. Επί του ερωτήµατος αυτού η απάντηση στου 

ΣτΕ διατυπώνει τις ακόλουθες σκέψεις και συµπεράσµατα: 

 

1. α) Επαναλαµβάνει την παγίως νοµολογηµένη έννοια του εισοδήµατος 

(σκέψη 5) κατά τις διατάξεις του Άρθρου 4 και του Άρθρου 48 παρ. 3 του Ν. 

2238/94, αναφέροντας ότι: "ως εισόδηµα κατά τις ανωτέρω διατάξεις 

των άρθρων 4 και 48 παρ. 3 του ΚΦΕ, νοείται και φορολογείται η 

πρόσοδος που παράγεται περιοδικά από διαρκώς εκµεταλλεύσιµη 

πηγή και αποτελεί το αντάλλαγµα της προσωπικής εργασίας ή τον 

καρπό των περιουσιακών στοιχείων του φορολογούµενου όχι και 

κάθε άλλη µη έχυσα το παραπάνω γνωρίσµατα προσαύξηση της 

περιουσίας του, εκτός κι αν µε ειδική διάταξη νόµου θεωρείται 

εισόδηµα για την υπαγωγή του στο φόρο". 

Η 884/2016 απόφαση του Β' Τµήµατος του ΣτΕ (Σκέψη 5) επαναλαµβάνει 

την πάγια νοµολογία σχετικά µε την έννοια του εισοδήµατος. Παρέπεται ότι 
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αντικείµενο απόδειξης για την υπαγωγή της διαπιστούµενης προσαύξησης 

σε φορολογία εισοδήµατος είναι η απόδειξη της συνδροµής και των 

υπόλοιπων γνωρισµάτων του εισοδήµατος, δηλαδή της περιοδικότητας και 

της διαρκούς εκµεταλλευσιµότητας της πηγής. Η σχολιαζόµενη απάντηση 

όπως προκύπτει από τις σκέψεις της απόφασης που αναλύονται κατωτέρω, 

εξαντλείται στην έµµεση απόδειξη της συνδροµής της προσαυξήσεως χωρίς 

να υφίσταται οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά µε την απόδειξη (έµµεση ή 

άµεση) των λοιπών αναγκαίων γνωρισµάτων του εισοδήµατος. Η απουσία 

σχολιασµού οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα γνωρίσµατα αυτά πρέπει επίσης 

να αποδειχθούν από την έχουσα το αποδεικτικό βάρος φορολογική αρχή, 

χωρίς να αποκλείεται και επί τούτου η χρήση δικαστικών τεκµηρίων. 

 

 

1. β) Η απάντηση του ΣτΕ (Σκέψη 7) υπολαµβάνει ότι "ο φορολογούµενος 

(τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει την αληθή αιτία ή 

την πηγή της εισαγωγής στην περιουσία του των µεγάλων ποσών 

που περιέχουν οι τραπεζικοί του λογαριασµοί. Κατ'ακολουθίαν 

µπορεί ευχερώς και υποχρεούται, κατ'αρχήν, να υποδείξει στην 

φορολογική αρχή την εν λόγω αιτία ή πηγή, σύµφωνα µε τη διάταξη 

του άρθρου 66 παρ. 1 περίπτωση α του ΚΦΕ. Εποµένως, οφείλει 

κατ'αρχήν να χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα ενόψει των 

συνθηκών πληροφοριακά στοιχεία διευκρίνισης και επαρκούς 

δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης, η οποία 

προδήλως δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που προκύπτει από τα 

στοιχεία των δηλώσεών του φορολογίας εισοδήµατος". "Η άρνηση ή η 

παράλειψη του φορολογούµενου να παράσχει τις παραπάνω 

πληροφορίες ή η αδυναµία του να τεκµηριώσει επαρκώς τους 

ισχυρισµούς που προβάλλει προς δικαιολόγηση των επίµαχων 

ποσών στους τραπεζικούς λογαριασµούς του, λαµβάνεται υπόψη 

κατά την εκτίµηση από τη φορολογική αρχή (και περαιτέρω, σε 

περίπτωση άσκησης ένδικης προσφυγής, από το διοικητικό 
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δικαστήριο) των αποδείξεων σε βάρος του και επιτρέπεται να 

οδηγήσει στη συναγωγή συµπερασµάτων προς θεµελίωση της 

ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του και αντίστοιχης 

φοροδιαφυγής)." 

 

Aφετηρία των συλλογισµών και της απαντήσεως επί του πρώτου 

προδικαστικού ερωτήµατος αποτελεί η παραδοχή ότι ο φορολογούµενος 

(τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία των µεγάλων 

ποσών που περιέχουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί του. Η παραδοχή αυτή 

που τίθεται αξιωµατικά στο σκεπτικό ως δίδαγµα της κοινής πείρας, σε 

πολλές περιπτώσεις δεν επαληθεύεται. Η πιθανότητα γνώσης της 

προέλευσης των ποσών των τραπεζικών λογαριασµών είναι αντιστρόφως 

ανάλογη της ηλικίας του φορολογούµενου, όπως και του χρόνου που έχει 

παρέλθει από τη στιγµή που συντελέσθηκε η επίµαχη προσαύξηση µέχρι 

την κλήση του φορολογούµενου προς παροχή εξηγήσεων. Όσο αυξάνει η 

βιολογική ηλικία του φορολογούµενου και όσο ο φορολογούµενος 

αποµακρύνεται χρονικά από το γενεσιουργό λόγο της προσαύξησης, τόσο 

µειώνεται η δυνατότητά του να ανακαλεί στην µνήµη του τον λόγο αυτό. Η 

γνωστή πρακτική των αλλεπάλληλων παρατάσεων του δικαιώµατος του 

∆ηµοσίου να επιβάλει φόρο εισοδήµατος, έχει ως αποτέλεσµα την κλήση 

του φορολογούµενου προς παροχή εξηγήσεων για γεγονότα που συνήθως 

ανάγονται σε βάθος χρόνου µεγαλύτερο της δεκαετίας και ενίοτε της 

δεκαπενταετίας. Η δεύτερη διάζευξη στην παραδοχή αυτή ότι ο 

φορολογούµενος "ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία ή την πηγή της 

εισαγωγής στην περιουσία του των µεγάλων ποσών" είναι επίσης αµφίβολης 

ισχύος. Ουδεµία διάταξη Νόµου προβλέπει την υποχρέωση "γνώσης", ούτε 

άλλωστε στην απάντηση του ΣτΕ γίνεται µνεία κάποιου συναφούς κανόνα 

δικαίου και ως εκ τούτου η εναλλακτική αυτή παραδοχή δεν µπορεί να 

ισχύσει. Εις επίρρωσιν των ανωτέρω, θα πρέπει να τεθεί η ακόλουθη 

προβληµατική. Ακόµα και όταν ισχύει το ανωτέρω "τεκµήριο γνώσεως" και 

ο φορολογούµενος υποδείξει ως πραγµατική αιτία ή πηγή της προσαύξησης 
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πρόσοδο εξαιρουµένη της φορολογίας ή ήδη φορολογηθείσα, είναι 

αµφίβολο αν αυτό αρκεί για την απαλλαγή του. Η σχολιαζόµενη απόφαση 

του ΣτΕ αναφέρει ότι "η αδυναµία του να τεκµηριώσει επαρκώς τους 

ισχυρισµούς που προβάλει προς δικαιολόγηση των επίµαχων ποσών 

επιτρέπεται να οδηγήσει στη συναγωγή συµπερασµάτων προς θεµελίωση της 

ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του..." Συνεπώς, δεν 

πρόκειται απλά για υποχρέωση "γνώσης της προέλευσης" και υπόδειξης 

στην φορολογική αρχή αλλά και "δυνατότητας τεκµηρίωσης" της 

προέλευσης των µεγάλων ποσών που εισέρχονται στον τραπεζικό 

λογαριασµό του φορολογούµενου. ∆ηλαδή υπό την εκδοχή αυτή, για την 

κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού του ο φορολογούµενος θα όφειλε να 

τηρεί "αποδεικτικά στοιχεία" για τα εξαιρούµενα της φορολογίας 

εισοδήµατος µεγάλα ποσά. Τέτοια όµως υποχρέωση νοείται µόνο εφόσον 

ερείδεται σε κανόνα δικαίου που όπως εξηγήθηκε δεν υφίσταται. 

 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η ανωτέρω σχολιαζόµενη παραδοχή του 

ΣτΕ, δεν επαληθεύεται σε σειρά περιπτώσεων που είναι κοινώς γνωστές και 

αφορούν σηµαντικό αριθµό φορολογουµένων. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι 

χρηµατιστηριακές συναλλαγές των φορολογούµενων µε ποσά προδήλως 

δυσανάλογα των δηλουµένων εισοδηµάτων τους, που διενεργήθηκαν µέσω 

των τραπεζικών τους λογαριασµών ιδίως κατά την περίοδο 1998-2005. 

Ουδεµία υποχρέωση τήρησης των πινακιδίων ή άλλων αποδεικτικών για τη 

διενέργεια των χρηµατιστηριακών αυτών πράξεων υφίστατο. Όταν οι 

φορολογούµενοι κληθούν µετά πάροδο δεκαετίας ή και πέραν αυτής, για 

την διακρίβωση της προέλευσης των χρηµατιστηριακής φύσεως 

χρεωπιστώσεων των τραπεζικών τους λογαριασµών, είναι αδύνατη η 

ανεύρεση των σχετικών αποδεικτικών. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αδύνατη 

η τεκµηρίωση της µη υπαγωγής σε φορολογία των πιστώσεων που 

εµφανίζουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί. Υπάρχει επίσης ένα πλήθος 

επαγγελµάτων που περιλαµβάνει την καθηµερινή διαχείριση χρηµάτων για 

λογαριασµό τρίτων και ειδικότερα των πελατών τους. ∆ικηγόροι, λογιστές, 
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εκτελωνιστές, χρηµατιστές, µεσίτες ακινήτων, εµπορικοί αντιπρόσωποι, 

εισπράττουν χρήµατα στους προσωπικούς τους λογαριασµούς για 

λογαριασµό των πελατών τους. Οι δικηγόροι ως δικαστικοί πληρεξούσιοι 

εισπράτουν συχνά τα επιδικαζόµενα ποσά για λογαριασµό των πελατών 

τους. Οι λογιστές εισπράττουν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, του 

ΙΚΑ, τον ΦΠΑ που οφείλουν οι πελάτες τους και στη συνέχεια τα αποδίδουν 

στους αντίστοιχους φορείς. Οι δικηγόροι ή οι µεσίτες συχνά εκπροσωπούν 

τους αγοραστές ακινήτων στα µεταβιβαστικά συµβόλαια αφού 

προηγουµένως έχουν εισπράξει το καταβλητέο τίµηµα. Οι εισπράξεις αυτές 

δεν καταχωρούνται στα Β' κατηγορίας (απλογραφικά) βιβλία των ελευθέρων 

επαγγελµατιών διότι αυτό ουδέποτε προβλεπόταν στον ΚΒΣ ή σε άλλο 

νοµοθέτηµα. ∆ηλαδή, δεν προβλεπόταν η τήρηση στοιχείων προς επίδειξη 

στις φορολογικές αρχές για αυτές τις τραπεζικές κινήσεις που αποτελούν 

την καθηµερινότητα σωρείας επαγγελµατιών.  Τα αποδεικτικά στοιχεία για 

τις συναλλαγές αυτές είναι µετά την πάροδο πολλών ετών αδύνατο να 

ανευρεθούν ή να ανασυσταθούν. 

 

Εν όψει των ανωτέρω, η αρχική παραδοχή του σκεπτικού της 

σχολιαζόµενης απάντησης περί "γνώσεως" της προελεύσεως των µεγάλων 

ποσών σε πολλές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 

Περαιτέρω, η έµµεση αναφορά σε "υποχρέωση επαρκούς τεκµηρίωσης" 

στερείται νοµίµου ερείσµατος και εποµένως κατά µείζονα λόγο δεν νοείται 

ως "υποχρέωση" των φορολογούµενων. 

 

Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι έννοιες "µεγάλα ποσά", "προσαύξηση 

που προδήλως δεν ανταποκρίνεται στις δηλώσεις εισοδήµατος" χρήζουν 

περαιτέρω εξειδίκευσης εις τρόπον ώστε το ανωτέρω "τεκµήριο γνώσεως" να 

συγκεκριµενοποιείται ευχερώς από τα ∆ικαστήριο της ουσίας. 

 

 

1 γ.) Στη σκέψη 8 η απάντηση του ΣτΕ αναφέρει: 
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"Σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές του σεβασµού της αξιοπρέπειας 

του ανθρώπου (άρ. 2 παρ. 1 του Συντάγµατος), του κράτους δικαίου 

(άρ. 25 παρ. 1 εδ. α' του Συντάγµατος), της αναλογικότητας (άρθρο 

25 παρ. 1 εδ. δ' του Συντάγµατος) και του τεκµηρίου αθωότητας, το 

οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣ∆Α και βρίσκει 

εφαρµογή και σε διοικητικές διαδικασίες καταλογισµού 

παραβάσεων και συναφών κυρώσεων (πρβλ. ∆ΕΕ 21.1.2016, C-

74/14 Eturas, ECLI:EU:C:2016:42, σκέψη 38 και ∆ΕΕ 23.12.2009, 

C-45/08, Spector Photo Group, ECLI:EU:C:2009:86, σκέψεις 42-44), 

το βάρος απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που 

στοιχειοθετούν την αποδιδόµενη σε ορισµένο πρόσωπο φορολογική 

παράβαση, η οποία επισύρει την επιβολή σε βάρος του των 

διαφυγόντων φόρων και συναφών κυρώσεων, φέρει, κατ'αρχήν, το 

κράτος, ήτοι η φορολογική ∆ιοίκηση (πρβλ. ΣτΕ 4049/2014, 

2442/2013, 886/2005 κα). Ωστόσο, τούτο δεν έχει την έννοια ότι η 

φορολογική αρχή υποχρεούται να τεκµηριώσει την παράβαση µε 

αδιάσειστα στοιχεία, που αποδεικνύουν άµεσα και µε πλήρη 

βεβαιότητα την τέλεσή της." 

 

Η ανωτέρω σκέψη της σχολιαζόµενης απάντησης αναφέρει κατ'αρχήν ότι το 

βάρος απόδειξης της φορολογικής παράβασης φέρει η φορολογική αρχή. 

Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι αυτό δεν αποκλείει την "έµµεση απόδειξη" µε 

χρήση δικαστικών τεκµηρίων όπως εν προκειµένω η "διαπιστούµενη 

προσαύξηση". Η κρίση αυτή είναι αναµενόµενη δεδοµένου ότι τα 

"δικαστικά τεκµήρια" συνιστούν νόµιµα αποδεικτικά µέσα σύµφωνα µε 145 

επ Κ∆∆. Η χρήση όµως δικαστικών τεκµηρίων δεν αλλοιώνει ούτε περιορίζει 

την υποχρέωση σχηµατισµού πλήρους δικανικής πεποίθησης από τα 

δικαστήρια, ανεξαρτήτως του βαθµού δυσκολίας του "αποδεικτέου" 

ζητήµατος (ΣτΕ 2136/2012, 2365/13 Σκέψη 25, 2780/12 (Σκέψη 7). Ως 

εκ τούτου, η διατυπούµενη σκέψη ότι η φορολογική αρχή ενώ φέρει το 
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βάρος απόδειξης δεν υποχρεούται να τεκµηριώσει µε πλήρη βεβαιότητα την 

τέλεση της φορολογικής παράβασης, δεν απηχεί τον ανωτέρω κανόνα περί 

σχηµατισµού "πλήρους δικανικής πεποίθησης". 

 

 

1 δ.) Περαιτέρω στο πλαίσιο της σκέψης 8 αναφέρεται ότι "Τούτων έπεται 

ότι η τέλεση φορολογικής παράβασης, όπως η επίδικη, που 

συνίσταται στην παράλειψη δήλωσης φορολογητέου εισοδήµατος και 

περαιτέρω η ύπαρξη αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, µπορεί να 

προκύπτει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας φορολογικής 

αρχής, όχι µόνο µε βάση άµεσες αποδείξεις, αλλά και από έµµεσες 

αποδείξεις (άλλως "τεκµήρια"), ήτοι από αντικειµενικές και 

συγκλίνουσες ενδείξεις οι οποίες, συνολικά θεωρούµενες και 

ελλείψει άλλης εύλογης και αρκούντως τεκµηριωµένης, ενόψει των 

συνθηκών, εξήγησης που ευλόγως αναµένεται από τον 

φορολογούµενο, είναι ικανές να προσδώσουν στέρεη πραγµατική 

βάση στο συµπέρασµα περί διάπραξης της αποδιδόµενης 

παράβασης. Τούτο δεν συνιστά αντιστροφή του βάρους απόδειξης, 

αλλά κανόνα που αφορά στη φύση και στον τρόπο εκτίµησης των 

αποδεικτικών στοιχείων (πρβλ ΣτΕ 2365/2013 επταµ. 2780/2012 

επταµ)." 

 

Πριν τη διατύπωση του συµπεράσµατος, αναλύονται τέσσερις διαφορετικές 

περιπτώσεις προσόδων, σε κάποια εκ των οποίων εντάσσεται υποχρεωτικά η 

διακριβωθείσα προσαύξηση στον τραπεζικό λογαριασµό του 

φορολογούµενου. Το επίµαχο ποσό είτε "(α) αποτελεί φορολογητέο µη 

δηλωθέν εισόδηµα, περίπτωση που είναι και η συνήθης, κατά τα 

κοινώς γνωστά, στην ελληνική οικονοµική πραγµατικότητα είτε (β) 

συνιστά απαλλασσόµενο του φόρου εισόδηµα, οπότε ο 

φορολογούµενος βαρύνεται ούτως ή άλλως µε την απόδειξη της 

συνδροµής των όρων της σχετικής φοροαπαλλαγής (βλ. λ.χ. ΣτΕ 



 8 

387/2015) είτε (γ) προέρχεται από κάποια άλλη, µη 

περιλαµβανόµενη στη δήλωσή του φορολογίας εισοδήµατος αλλά 

κατʼ αρχήν νόµιµη, πηγή ή αιτία (που µπορεί και να γεννά 

φορολογική υποχρέωση, µε βάση διατάξεις της φορολογικής 

νοµοθεσίας διαφορετικές από εκείνες της φορολογίας εισοδήµατος), 

την οποία, πάντως, ο φορολογούµενος (τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή 

οφείλει να γνωρίζει και, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούµενη 

σκέψη, υποχρεούται, κατʼ αρχήν, να υποδείξει στη φορολογική 

αρχή, παρέχοντάς της σχετικά στοιχεία, δυνάµενα να ελεγχθούν ως 

προς την ακρίβεια και την επάρκειά τους και, αναλαµβάνοντας, σε 

διαφορετική περίπτωση, τον κίνδυνο να συναχθούν σε βάρος του 

συµπεράσµατα περί τέλεσης της προαναφερόµενης φορολογικής 

παράβασης είτε (δ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρέει από 

συµπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκηµα." 

Τέλος το ΣτΕ διατυπώνει την εκτίµηση ότι "Περαιτέρω, σε υπόθεση όπως 

η παρούσα, το προαναφερόµενο, εµµέσως αποδεικνυόµενο, 

εισόδηµα, ως άγνωστης πηγής ή αιτίας, λογίζεται και φορολογείται 

ως εισόδηµα από ελευθέριο επάγγελµα, κατʼ εφαρµογή της διάταξης 

του άρθρου 48 παρ. 3 (εδ. α΄) του ΚΦΕ, η οποία είναι, κατά τούτο, 

αρκούντως σαφής και προβλέψιµη στην εφαρµογή της, για το µέσο 

επιµελή φορολογούµενο, ο οποίος δεν θα µπορούσε να έχει τη 

δικαιολογηµένη πεποίθηση ότι τέτοιο εισόδηµά του µένει 

αφορολόγητο."  

∆εν είναι πειστική η διατυπούµενη άποψη ότι το εµµέσως αποδεικνυόµενο 

εισόδηµα ως άγνωστης πηγής ή αιτίας, λογίζεται και φορολογείται ως 

εισόδηµα "κατά την αρκούντος σαφή και προβλέψιµη έννοια της διάταξης 

του άρθρου 48 παρ. 3 εδ α' του ΚΦΕ" "για το µέσο επιµελή φορολογούµενο, 

ο οποίος δεν θα µπορούσε να έχει τη δικαιολογηµένη πεποίθηση ότι τέτοιο 

εισόδηµα του µένει αφορολόγητο." 



 9 

 

Οι ανωτέρω κρίσεις του ΣτΕ τίθενται σε αµφισβήτηση από αυτό καθεαυτό το 

γεγονός της υποβολής από το ∆ΕΑ του προδικαστικού ερωτήµατος, όπως 

και από τις Εφετειακές αποφάσεις που προηγήθηκαν. Σηµαντικός αριθµός 

Εφετειακών αποφάσεων έκρινε ότι δεν ήταν επιτρεπτή η συναγωγή 

συµπερασµάτων για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης προερχόµενης εξ 

αγνώστου πηγής, κατ'εφαρµογή του Άρθρου 48 παρ. 3 εδ α' του Ν. 

2238/94 (∆ΕΑ 2885/2015 8o Τριµελές, 3408 και 3463/2015 7ο Τριµελές, 

2828/2015 και 2829/2015 Β' Τριµελές, 5/2016 2ο Τριµελές). Πώς ο 

µέσος επιµελής φορολογούµενος αναµένετο να έχει σαφή αντίληψη περί 

της έννοιας της διάταξης, όµοια µε αυτή που της απέδωσε το ΣτΕ, όταν 

τόσες εφετειακές αποφάσεις έχουν κρίνει διαφορετικά περί της εννοίας 

αυτής, µε αποκορύφωµα την υποβολή και του προδικαστικού ερωτήµατος. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι η φορολογική διοίκηση επανειληµµένως εδήλωνε 

ρητά σε σχετικές αποφάσεις της ότι τα ποσά που προέρχονται από αφανείς 

πηγές δεν υπόκεινται σε φορολογία (101068/193/Α0012 Υπ. Οικ. Τµήµα 

Α και ΕΜΠ 16908/9/Α0012 ∆:12). Άλλωστε πριν την θέση σε ισχύ του Ν. 

3888/2010 οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων για τη διακρίβωση 

προσαύξησης περιουσίας υπό την εξεταζόµενη έννοια ήταν ανύπαρκτοι. Το 

γεγονός αυτό είναι από µόνο του ενδεικτικό ότι πριν την θέσπιση του 

Άρθρου 15 παρ 3 του Ν. 3888/2010 ούτε η φορολογική αρχή ούτε οι 

φορολογούµενοι ερµήνευαν το Άρθρο 48 παρ 3 εδ. α' κατά την αποδοθείσα 

από το ΣτΕ έννοια. 

 

2. Το δεύτερο προδικαστικό ερώτηµα αφορά την τυχόν αντίθεση του 

Άρθρου 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 προς το Άρθρο 78 παρ.2 του 

Συντάγµατος. Το ΣτΕ έκρινε ως λυσιτελώς υποβαλλόµενο το ερώτηµα µόνο 

κατά το µέρος που αφορά την εξ αγνώστου πηγής προσαύξηση και όχι την 

προερχόµενη από µη διαρκή ή µη σταθερή πηγή. Ειδικότερα το ΣτΕ έκρινε 

τα ακόλουθα:  
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"Όπως προκύπτει τόσο από το γράµµα όσο και από το σκοπό της, η 

εν λόγω συνταγµατική διάταξη αφορά στη νοµοθετική επιβολή του 

προβλεπόµενο φόρου, σε κατηγορία προσώπων που δεν βαρύνονταν 

προηγουµένως µε αυτόν, µέσω της εισαγωγής νέου κανόνα σε σχέση 

µε (τουλάχιστον) ένα από τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 4 

του ίδιου άρθρου στοιχεία του φόρου, δηλαδή το αντικείµενο του 

φόρου, το υποκείµενο του φόρου, το φορολογικό συντελεστή και τις 

απαλλαγές ή εξαιρέσεις από το φόρο. Όσον αφορά το αντικείµενο 

του φορολογικού βάρους, το πεδίο εφαρµογής της παραπάνω 

συνταγµατικής απαγόρευσης καταλαµβάνει τον προσδιορισµό όχι 

µόνο του είδους αλλά και του ύψους της υποκείµενης στο φόρο ύλης 

(βάση επιβολής).  

 

Αντίθετα, νοµοθετικές διατάξεις που δεν µεταβάλλουν το 

κανονιστικό καθεστώς (τουλάχιστον ενός εκ) των προαναφερόµενων 

στοιχείων ήδη προβλεπόµενου φόρου, όπως είναι εκείνες που 

ρυθµίζουν το είδος και το βαθµό απόδειξης φορολογικής παράβασης 

και της ύπαρξης αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, δεν επιβάλλουν 

φόρο, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του Άρθρου 78 του 

Συντάγµατος και, συνεπώς, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της.  

 

Επειδή, ενόψει και των µνηµονευόµενων στην αιτιολογική της έκθεση, η 

(προστεθείσα µε το Άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3888/2010) διάταξη του εδαφίου 

β' της παραγράφου 2 του Άρθρου 48 του Ν.2238/1994, ως προς το σκέλος 

της που αφορά σε προσαύξηση περιουσίας από τραπεζική κατάθεση 

σηµαντικού χρηµατικού ποσού "άγνωστης πηγής ή αιτίας", όπως η 

τελευταία αυτή έννοια ερµηνεύτηκε στη σκέψη 12, αποδίδει κατ' ουσίαν 

κανόνα που µπορούσε ήδη να συναχθεί, κατά τρόπο αρκούντως σαφή και 

προβλέψιµο, από το ισχύον πριν από τη δηµοσίευση του Ν.3888/2010 

νοµικό πλαίσιο, σχετικά µε τη δυνατότητα έµµεσης απόδειξης της ύπαρξης 

µη δηλωθέντος, φορολογητέου εισοδήµατος, λογιζοµένου, συνεπεία της 
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άγνωστης προέλευσής του, ως εισοδήµατος από ελευθέριο επάγγελµα, 

σύµφωνα µε όσα έγιναν ερµηνευτικώς δεκτά στις σκέψεις 7, 8 και 9. 

Συνεπώς, κατά το µέρος της αυτό, η παραπάνω διάταξη, σύµφωνα µε την 

αληθή έννοιά της, εφαρµόζεται και σε υπόθεση, όπως η επίδικη, όπου οι 

κινήσεις µεγάλων ποσών τραπεζικού λογαριασµού, που λαµβάνονται 

υπόψη από τη φορολογική αρχή για τη διαπίστωση διαφυγούσας 

φορολογητέας ύλης, πραγµατοποιήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της 

(30.9.2010)". 

 

Με τις ανωτέρω σκέψεις, το ΣτΕ απαντά στο δεύτερο προδικαστικό ερώτηµα 

χαρακτηρίζοντας την διάταξη του Άρθρου 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 κατά 

το µέρος της που αναφέρεται στην εξ' αγνώστου πηγής προσαύξηση, ως 

ρυθµίζουσα το βαθµό απόδειξης κάποιας φορολογικής παράβασης κατά την 

ίδια έννοια που η δυνατότητα "έµµεσης απόδειξης" συνάγεται από την 

προϊσχύουσα διάταξη του Άρθρου 45 παρ.3 εδ.α'. ∆ηλαδή η νέα διάταξη 

που εισάγεται µε το Άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 ως εδάφιο β' του 

Άρθρου 45 παρ.3 του Ν.2238/94 αποδίδει κανόνα που ερµηνευτικά 

προέκυπτε υπό το προϊσχύον Άρθρο 45 παρ.3 εδ.α'.  

 

Με την αποδοχή των ανωτέρω  σκέψεων καταλήγουµε σε µία νοµοθετική 

ιδιορρυθµία όπου προστίθεται διάταξη εισάγουσα ήδη υφιστάµενη ρύθµιση. 

Υπό το ερµηνευτικό αυτό πρίσµα, το ΣτΕ συµπεραίνει ότι δεν νοείται 

παράβαση του Άρθρου 78 παρ.2 του Συντάγµατος και ότι η διάταξη 

εφαρµόζεται και σε υποθέσεις φορολογικών ελέγχων που ανάγονται σε 

χρονική περίοδο πριν τη θέση σε ισχύ του Ν.3888/2010. Στο σηµείο αυτό 

επισηµαίνεται ότι δεν σχολιάζεται η ρητή πρόβλεψη του Άρθρου 20 του 

Ν.3888/2010 σύµφωνα µε την οποία η έναρξη ισχύος του ορίζεται η 

ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στο ΦΕΚ ήτοι η 30η Σεπτεµβρίου 2010. 

 

3. Επί του τρίτου προδικαστικού ερωτήµατος που αφεώρα την διαχειριστική 

περίοδο κατά την οποία φορολογείται η διαγνωσθείσα προσαύξηση, το ΣτΕ 
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αποφαίνεται πως "...κρίσιµος δεν είναι, τουλάχιστον κατ' αρχήν, ο 

χρόνος διενέργειας του εµβάσµατος, µε αφορµή το οποίο έγινε ο 

έλεγχος και διαπιστώθηκε η περιουσιακή προσαύξηση. Κρίσιµος 

είναι είτε ο χρόνος της κατάθεσης του επίµαχου ποσού (ή σε 

περίπτωση τµηµατικής κατάθεσής του, ο χρόνος που κατατέθηκε 

καθένα από τα τµήµατά του) στον τραπεζικό λογαριασµό του 

δικαιούχου, µέσω του οποίου έγινε το έµβασµα, είτε ο 

προγενέστερος αυτού χρόνος κατά τον οποίο (προκύπτει ότι) επήλθε 

η αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του, όπως ο χρόνος 

κατάθεσης του ποσού αυτού (ή τµήµατός του) σε άλλον τραπεζικό 

λογαριασµού του ίδιου προσώπου, από τον οποίο το επίµαχο ποσό (ή 

µέρος του) µεταφέρθηκε στο λογαριασµό του µέσω του οποίου 

διενεργήθηκε το έµβασµα. Εξάλλου, ο προσδιορισµός του ως άνω 

κρίσιµου χρόνου, που συνιστά πραγµατικό ζήτηµα (διακριτό της 

ύπαρξης περιουσιακής προσαύξησης άγνωστης πηγής ή αιτίας) και 

διενεργείται κατ' ενάσκηση δέσµιας αρµοδιότητας, πρέπει να γίνεται 

από τη φορολογική αρχή µε βάση πρόσφορα και επαρκή στοιχεία, 

συλλεγέντα κατόπιν της λήψης των προβλεπόµενων στο νόµο 

αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων, ενόψει των περιστάσεων, 

µέτρων ελέγχου και διερεύνησης της υπόθεσης". 

 

4. Επί του τετάρτου προδικαστικού ερωτήµατος σχετικά µε τον τρόπο 

ανεύρεσης του διαθεσίµου (µη αναλωθέντος) εισοδήµατος, το οποίο 

αιτιολογεί εν όλω ή εν µέρει την επίµαχη προσαύξηση, το ΣτΕ αποφαίνεται 

πως "Οι διατάξεις των εδαφίων α' και β' της παρ. 3 του Άρθρου 48 

του Ν.2238/1994, ερµηνευόµενες υπό το φως των επιταγών των 

Άρθρων 4 παρ.5 και 78 παρ.1 του Συντάγµατος, έχουν την έννοια 

ότι, σε υπόθεση όπως η κρινόµενη, τα ποσά των οριζόµενων στα 

Άρθρα 16 (παρ.1 περιπτ. α, β, γ και θ) και 17 (περιπτ. γ) του ΚΦΕ 

τεκµαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων 

αφαιρούνται, κατ' αρχήν, από το δηλωθέν εισόδηµα του αντίστοιχου 
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οικονοµικού έτους και επιπλέον, στο µέτρο που το υπερβαίνουν, από 

το κεφάλαιο που προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή ή 

αιτία, το οποίο (εισόδηµα ή κεφάλαιο) λαµβάνεται υπόψη για να 

δικαιολογήσει, εν όλω ή µέρει, την επίµαχη περιουσιακή 

προσαύξηση (ποσό τραπεζικής κατάθεσης)". 



 1 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ 

 

H AΠΟΦΑΣΗ 884/2016 ΣΤΕ 

 

Με την υπ΄ αριθµόν 884/2016 απόφαση του Β' Τµήµατος, δόθηκαν από το 

ΣτΕ οι απαντήσεις σε µέρος των προδικαστικών ερωτηµάτων που είχαν τεθεί 

ενώπιόν του από το ∆ΕΑ (20ο Τµήµα) σχετικά µε την ερµηνεία του Άρθρου 

15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010 που προσετέθη ως εδάφιο β' στο Άρθρο 48 

παρ. 3 του Ν. 2238/94. 

 

1. Το πρώτο προδικαστικό ερώτηµα περιελάµβανε δύο υποερωτήσεις. Η 

πρώτη αφορούσε την δυνατότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του Άρθρου 48 

παρ. 3 του Ν. 2238/94, όπως αυτό ίσχυε πριν την προσθήκη σε αυτό του 

εδαφίου β' (δυνάµει του Άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010) και να 

λογισθεί ως φορολογητέο εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα το ποσό 

που εµβάσθηκε στο εξωτερικό. Επί του ερωτήµατος αυτού η απάντηση στου 

ΣτΕ διατυπώνει τις ακόλουθες σκέψεις και συµπεράσµατα: 

 

1. α) Επαναλαµβάνει την παγίως νοµολογηµένη έννοια του εισοδήµατος 

(σκέψη 5) κατά τις διατάξεις του Άρθρου 4 και του Άρθρου 48 παρ. 3 του Ν. 

2238/94, αναφέροντας ότι: "ως εισόδηµα κατά τις ανωτέρω διατάξεις 

των άρθρων 4 και 48 παρ. 3 του ΚΦΕ, νοείται και φορολογείται η 

πρόσοδος που παράγεται περιοδικά από διαρκώς εκµεταλλεύσιµη 

πηγή και αποτελεί το αντάλλαγµα της προσωπικής εργασίας ή τον 

καρπό των περιουσιακών στοιχείων του φορολογούµενου όχι και 

κάθε άλλη µη έχυσα το παραπάνω γνωρίσµατα προσαύξηση της 

περιουσίας του, εκτός κι αν µε ειδική διάταξη νόµου θεωρείται 

εισόδηµα για την υπαγωγή του στο φόρο". 

Η 884/2016 απόφαση του Β' Τµήµατος του ΣτΕ (Σκέψη 5) επαναλαµβάνει 

την πάγια νοµολογία σχετικά µε την έννοια του εισοδήµατος. Παρέπεται ότι 
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αντικείµενο απόδειξης για την υπαγωγή της διαπιστούµενης προσαύξησης 

σε φορολογία εισοδήµατος είναι η απόδειξη της συνδροµής και των 

υπόλοιπων γνωρισµάτων του εισοδήµατος, δηλαδή της περιοδικότητας και 

της διαρκούς εκµεταλλευσιµότητας της πηγής. Η σχολιαζόµενη απάντηση 

όπως προκύπτει από τις σκέψεις της απόφασης που αναλύονται κατωτέρω, 

εξαντλείται στην έµµεση απόδειξη της συνδροµής της προσαυξήσεως χωρίς 

να υφίσταται οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά µε την απόδειξη (έµµεση ή 

άµεση) των λοιπών αναγκαίων γνωρισµάτων του εισοδήµατος. Η απουσία 

σχολιασµού οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα γνωρίσµατα αυτά πρέπει επίσης 

να αποδειχθούν από την έχουσα το αποδεικτικό βάρος φορολογική αρχή, 

χωρίς να αποκλείεται και επί τούτου η χρήση δικαστικών τεκµηρίων. 

 

 

1. β) Η απάντηση του ΣτΕ (Σκέψη 7) υπολαµβάνει ότι "ο φορολογούµενος 

(τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει την αληθή αιτία ή 

την πηγή της εισαγωγής στην περιουσία του των µεγάλων ποσών 

που περιέχουν οι τραπεζικοί του λογαριασµοί. Κατ'ακολουθίαν 

µπορεί ευχερώς και υποχρεούται, κατ'αρχήν, να υποδείξει στην 

φορολογική αρχή την εν λόγω αιτία ή πηγή, σύµφωνα µε τη διάταξη 

του άρθρου 66 παρ. 1 περίπτωση α του ΚΦΕ. Εποµένως, οφείλει 

κατ'αρχήν να χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα ενόψει των 

συνθηκών πληροφοριακά στοιχεία διευκρίνισης και επαρκούς 

δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης, η οποία 

προδήλως δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που προκύπτει από τα 

στοιχεία των δηλώσεών του φορολογίας εισοδήµατος". "Η άρνηση ή η 

παράλειψη του φορολογούµενου να παράσχει τις παραπάνω 

πληροφορίες ή η αδυναµία του να τεκµηριώσει επαρκώς τους 

ισχυρισµούς που προβάλλει προς δικαιολόγηση των επίµαχων 

ποσών στους τραπεζικούς λογαριασµούς του, λαµβάνεται υπόψη 

κατά την εκτίµηση από τη φορολογική αρχή (και περαιτέρω, σε 

περίπτωση άσκησης ένδικης προσφυγής, από το διοικητικό 
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δικαστήριο) των αποδείξεων σε βάρος του και επιτρέπεται να 

οδηγήσει στη συναγωγή συµπερασµάτων προς θεµελίωση της 

ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του και αντίστοιχης 

φοροδιαφυγής)." 

 

Aφετηρία των συλλογισµών και της απαντήσεως επί του πρώτου 

προδικαστικού ερωτήµατος αποτελεί η παραδοχή ότι ο φορολογούµενος 

(τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία των µεγάλων 

ποσών που περιέχουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί του. Η παραδοχή αυτή 

που τίθεται αξιωµατικά στο σκεπτικό ως δίδαγµα της κοινής πείρας, σε 

πολλές περιπτώσεις δεν επαληθεύεται. Η πιθανότητα γνώσης της 

προέλευσης των ποσών των τραπεζικών λογαριασµών είναι αντιστρόφως 

ανάλογη της ηλικίας του φορολογούµενου, όπως και του χρόνου που έχει 

παρέλθει από τη στιγµή που συντελέσθηκε η επίµαχη προσαύξηση µέχρι 

την κλήση του φορολογούµενου προς παροχή εξηγήσεων. Όσο αυξάνει η 

βιολογική ηλικία του φορολογούµενου και όσο ο φορολογούµενος 

αποµακρύνεται χρονικά από το γενεσιουργό λόγο της προσαύξησης, τόσο 

µειώνεται η δυνατότητά του να ανακαλεί στην µνήµη του τον λόγο αυτό. Η 

γνωστή πρακτική των αλλεπάλληλων παρατάσεων του δικαιώµατος του 

∆ηµοσίου να επιβάλει φόρο εισοδήµατος, έχει ως αποτέλεσµα την κλήση 

του φορολογούµενου προς παροχή εξηγήσεων για γεγονότα που συνήθως 

ανάγονται σε βάθος χρόνου µεγαλύτερο της δεκαετίας και ενίοτε της 

δεκαπενταετίας. Η δεύτερη διάζευξη στην παραδοχή αυτή ότι ο 

φορολογούµενος "ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία ή την πηγή της 

εισαγωγής στην περιουσία του των µεγάλων ποσών" είναι επίσης αµφίβολης 

ισχύος. Ουδεµία διάταξη Νόµου προβλέπει την υποχρέωση "γνώσης", ούτε 

άλλωστε στην απάντηση του ΣτΕ γίνεται µνεία κάποιου συναφούς κανόνα 

δικαίου και ως εκ τούτου η εναλλακτική αυτή παραδοχή δεν µπορεί να 

ισχύσει. Εις επίρρωσιν των ανωτέρω, θα πρέπει να τεθεί η ακόλουθη 

προβληµατική. Ακόµα και όταν ισχύει το ανωτέρω "τεκµήριο γνώσεως" και 

ο φορολογούµενος υποδείξει ως πραγµατική αιτία ή πηγή της προσαύξησης 
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πρόσοδο εξαιρουµένη της φορολογίας ή ήδη φορολογηθείσα, είναι 

αµφίβολο αν αυτό αρκεί για την απαλλαγή του. Η σχολιαζόµενη απόφαση 

του ΣτΕ αναφέρει ότι "η αδυναµία του να τεκµηριώσει επαρκώς τους 

ισχυρισµούς που προβάλει προς δικαιολόγηση των επίµαχων ποσών 

επιτρέπεται να οδηγήσει στη συναγωγή συµπερασµάτων προς θεµελίωση της 

ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του..." Συνεπώς, δεν 

πρόκειται απλά για υποχρέωση "γνώσης της προέλευσης" και υπόδειξης 

στην φορολογική αρχή αλλά και "δυνατότητας τεκµηρίωσης" της 

προέλευσης των µεγάλων ποσών που εισέρχονται στον τραπεζικό 

λογαριασµό του φορολογούµενου. ∆ηλαδή υπό την εκδοχή αυτή, για την 

κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού του ο φορολογούµενος θα όφειλε να 

τηρεί "αποδεικτικά στοιχεία" για τα εξαιρούµενα της φορολογίας 

εισοδήµατος µεγάλα ποσά. Τέτοια όµως υποχρέωση νοείται µόνο εφόσον 

ερείδεται σε κανόνα δικαίου που όπως εξηγήθηκε δεν υφίσταται. 

 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η ανωτέρω σχολιαζόµενη παραδοχή του 

ΣτΕ, δεν επαληθεύεται σε σειρά περιπτώσεων που είναι κοινώς γνωστές και 

αφορούν σηµαντικό αριθµό φορολογουµένων. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι 

χρηµατιστηριακές συναλλαγές των φορολογούµενων µε ποσά προδήλως 

δυσανάλογα των δηλουµένων εισοδηµάτων τους, που διενεργήθηκαν µέσω 

των τραπεζικών τους λογαριασµών ιδίως κατά την περίοδο 1998-2005. 

Ουδεµία υποχρέωση τήρησης των πινακιδίων ή άλλων αποδεικτικών για τη 

διενέργεια των χρηµατιστηριακών αυτών πράξεων υφίστατο. Όταν οι 

φορολογούµενοι κληθούν µετά πάροδο δεκαετίας ή και πέραν αυτής, για 

την διακρίβωση της προέλευσης των χρηµατιστηριακής φύσεως 

χρεωπιστώσεων των τραπεζικών τους λογαριασµών, είναι αδύνατη η 

ανεύρεση των σχετικών αποδεικτικών. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αδύνατη 

η τεκµηρίωση της µη υπαγωγής σε φορολογία των πιστώσεων που 

εµφανίζουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί. Υπάρχει επίσης ένα πλήθος 

επαγγελµάτων που περιλαµβάνει την καθηµερινή διαχείριση χρηµάτων για 

λογαριασµό τρίτων και ειδικότερα των πελατών τους. ∆ικηγόροι, λογιστές, 
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εκτελωνιστές, χρηµατιστές, µεσίτες ακινήτων, εµπορικοί αντιπρόσωποι, 

εισπράττουν χρήµατα στους προσωπικούς τους λογαριασµούς για 

λογαριασµό των πελατών τους. Οι δικηγόροι ως δικαστικοί πληρεξούσιοι 

εισπράτουν συχνά τα επιδικαζόµενα ποσά για λογαριασµό των πελατών 

τους. Οι λογιστές εισπράττουν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, του 

ΙΚΑ, τον ΦΠΑ που οφείλουν οι πελάτες τους και στη συνέχεια τα αποδίδουν 

στους αντίστοιχους φορείς. Οι δικηγόροι ή οι µεσίτες συχνά εκπροσωπούν 

τους αγοραστές ακινήτων στα µεταβιβαστικά συµβόλαια αφού 

προηγουµένως έχουν εισπράξει το καταβλητέο τίµηµα. Οι εισπράξεις αυτές 

δεν καταχωρούνται στα Β' κατηγορίας (απλογραφικά) βιβλία των ελευθέρων 

επαγγελµατιών διότι αυτό ουδέποτε προβλεπόταν στον ΚΒΣ ή σε άλλο 

νοµοθέτηµα. ∆ηλαδή, δεν προβλεπόταν η τήρηση στοιχείων προς επίδειξη 

στις φορολογικές αρχές για αυτές τις τραπεζικές κινήσεις που αποτελούν 

την καθηµερινότητα σωρείας επαγγελµατιών.  Τα αποδεικτικά στοιχεία για 

τις συναλλαγές αυτές είναι µετά την πάροδο πολλών ετών αδύνατο να 

ανευρεθούν ή να ανασυσταθούν. 

 

Εν όψει των ανωτέρω, η αρχική παραδοχή του σκεπτικού της 

σχολιαζόµενης απάντησης περί "γνώσεως" της προελεύσεως των µεγάλων 

ποσών σε πολλές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 

Περαιτέρω, η έµµεση αναφορά σε "υποχρέωση επαρκούς τεκµηρίωσης" 

στερείται νοµίµου ερείσµατος και εποµένως κατά µείζονα λόγο δεν νοείται 

ως "υποχρέωση" των φορολογούµενων. 

 

Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι έννοιες "µεγάλα ποσά", "προσαύξηση 

που προδήλως δεν ανταποκρίνεται στις δηλώσεις εισοδήµατος" χρήζουν 

περαιτέρω εξειδίκευσης εις τρόπον ώστε το ανωτέρω "τεκµήριο γνώσεως" να 

συγκεκριµενοποιείται ευχερώς από τα ∆ικαστήριο της ουσίας. 

 

 

1 γ.) Στη σκέψη 8 η απάντηση του ΣτΕ αναφέρει: 
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"Σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές του σεβασµού της αξιοπρέπειας 

του ανθρώπου (άρ. 2 παρ. 1 του Συντάγµατος), του κράτους δικαίου 

(άρ. 25 παρ. 1 εδ. α' του Συντάγµατος), της αναλογικότητας (άρθρο 

25 παρ. 1 εδ. δ' του Συντάγµατος) και του τεκµηρίου αθωότητας, το 

οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣ∆Α και βρίσκει 

εφαρµογή και σε διοικητικές διαδικασίες καταλογισµού 

παραβάσεων και συναφών κυρώσεων (πρβλ. ∆ΕΕ 21.1.2016, C-

74/14 Eturas, ECLI:EU:C:2016:42, σκέψη 38 και ∆ΕΕ 23.12.2009, 

C-45/08, Spector Photo Group, ECLI:EU:C:2009:86, σκέψεις 42-44), 

το βάρος απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που 

στοιχειοθετούν την αποδιδόµενη σε ορισµένο πρόσωπο φορολογική 

παράβαση, η οποία επισύρει την επιβολή σε βάρος του των 

διαφυγόντων φόρων και συναφών κυρώσεων, φέρει, κατ'αρχήν, το 

κράτος, ήτοι η φορολογική ∆ιοίκηση (πρβλ. ΣτΕ 4049/2014, 

2442/2013, 886/2005 κα). Ωστόσο, τούτο δεν έχει την έννοια ότι η 

φορολογική αρχή υποχρεούται να τεκµηριώσει την παράβαση µε 

αδιάσειστα στοιχεία, που αποδεικνύουν άµεσα και µε πλήρη 

βεβαιότητα την τέλεσή της." 

 

Η ανωτέρω σκέψη της σχολιαζόµενης απάντησης αναφέρει κατ'αρχήν ότι το 

βάρος απόδειξης της φορολογικής παράβασης φέρει η φορολογική αρχή. 

Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι αυτό δεν αποκλείει την "έµµεση απόδειξη" µε 

χρήση δικαστικών τεκµηρίων όπως εν προκειµένω η "διαπιστούµενη 

προσαύξηση". Η κρίση αυτή είναι αναµενόµενη δεδοµένου ότι τα 

"δικαστικά τεκµήρια" συνιστούν νόµιµα αποδεικτικά µέσα σύµφωνα µε 145 

επ Κ∆∆. Η χρήση όµως δικαστικών τεκµηρίων δεν αλλοιώνει ούτε περιορίζει 

την υποχρέωση σχηµατισµού πλήρους δικανικής πεποίθησης από τα 

δικαστήρια, ανεξαρτήτως του βαθµού δυσκολίας του "αποδεικτέου" 

ζητήµατος (ΣτΕ 2136/2012, 2365/13 Σκέψη 25, 2780/12 (Σκέψη 7). Ως 

εκ τούτου, η διατυπούµενη σκέψη ότι η φορολογική αρχή ενώ φέρει το 
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βάρος απόδειξης δεν υποχρεούται να τεκµηριώσει µε πλήρη βεβαιότητα την 

τέλεση της φορολογικής παράβασης, δεν απηχεί τον ανωτέρω κανόνα περί 

σχηµατισµού "πλήρους δικανικής πεποίθησης". 

 

 

1 δ.) Περαιτέρω στο πλαίσιο της σκέψης 8 αναφέρεται ότι "Τούτων έπεται 

ότι η τέλεση φορολογικής παράβασης, όπως η επίδικη, που 

συνίσταται στην παράλειψη δήλωσης φορολογητέου εισοδήµατος και 

περαιτέρω η ύπαρξη αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, µπορεί να 

προκύπτει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας φορολογικής 

αρχής, όχι µόνο µε βάση άµεσες αποδείξεις, αλλά και από έµµεσες 

αποδείξεις (άλλως "τεκµήρια"), ήτοι από αντικειµενικές και 

συγκλίνουσες ενδείξεις οι οποίες, συνολικά θεωρούµενες και 

ελλείψει άλλης εύλογης και αρκούντως τεκµηριωµένης, ενόψει των 

συνθηκών, εξήγησης που ευλόγως αναµένεται από τον 

φορολογούµενο, είναι ικανές να προσδώσουν στέρεη πραγµατική 

βάση στο συµπέρασµα περί διάπραξης της αποδιδόµενης 

παράβασης. Τούτο δεν συνιστά αντιστροφή του βάρους απόδειξης, 

αλλά κανόνα που αφορά στη φύση και στον τρόπο εκτίµησης των 

αποδεικτικών στοιχείων (πρβλ ΣτΕ 2365/2013 επταµ. 2780/2012 

επταµ)." 

 

Πριν τη διατύπωση του συµπεράσµατος, αναλύονται τέσσερις διαφορετικές 

περιπτώσεις προσόδων, σε κάποια εκ των οποίων εντάσσεται υποχρεωτικά η 

διακριβωθείσα προσαύξηση στον τραπεζικό λογαριασµό του 

φορολογούµενου. Το επίµαχο ποσό είτε "(α) αποτελεί φορολογητέο µη 

δηλωθέν εισόδηµα, περίπτωση που είναι και η συνήθης, κατά τα 

κοινώς γνωστά, στην ελληνική οικονοµική πραγµατικότητα είτε (β) 

συνιστά απαλλασσόµενο του φόρου εισόδηµα, οπότε ο 

φορολογούµενος βαρύνεται ούτως ή άλλως µε την απόδειξη της 

συνδροµής των όρων της σχετικής φοροαπαλλαγής (βλ. λ.χ. ΣτΕ 
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387/2015) είτε (γ) προέρχεται από κάποια άλλη, µη 

περιλαµβανόµενη στη δήλωσή του φορολογίας εισοδήµατος αλλά 

κατʼ αρχήν νόµιµη, πηγή ή αιτία (που µπορεί και να γεννά 

φορολογική υποχρέωση, µε βάση διατάξεις της φορολογικής 

νοµοθεσίας διαφορετικές από εκείνες της φορολογίας εισοδήµατος), 

την οποία, πάντως, ο φορολογούµενος (τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή 

οφείλει να γνωρίζει και, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούµενη 

σκέψη, υποχρεούται, κατʼ αρχήν, να υποδείξει στη φορολογική 

αρχή, παρέχοντάς της σχετικά στοιχεία, δυνάµενα να ελεγχθούν ως 

προς την ακρίβεια και την επάρκειά τους και, αναλαµβάνοντας, σε 

διαφορετική περίπτωση, τον κίνδυνο να συναχθούν σε βάρος του 

συµπεράσµατα περί τέλεσης της προαναφερόµενης φορολογικής 

παράβασης είτε (δ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρέει από 

συµπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκηµα." 

Τέλος το ΣτΕ διατυπώνει την εκτίµηση ότι "Περαιτέρω, σε υπόθεση όπως 

η παρούσα, το προαναφερόµενο, εµµέσως αποδεικνυόµενο, 

εισόδηµα, ως άγνωστης πηγής ή αιτίας, λογίζεται και φορολογείται 

ως εισόδηµα από ελευθέριο επάγγελµα, κατʼ εφαρµογή της διάταξης 

του άρθρου 48 παρ. 3 (εδ. α΄) του ΚΦΕ, η οποία είναι, κατά τούτο, 

αρκούντως σαφής και προβλέψιµη στην εφαρµογή της, για το µέσο 

επιµελή φορολογούµενο, ο οποίος δεν θα µπορούσε να έχει τη 

δικαιολογηµένη πεποίθηση ότι τέτοιο εισόδηµά του µένει 

αφορολόγητο."  

∆εν είναι πειστική η διατυπούµενη άποψη ότι το εµµέσως αποδεικνυόµενο 

εισόδηµα ως άγνωστης πηγής ή αιτίας, λογίζεται και φορολογείται ως 

εισόδηµα "κατά την αρκούντος σαφή και προβλέψιµη έννοια της διάταξης 

του άρθρου 48 παρ. 3 εδ α' του ΚΦΕ" "για το µέσο επιµελή φορολογούµενο, 

ο οποίος δεν θα µπορούσε να έχει τη δικαιολογηµένη πεποίθηση ότι τέτοιο 

εισόδηµα του µένει αφορολόγητο." 
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Οι ανωτέρω κρίσεις του ΣτΕ τίθενται σε αµφισβήτηση από αυτό καθεαυτό το 

γεγονός της υποβολής από το ∆ΕΑ του προδικαστικού ερωτήµατος, όπως 

και από τις Εφετειακές αποφάσεις που προηγήθηκαν. Σηµαντικός αριθµός 

Εφετειακών αποφάσεων έκρινε ότι δεν ήταν επιτρεπτή η συναγωγή 

συµπερασµάτων για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης προερχόµενης εξ 

αγνώστου πηγής, κατ'εφαρµογή του Άρθρου 48 παρ. 3 εδ α' του Ν. 

2238/94 (∆ΕΑ 2885/2015 8o Τριµελές, 3408 και 3463/2015 7ο Τριµελές, 

2828/2015 και 2829/2015 Β' Τριµελές, 5/2016 2ο Τριµελές). Πώς ο 

µέσος επιµελής φορολογούµενος αναµένετο να έχει σαφή αντίληψη περί 

της έννοιας της διάταξης, όµοια µε αυτή που της απέδωσε το ΣτΕ, όταν 

τόσες εφετειακές αποφάσεις έχουν κρίνει διαφορετικά περί της εννοίας 

αυτής, µε αποκορύφωµα την υποβολή και του προδικαστικού ερωτήµατος. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι η φορολογική διοίκηση επανειληµµένως εδήλωνε 

ρητά σε σχετικές αποφάσεις της ότι τα ποσά που προέρχονται από αφανείς 

πηγές δεν υπόκεινται σε φορολογία (101068/193/Α0012 Υπ. Οικ. Τµήµα 

Α και ΕΜΠ 16908/9/Α0012 ∆:12). Άλλωστε πριν την θέση σε ισχύ του Ν. 

3888/2010 οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων για τη διακρίβωση 

προσαύξησης περιουσίας υπό την εξεταζόµενη έννοια ήταν ανύπαρκτοι. Το 

γεγονός αυτό είναι από µόνο του ενδεικτικό ότι πριν την θέσπιση του 

Άρθρου 15 παρ 3 του Ν. 3888/2010 ούτε η φορολογική αρχή ούτε οι 

φορολογούµενοι ερµήνευαν το Άρθρο 48 παρ 3 εδ. α' κατά την αποδοθείσα 

από το ΣτΕ έννοια. 

 

2. Το δεύτερο προδικαστικό ερώτηµα αφορά την τυχόν αντίθεση του 

Άρθρου 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 προς το Άρθρο 78 παρ.2 του 

Συντάγµατος. Το ΣτΕ έκρινε ως λυσιτελώς υποβαλλόµενο το ερώτηµα µόνο 

κατά το µέρος που αφορά την εξ αγνώστου πηγής προσαύξηση και όχι την 

προερχόµενη από µη διαρκή ή µη σταθερή πηγή. Ειδικότερα το ΣτΕ έκρινε 

τα ακόλουθα:  
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"Όπως προκύπτει τόσο από το γράµµα όσο και από το σκοπό της, η 

εν λόγω συνταγµατική διάταξη αφορά στη νοµοθετική επιβολή του 

προβλεπόµενο φόρου, σε κατηγορία προσώπων που δεν βαρύνονταν 

προηγουµένως µε αυτόν, µέσω της εισαγωγής νέου κανόνα σε σχέση 

µε (τουλάχιστον) ένα από τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 4 

του ίδιου άρθρου στοιχεία του φόρου, δηλαδή το αντικείµενο του 

φόρου, το υποκείµενο του φόρου, το φορολογικό συντελεστή και τις 

απαλλαγές ή εξαιρέσεις από το φόρο. Όσον αφορά το αντικείµενο 

του φορολογικού βάρους, το πεδίο εφαρµογής της παραπάνω 

συνταγµατικής απαγόρευσης καταλαµβάνει τον προσδιορισµό όχι 

µόνο του είδους αλλά και του ύψους της υποκείµενης στο φόρο ύλης 

(βάση επιβολής).  

 

Αντίθετα, νοµοθετικές διατάξεις που δεν µεταβάλλουν το 

κανονιστικό καθεστώς (τουλάχιστον ενός εκ) των προαναφερόµενων 

στοιχείων ήδη προβλεπόµενου φόρου, όπως είναι εκείνες που 

ρυθµίζουν το είδος και το βαθµό απόδειξης φορολογικής παράβασης 

και της ύπαρξης αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, δεν επιβάλλουν 

φόρο, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του Άρθρου 78 του 

Συντάγµατος και, συνεπώς, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της.  

 

Επειδή, ενόψει και των µνηµονευόµενων στην αιτιολογική της έκθεση, η 

(προστεθείσα µε το Άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3888/2010) διάταξη του εδαφίου 

β' της παραγράφου 2 του Άρθρου 48 του Ν.2238/1994, ως προς το σκέλος 

της που αφορά σε προσαύξηση περιουσίας από τραπεζική κατάθεση 

σηµαντικού χρηµατικού ποσού "άγνωστης πηγής ή αιτίας", όπως η 

τελευταία αυτή έννοια ερµηνεύτηκε στη σκέψη 12, αποδίδει κατ' ουσίαν 

κανόνα που µπορούσε ήδη να συναχθεί, κατά τρόπο αρκούντως σαφή και 

προβλέψιµο, από το ισχύον πριν από τη δηµοσίευση του Ν.3888/2010 

νοµικό πλαίσιο, σχετικά µε τη δυνατότητα έµµεσης απόδειξης της ύπαρξης 

µη δηλωθέντος, φορολογητέου εισοδήµατος, λογιζοµένου, συνεπεία της 
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άγνωστης προέλευσής του, ως εισοδήµατος από ελευθέριο επάγγελµα, 

σύµφωνα µε όσα έγιναν ερµηνευτικώς δεκτά στις σκέψεις 7, 8 και 9. 

Συνεπώς, κατά το µέρος της αυτό, η παραπάνω διάταξη, σύµφωνα µε την 

αληθή έννοιά της, εφαρµόζεται και σε υπόθεση, όπως η επίδικη, όπου οι 

κινήσεις µεγάλων ποσών τραπεζικού λογαριασµού, που λαµβάνονται 

υπόψη από τη φορολογική αρχή για τη διαπίστωση διαφυγούσας 

φορολογητέας ύλης, πραγµατοποιήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της 

(30.9.2010)". 

 

Με τις ανωτέρω σκέψεις, το ΣτΕ απαντά στο δεύτερο προδικαστικό ερώτηµα 

χαρακτηρίζοντας την διάταξη του Άρθρου 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 κατά 

το µέρος της που αναφέρεται στην εξ' αγνώστου πηγής προσαύξηση, ως 

ρυθµίζουσα το βαθµό απόδειξης κάποιας φορολογικής παράβασης κατά την 

ίδια έννοια που η δυνατότητα "έµµεσης απόδειξης" συνάγεται από την 

προϊσχύουσα διάταξη του Άρθρου 45 παρ.3 εδ.α'. ∆ηλαδή η νέα διάταξη 

που εισάγεται µε το Άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 ως εδάφιο β' του 

Άρθρου 45 παρ.3 του Ν.2238/94 αποδίδει κανόνα που ερµηνευτικά 

προέκυπτε υπό το προϊσχύον Άρθρο 45 παρ.3 εδ.α'.  

 

Με την αποδοχή των ανωτέρω  σκέψεων καταλήγουµε σε µία νοµοθετική 

ιδιορρυθµία όπου προστίθεται διάταξη εισάγουσα ήδη υφιστάµενη ρύθµιση. 

Υπό το ερµηνευτικό αυτό πρίσµα, το ΣτΕ συµπεραίνει ότι δεν νοείται 

παράβαση του Άρθρου 78 παρ.2 του Συντάγµατος και ότι η διάταξη 

εφαρµόζεται και σε υποθέσεις φορολογικών ελέγχων που ανάγονται σε 

χρονική περίοδο πριν τη θέση σε ισχύ του Ν.3888/2010. Στο σηµείο αυτό 

επισηµαίνεται ότι δεν σχολιάζεται η ρητή πρόβλεψη του Άρθρου 20 του 

Ν.3888/2010 σύµφωνα µε την οποία η έναρξη ισχύος του ορίζεται η 

ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στο ΦΕΚ ήτοι η 30η Σεπτεµβρίου 2010. 

 

3. Επί του τρίτου προδικαστικού ερωτήµατος που αφεώρα την διαχειριστική 

περίοδο κατά την οποία φορολογείται η διαγνωσθείσα προσαύξηση, το ΣτΕ 
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αποφαίνεται πως "...κρίσιµος δεν είναι, τουλάχιστον κατ' αρχήν, ο 

χρόνος διενέργειας του εµβάσµατος, µε αφορµή το οποίο έγινε ο 

έλεγχος και διαπιστώθηκε η περιουσιακή προσαύξηση. Κρίσιµος 

είναι είτε ο χρόνος της κατάθεσης του επίµαχου ποσού (ή σε 

περίπτωση τµηµατικής κατάθεσής του, ο χρόνος που κατατέθηκε 

καθένα από τα τµήµατά του) στον τραπεζικό λογαριασµό του 

δικαιούχου, µέσω του οποίου έγινε το έµβασµα, είτε ο 

προγενέστερος αυτού χρόνος κατά τον οποίο (προκύπτει ότι) επήλθε 

η αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του, όπως ο χρόνος 

κατάθεσης του ποσού αυτού (ή τµήµατός του) σε άλλον τραπεζικό 

λογαριασµού του ίδιου προσώπου, από τον οποίο το επίµαχο ποσό (ή 

µέρος του) µεταφέρθηκε στο λογαριασµό του µέσω του οποίου 

διενεργήθηκε το έµβασµα. Εξάλλου, ο προσδιορισµός του ως άνω 

κρίσιµου χρόνου, που συνιστά πραγµατικό ζήτηµα (διακριτό της 

ύπαρξης περιουσιακής προσαύξησης άγνωστης πηγής ή αιτίας) και 

διενεργείται κατ' ενάσκηση δέσµιας αρµοδιότητας, πρέπει να γίνεται 

από τη φορολογική αρχή µε βάση πρόσφορα και επαρκή στοιχεία, 

συλλεγέντα κατόπιν της λήψης των προβλεπόµενων στο νόµο 

αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων, ενόψει των περιστάσεων, 

µέτρων ελέγχου και διερεύνησης της υπόθεσης". 

 

4. Επί του τετάρτου προδικαστικού ερωτήµατος σχετικά µε τον τρόπο 

ανεύρεσης του διαθεσίµου (µη αναλωθέντος) εισοδήµατος, το οποίο 

αιτιολογεί εν όλω ή εν µέρει την επίµαχη προσαύξηση, το ΣτΕ αποφαίνεται 

πως "Οι διατάξεις των εδαφίων α' και β' της παρ. 3 του Άρθρου 48 

του Ν.2238/1994, ερµηνευόµενες υπό το φως των επιταγών των 

Άρθρων 4 παρ.5 και 78 παρ.1 του Συντάγµατος, έχουν την έννοια 

ότι, σε υπόθεση όπως η κρινόµενη, τα ποσά των οριζόµενων στα 

Άρθρα 16 (παρ.1 περιπτ. α, β, γ και θ) και 17 (περιπτ. γ) του ΚΦΕ 

τεκµαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων 

αφαιρούνται, κατ' αρχήν, από το δηλωθέν εισόδηµα του αντίστοιχου 
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οικονοµικού έτους και επιπλέον, στο µέτρο που το υπερβαίνουν, από 

το κεφάλαιο που προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή ή 

αιτία, το οποίο (εισόδηµα ή κεφάλαιο) λαµβάνεται υπόψη για να 

δικαιολογήσει, εν όλω ή µέρει, την επίµαχη περιουσιακή 

προσαύξηση (ποσό τραπεζικής κατάθεσης)". 



 1 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ 

 

H AΠΟΦΑΣΗ 884/2016 ΣΤΕ 

 

Με την υπ΄ αριθµόν 884/2016 απόφαση του Β' Τµήµατος, δόθηκαν από το 

ΣτΕ οι απαντήσεις σε µέρος των προδικαστικών ερωτηµάτων που είχαν τεθεί 

ενώπιόν του από το ∆ΕΑ (20ο Τµήµα) σχετικά µε την ερµηνεία του Άρθρου 

15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010 που προσετέθη ως εδάφιο β' στο Άρθρο 48 

παρ. 3 του Ν. 2238/94. 

 

1. Το πρώτο προδικαστικό ερώτηµα περιελάµβανε δύο υποερωτήσεις. Η 

πρώτη αφορούσε την δυνατότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του Άρθρου 48 

παρ. 3 του Ν. 2238/94, όπως αυτό ίσχυε πριν την προσθήκη σε αυτό του 

εδαφίου β' (δυνάµει του Άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010) και να 

λογισθεί ως φορολογητέο εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα το ποσό 

που εµβάσθηκε στο εξωτερικό. Επί του ερωτήµατος αυτού η απάντηση στου 

ΣτΕ διατυπώνει τις ακόλουθες σκέψεις και συµπεράσµατα: 

 

1. α) Επαναλαµβάνει την παγίως νοµολογηµένη έννοια του εισοδήµατος 

(σκέψη 5) κατά τις διατάξεις του Άρθρου 4 και του Άρθρου 48 παρ. 3 του Ν. 

2238/94, αναφέροντας ότι: "ως εισόδηµα κατά τις ανωτέρω διατάξεις 

των άρθρων 4 και 48 παρ. 3 του ΚΦΕ, νοείται και φορολογείται η 

πρόσοδος που παράγεται περιοδικά από διαρκώς εκµεταλλεύσιµη 

πηγή και αποτελεί το αντάλλαγµα της προσωπικής εργασίας ή τον 

καρπό των περιουσιακών στοιχείων του φορολογούµενου όχι και 

κάθε άλλη µη έχυσα το παραπάνω γνωρίσµατα προσαύξηση της 

περιουσίας του, εκτός κι αν µε ειδική διάταξη νόµου θεωρείται 

εισόδηµα για την υπαγωγή του στο φόρο". 

Η 884/2016 απόφαση του Β' Τµήµατος του ΣτΕ (Σκέψη 5) επαναλαµβάνει 

την πάγια νοµολογία σχετικά µε την έννοια του εισοδήµατος. Παρέπεται ότι 
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αντικείµενο απόδειξης για την υπαγωγή της διαπιστούµενης προσαύξησης 

σε φορολογία εισοδήµατος είναι η απόδειξη της συνδροµής και των 

υπόλοιπων γνωρισµάτων του εισοδήµατος, δηλαδή της περιοδικότητας και 

της διαρκούς εκµεταλλευσιµότητας της πηγής. Η σχολιαζόµενη απάντηση 

όπως προκύπτει από τις σκέψεις της απόφασης που αναλύονται κατωτέρω, 

εξαντλείται στην έµµεση απόδειξη της συνδροµής της προσαυξήσεως χωρίς 

να υφίσταται οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά µε την απόδειξη (έµµεση ή 

άµεση) των λοιπών αναγκαίων γνωρισµάτων του εισοδήµατος. Η απουσία 

σχολιασµού οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα γνωρίσµατα αυτά πρέπει επίσης 

να αποδειχθούν από την έχουσα το αποδεικτικό βάρος φορολογική αρχή, 

χωρίς να αποκλείεται και επί τούτου η χρήση δικαστικών τεκµηρίων. 

 

 

1. β) Η απάντηση του ΣτΕ (Σκέψη 7) υπολαµβάνει ότι "ο φορολογούµενος 

(τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει την αληθή αιτία ή 

την πηγή της εισαγωγής στην περιουσία του των µεγάλων ποσών 

που περιέχουν οι τραπεζικοί του λογαριασµοί. Κατ'ακολουθίαν 

µπορεί ευχερώς και υποχρεούται, κατ'αρχήν, να υποδείξει στην 

φορολογική αρχή την εν λόγω αιτία ή πηγή, σύµφωνα µε τη διάταξη 

του άρθρου 66 παρ. 1 περίπτωση α του ΚΦΕ. Εποµένως, οφείλει 

κατ'αρχήν να χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα ενόψει των 

συνθηκών πληροφοριακά στοιχεία διευκρίνισης και επαρκούς 

δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης, η οποία 

προδήλως δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που προκύπτει από τα 

στοιχεία των δηλώσεών του φορολογίας εισοδήµατος". "Η άρνηση ή η 

παράλειψη του φορολογούµενου να παράσχει τις παραπάνω 

πληροφορίες ή η αδυναµία του να τεκµηριώσει επαρκώς τους 

ισχυρισµούς που προβάλλει προς δικαιολόγηση των επίµαχων 

ποσών στους τραπεζικούς λογαριασµούς του, λαµβάνεται υπόψη 

κατά την εκτίµηση από τη φορολογική αρχή (και περαιτέρω, σε 

περίπτωση άσκησης ένδικης προσφυγής, από το διοικητικό 
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δικαστήριο) των αποδείξεων σε βάρος του και επιτρέπεται να 

οδηγήσει στη συναγωγή συµπερασµάτων προς θεµελίωση της 

ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του και αντίστοιχης 

φοροδιαφυγής)." 

 

Aφετηρία των συλλογισµών και της απαντήσεως επί του πρώτου 

προδικαστικού ερωτήµατος αποτελεί η παραδοχή ότι ο φορολογούµενος 

(τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία των µεγάλων 

ποσών που περιέχουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί του. Η παραδοχή αυτή 

που τίθεται αξιωµατικά στο σκεπτικό ως δίδαγµα της κοινής πείρας, σε 

πολλές περιπτώσεις δεν επαληθεύεται. Η πιθανότητα γνώσης της 

προέλευσης των ποσών των τραπεζικών λογαριασµών είναι αντιστρόφως 

ανάλογη της ηλικίας του φορολογούµενου, όπως και του χρόνου που έχει 

παρέλθει από τη στιγµή που συντελέσθηκε η επίµαχη προσαύξηση µέχρι 

την κλήση του φορολογούµενου προς παροχή εξηγήσεων. Όσο αυξάνει η 

βιολογική ηλικία του φορολογούµενου και όσο ο φορολογούµενος 

αποµακρύνεται χρονικά από το γενεσιουργό λόγο της προσαύξησης, τόσο 

µειώνεται η δυνατότητά του να ανακαλεί στην µνήµη του τον λόγο αυτό. Η 

γνωστή πρακτική των αλλεπάλληλων παρατάσεων του δικαιώµατος του 

∆ηµοσίου να επιβάλει φόρο εισοδήµατος, έχει ως αποτέλεσµα την κλήση 

του φορολογούµενου προς παροχή εξηγήσεων για γεγονότα που συνήθως 

ανάγονται σε βάθος χρόνου µεγαλύτερο της δεκαετίας και ενίοτε της 

δεκαπενταετίας. Η δεύτερη διάζευξη στην παραδοχή αυτή ότι ο 

φορολογούµενος "ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία ή την πηγή της 

εισαγωγής στην περιουσία του των µεγάλων ποσών" είναι επίσης αµφίβολης 

ισχύος. Ουδεµία διάταξη Νόµου προβλέπει την υποχρέωση "γνώσης", ούτε 

άλλωστε στην απάντηση του ΣτΕ γίνεται µνεία κάποιου συναφούς κανόνα 

δικαίου και ως εκ τούτου η εναλλακτική αυτή παραδοχή δεν µπορεί να 

ισχύσει. Εις επίρρωσιν των ανωτέρω, θα πρέπει να τεθεί η ακόλουθη 

προβληµατική. Ακόµα και όταν ισχύει το ανωτέρω "τεκµήριο γνώσεως" και 

ο φορολογούµενος υποδείξει ως πραγµατική αιτία ή πηγή της προσαύξησης 



 4 

πρόσοδο εξαιρουµένη της φορολογίας ή ήδη φορολογηθείσα, είναι 

αµφίβολο αν αυτό αρκεί για την απαλλαγή του. Η σχολιαζόµενη απόφαση 

του ΣτΕ αναφέρει ότι "η αδυναµία του να τεκµηριώσει επαρκώς τους 

ισχυρισµούς που προβάλει προς δικαιολόγηση των επίµαχων ποσών 

επιτρέπεται να οδηγήσει στη συναγωγή συµπερασµάτων προς θεµελίωση της 

ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του..." Συνεπώς, δεν 

πρόκειται απλά για υποχρέωση "γνώσης της προέλευσης" και υπόδειξης 

στην φορολογική αρχή αλλά και "δυνατότητας τεκµηρίωσης" της 

προέλευσης των µεγάλων ποσών που εισέρχονται στον τραπεζικό 

λογαριασµό του φορολογούµενου. ∆ηλαδή υπό την εκδοχή αυτή, για την 

κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού του ο φορολογούµενος θα όφειλε να 

τηρεί "αποδεικτικά στοιχεία" για τα εξαιρούµενα της φορολογίας 

εισοδήµατος µεγάλα ποσά. Τέτοια όµως υποχρέωση νοείται µόνο εφόσον 

ερείδεται σε κανόνα δικαίου που όπως εξηγήθηκε δεν υφίσταται. 

 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η ανωτέρω σχολιαζόµενη παραδοχή του 

ΣτΕ, δεν επαληθεύεται σε σειρά περιπτώσεων που είναι κοινώς γνωστές και 

αφορούν σηµαντικό αριθµό φορολογουµένων. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι 

χρηµατιστηριακές συναλλαγές των φορολογούµενων µε ποσά προδήλως 

δυσανάλογα των δηλουµένων εισοδηµάτων τους, που διενεργήθηκαν µέσω 

των τραπεζικών τους λογαριασµών ιδίως κατά την περίοδο 1998-2005. 

Ουδεµία υποχρέωση τήρησης των πινακιδίων ή άλλων αποδεικτικών για τη 

διενέργεια των χρηµατιστηριακών αυτών πράξεων υφίστατο. Όταν οι 

φορολογούµενοι κληθούν µετά πάροδο δεκαετίας ή και πέραν αυτής, για 

την διακρίβωση της προέλευσης των χρηµατιστηριακής φύσεως 

χρεωπιστώσεων των τραπεζικών τους λογαριασµών, είναι αδύνατη η 

ανεύρεση των σχετικών αποδεικτικών. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αδύνατη 

η τεκµηρίωση της µη υπαγωγής σε φορολογία των πιστώσεων που 

εµφανίζουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί. Υπάρχει επίσης ένα πλήθος 

επαγγελµάτων που περιλαµβάνει την καθηµερινή διαχείριση χρηµάτων για 

λογαριασµό τρίτων και ειδικότερα των πελατών τους. ∆ικηγόροι, λογιστές, 
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εκτελωνιστές, χρηµατιστές, µεσίτες ακινήτων, εµπορικοί αντιπρόσωποι, 

εισπράττουν χρήµατα στους προσωπικούς τους λογαριασµούς για 

λογαριασµό των πελατών τους. Οι δικηγόροι ως δικαστικοί πληρεξούσιοι 

εισπράτουν συχνά τα επιδικαζόµενα ποσά για λογαριασµό των πελατών 

τους. Οι λογιστές εισπράττουν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, του 

ΙΚΑ, τον ΦΠΑ που οφείλουν οι πελάτες τους και στη συνέχεια τα αποδίδουν 

στους αντίστοιχους φορείς. Οι δικηγόροι ή οι µεσίτες συχνά εκπροσωπούν 

τους αγοραστές ακινήτων στα µεταβιβαστικά συµβόλαια αφού 

προηγουµένως έχουν εισπράξει το καταβλητέο τίµηµα. Οι εισπράξεις αυτές 

δεν καταχωρούνται στα Β' κατηγορίας (απλογραφικά) βιβλία των ελευθέρων 

επαγγελµατιών διότι αυτό ουδέποτε προβλεπόταν στον ΚΒΣ ή σε άλλο 

νοµοθέτηµα. ∆ηλαδή, δεν προβλεπόταν η τήρηση στοιχείων προς επίδειξη 

στις φορολογικές αρχές για αυτές τις τραπεζικές κινήσεις που αποτελούν 

την καθηµερινότητα σωρείας επαγγελµατιών.  Τα αποδεικτικά στοιχεία για 

τις συναλλαγές αυτές είναι µετά την πάροδο πολλών ετών αδύνατο να 

ανευρεθούν ή να ανασυσταθούν. 

 

Εν όψει των ανωτέρω, η αρχική παραδοχή του σκεπτικού της 

σχολιαζόµενης απάντησης περί "γνώσεως" της προελεύσεως των µεγάλων 

ποσών σε πολλές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 

Περαιτέρω, η έµµεση αναφορά σε "υποχρέωση επαρκούς τεκµηρίωσης" 

στερείται νοµίµου ερείσµατος και εποµένως κατά µείζονα λόγο δεν νοείται 

ως "υποχρέωση" των φορολογούµενων. 

 

Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι έννοιες "µεγάλα ποσά", "προσαύξηση 

που προδήλως δεν ανταποκρίνεται στις δηλώσεις εισοδήµατος" χρήζουν 

περαιτέρω εξειδίκευσης εις τρόπον ώστε το ανωτέρω "τεκµήριο γνώσεως" να 

συγκεκριµενοποιείται ευχερώς από τα ∆ικαστήριο της ουσίας. 

 

 

1 γ.) Στη σκέψη 8 η απάντηση του ΣτΕ αναφέρει: 
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"Σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές του σεβασµού της αξιοπρέπειας 

του ανθρώπου (άρ. 2 παρ. 1 του Συντάγµατος), του κράτους δικαίου 

(άρ. 25 παρ. 1 εδ. α' του Συντάγµατος), της αναλογικότητας (άρθρο 

25 παρ. 1 εδ. δ' του Συντάγµατος) και του τεκµηρίου αθωότητας, το 

οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣ∆Α και βρίσκει 

εφαρµογή και σε διοικητικές διαδικασίες καταλογισµού 

παραβάσεων και συναφών κυρώσεων (πρβλ. ∆ΕΕ 21.1.2016, C-

74/14 Eturas, ECLI:EU:C:2016:42, σκέψη 38 και ∆ΕΕ 23.12.2009, 

C-45/08, Spector Photo Group, ECLI:EU:C:2009:86, σκέψεις 42-44), 

το βάρος απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που 

στοιχειοθετούν την αποδιδόµενη σε ορισµένο πρόσωπο φορολογική 

παράβαση, η οποία επισύρει την επιβολή σε βάρος του των 

διαφυγόντων φόρων και συναφών κυρώσεων, φέρει, κατ'αρχήν, το 

κράτος, ήτοι η φορολογική ∆ιοίκηση (πρβλ. ΣτΕ 4049/2014, 

2442/2013, 886/2005 κα). Ωστόσο, τούτο δεν έχει την έννοια ότι η 

φορολογική αρχή υποχρεούται να τεκµηριώσει την παράβαση µε 

αδιάσειστα στοιχεία, που αποδεικνύουν άµεσα και µε πλήρη 

βεβαιότητα την τέλεσή της." 

 

Η ανωτέρω σκέψη της σχολιαζόµενης απάντησης αναφέρει κατ'αρχήν ότι το 

βάρος απόδειξης της φορολογικής παράβασης φέρει η φορολογική αρχή. 

Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι αυτό δεν αποκλείει την "έµµεση απόδειξη" µε 

χρήση δικαστικών τεκµηρίων όπως εν προκειµένω η "διαπιστούµενη 

προσαύξηση". Η κρίση αυτή είναι αναµενόµενη δεδοµένου ότι τα 

"δικαστικά τεκµήρια" συνιστούν νόµιµα αποδεικτικά µέσα σύµφωνα µε 145 

επ Κ∆∆. Η χρήση όµως δικαστικών τεκµηρίων δεν αλλοιώνει ούτε περιορίζει 

την υποχρέωση σχηµατισµού πλήρους δικανικής πεποίθησης από τα 

δικαστήρια, ανεξαρτήτως του βαθµού δυσκολίας του "αποδεικτέου" 

ζητήµατος (ΣτΕ 2136/2012, 2365/13 Σκέψη 25, 2780/12 (Σκέψη 7). Ως 

εκ τούτου, η διατυπούµενη σκέψη ότι η φορολογική αρχή ενώ φέρει το 
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βάρος απόδειξης δεν υποχρεούται να τεκµηριώσει µε πλήρη βεβαιότητα την 

τέλεση της φορολογικής παράβασης, δεν απηχεί τον ανωτέρω κανόνα περί 

σχηµατισµού "πλήρους δικανικής πεποίθησης". 

 

 

1 δ.) Περαιτέρω στο πλαίσιο της σκέψης 8 αναφέρεται ότι "Τούτων έπεται 

ότι η τέλεση φορολογικής παράβασης, όπως η επίδικη, που 

συνίσταται στην παράλειψη δήλωσης φορολογητέου εισοδήµατος και 

περαιτέρω η ύπαρξη αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, µπορεί να 

προκύπτει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας φορολογικής 

αρχής, όχι µόνο µε βάση άµεσες αποδείξεις, αλλά και από έµµεσες 

αποδείξεις (άλλως "τεκµήρια"), ήτοι από αντικειµενικές και 

συγκλίνουσες ενδείξεις οι οποίες, συνολικά θεωρούµενες και 

ελλείψει άλλης εύλογης και αρκούντως τεκµηριωµένης, ενόψει των 

συνθηκών, εξήγησης που ευλόγως αναµένεται από τον 

φορολογούµενο, είναι ικανές να προσδώσουν στέρεη πραγµατική 

βάση στο συµπέρασµα περί διάπραξης της αποδιδόµενης 

παράβασης. Τούτο δεν συνιστά αντιστροφή του βάρους απόδειξης, 

αλλά κανόνα που αφορά στη φύση και στον τρόπο εκτίµησης των 

αποδεικτικών στοιχείων (πρβλ ΣτΕ 2365/2013 επταµ. 2780/2012 

επταµ)." 

 

Πριν τη διατύπωση του συµπεράσµατος, αναλύονται τέσσερις διαφορετικές 

περιπτώσεις προσόδων, σε κάποια εκ των οποίων εντάσσεται υποχρεωτικά η 

διακριβωθείσα προσαύξηση στον τραπεζικό λογαριασµό του 

φορολογούµενου. Το επίµαχο ποσό είτε "(α) αποτελεί φορολογητέο µη 

δηλωθέν εισόδηµα, περίπτωση που είναι και η συνήθης, κατά τα 

κοινώς γνωστά, στην ελληνική οικονοµική πραγµατικότητα είτε (β) 

συνιστά απαλλασσόµενο του φόρου εισόδηµα, οπότε ο 

φορολογούµενος βαρύνεται ούτως ή άλλως µε την απόδειξη της 

συνδροµής των όρων της σχετικής φοροαπαλλαγής (βλ. λ.χ. ΣτΕ 
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387/2015) είτε (γ) προέρχεται από κάποια άλλη, µη 

περιλαµβανόµενη στη δήλωσή του φορολογίας εισοδήµατος αλλά 

κατʼ αρχήν νόµιµη, πηγή ή αιτία (που µπορεί και να γεννά 

φορολογική υποχρέωση, µε βάση διατάξεις της φορολογικής 

νοµοθεσίας διαφορετικές από εκείνες της φορολογίας εισοδήµατος), 

την οποία, πάντως, ο φορολογούµενος (τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή 

οφείλει να γνωρίζει και, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούµενη 

σκέψη, υποχρεούται, κατʼ αρχήν, να υποδείξει στη φορολογική 

αρχή, παρέχοντάς της σχετικά στοιχεία, δυνάµενα να ελεγχθούν ως 

προς την ακρίβεια και την επάρκειά τους και, αναλαµβάνοντας, σε 

διαφορετική περίπτωση, τον κίνδυνο να συναχθούν σε βάρος του 

συµπεράσµατα περί τέλεσης της προαναφερόµενης φορολογικής 

παράβασης είτε (δ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρέει από 

συµπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκηµα." 

Τέλος το ΣτΕ διατυπώνει την εκτίµηση ότι "Περαιτέρω, σε υπόθεση όπως 

η παρούσα, το προαναφερόµενο, εµµέσως αποδεικνυόµενο, 

εισόδηµα, ως άγνωστης πηγής ή αιτίας, λογίζεται και φορολογείται 

ως εισόδηµα από ελευθέριο επάγγελµα, κατʼ εφαρµογή της διάταξης 

του άρθρου 48 παρ. 3 (εδ. α΄) του ΚΦΕ, η οποία είναι, κατά τούτο, 

αρκούντως σαφής και προβλέψιµη στην εφαρµογή της, για το µέσο 

επιµελή φορολογούµενο, ο οποίος δεν θα µπορούσε να έχει τη 

δικαιολογηµένη πεποίθηση ότι τέτοιο εισόδηµά του µένει 

αφορολόγητο."  

∆εν είναι πειστική η διατυπούµενη άποψη ότι το εµµέσως αποδεικνυόµενο 

εισόδηµα ως άγνωστης πηγής ή αιτίας, λογίζεται και φορολογείται ως 

εισόδηµα "κατά την αρκούντος σαφή και προβλέψιµη έννοια της διάταξης 

του άρθρου 48 παρ. 3 εδ α' του ΚΦΕ" "για το µέσο επιµελή φορολογούµενο, 

ο οποίος δεν θα µπορούσε να έχει τη δικαιολογηµένη πεποίθηση ότι τέτοιο 

εισόδηµα του µένει αφορολόγητο." 
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Οι ανωτέρω κρίσεις του ΣτΕ τίθενται σε αµφισβήτηση από αυτό καθεαυτό το 

γεγονός της υποβολής από το ∆ΕΑ του προδικαστικού ερωτήµατος, όπως 

και από τις Εφετειακές αποφάσεις που προηγήθηκαν. Σηµαντικός αριθµός 

Εφετειακών αποφάσεων έκρινε ότι δεν ήταν επιτρεπτή η συναγωγή 

συµπερασµάτων για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης προερχόµενης εξ 

αγνώστου πηγής, κατ'εφαρµογή του Άρθρου 48 παρ. 3 εδ α' του Ν. 

2238/94 (∆ΕΑ 2885/2015 8o Τριµελές, 3408 και 3463/2015 7ο Τριµελές, 

2828/2015 και 2829/2015 Β' Τριµελές, 5/2016 2ο Τριµελές). Πώς ο 

µέσος επιµελής φορολογούµενος αναµένετο να έχει σαφή αντίληψη περί 

της έννοιας της διάταξης, όµοια µε αυτή που της απέδωσε το ΣτΕ, όταν 

τόσες εφετειακές αποφάσεις έχουν κρίνει διαφορετικά περί της εννοίας 

αυτής, µε αποκορύφωµα την υποβολή και του προδικαστικού ερωτήµατος. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι η φορολογική διοίκηση επανειληµµένως εδήλωνε 

ρητά σε σχετικές αποφάσεις της ότι τα ποσά που προέρχονται από αφανείς 

πηγές δεν υπόκεινται σε φορολογία (101068/193/Α0012 Υπ. Οικ. Τµήµα 

Α και ΕΜΠ 16908/9/Α0012 ∆:12). Άλλωστε πριν την θέση σε ισχύ του Ν. 

3888/2010 οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων για τη διακρίβωση 

προσαύξησης περιουσίας υπό την εξεταζόµενη έννοια ήταν ανύπαρκτοι. Το 

γεγονός αυτό είναι από µόνο του ενδεικτικό ότι πριν την θέσπιση του 

Άρθρου 15 παρ 3 του Ν. 3888/2010 ούτε η φορολογική αρχή ούτε οι 

φορολογούµενοι ερµήνευαν το Άρθρο 48 παρ 3 εδ. α' κατά την αποδοθείσα 

από το ΣτΕ έννοια. 

 

2. Το δεύτερο προδικαστικό ερώτηµα αφορά την τυχόν αντίθεση του 

Άρθρου 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 προς το Άρθρο 78 παρ.2 του 

Συντάγµατος. Το ΣτΕ έκρινε ως λυσιτελώς υποβαλλόµενο το ερώτηµα µόνο 

κατά το µέρος που αφορά την εξ αγνώστου πηγής προσαύξηση και όχι την 

προερχόµενη από µη διαρκή ή µη σταθερή πηγή. Ειδικότερα το ΣτΕ έκρινε 

τα ακόλουθα:  
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"Όπως προκύπτει τόσο από το γράµµα όσο και από το σκοπό της, η 

εν λόγω συνταγµατική διάταξη αφορά στη νοµοθετική επιβολή του 

προβλεπόµενο φόρου, σε κατηγορία προσώπων που δεν βαρύνονταν 

προηγουµένως µε αυτόν, µέσω της εισαγωγής νέου κανόνα σε σχέση 

µε (τουλάχιστον) ένα από τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 4 

του ίδιου άρθρου στοιχεία του φόρου, δηλαδή το αντικείµενο του 

φόρου, το υποκείµενο του φόρου, το φορολογικό συντελεστή και τις 

απαλλαγές ή εξαιρέσεις από το φόρο. Όσον αφορά το αντικείµενο 

του φορολογικού βάρους, το πεδίο εφαρµογής της παραπάνω 

συνταγµατικής απαγόρευσης καταλαµβάνει τον προσδιορισµό όχι 

µόνο του είδους αλλά και του ύψους της υποκείµενης στο φόρο ύλης 

(βάση επιβολής).  

 

Αντίθετα, νοµοθετικές διατάξεις που δεν µεταβάλλουν το 

κανονιστικό καθεστώς (τουλάχιστον ενός εκ) των προαναφερόµενων 

στοιχείων ήδη προβλεπόµενου φόρου, όπως είναι εκείνες που 

ρυθµίζουν το είδος και το βαθµό απόδειξης φορολογικής παράβασης 

και της ύπαρξης αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, δεν επιβάλλουν 

φόρο, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του Άρθρου 78 του 

Συντάγµατος και, συνεπώς, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της.  

 

Επειδή, ενόψει και των µνηµονευόµενων στην αιτιολογική της έκθεση, η 

(προστεθείσα µε το Άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3888/2010) διάταξη του εδαφίου 

β' της παραγράφου 2 του Άρθρου 48 του Ν.2238/1994, ως προς το σκέλος 

της που αφορά σε προσαύξηση περιουσίας από τραπεζική κατάθεση 

σηµαντικού χρηµατικού ποσού "άγνωστης πηγής ή αιτίας", όπως η 

τελευταία αυτή έννοια ερµηνεύτηκε στη σκέψη 12, αποδίδει κατ' ουσίαν 

κανόνα που µπορούσε ήδη να συναχθεί, κατά τρόπο αρκούντως σαφή και 

προβλέψιµο, από το ισχύον πριν από τη δηµοσίευση του Ν.3888/2010 

νοµικό πλαίσιο, σχετικά µε τη δυνατότητα έµµεσης απόδειξης της ύπαρξης 

µη δηλωθέντος, φορολογητέου εισοδήµατος, λογιζοµένου, συνεπεία της 
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άγνωστης προέλευσής του, ως εισοδήµατος από ελευθέριο επάγγελµα, 

σύµφωνα µε όσα έγιναν ερµηνευτικώς δεκτά στις σκέψεις 7, 8 και 9. 

Συνεπώς, κατά το µέρος της αυτό, η παραπάνω διάταξη, σύµφωνα µε την 

αληθή έννοιά της, εφαρµόζεται και σε υπόθεση, όπως η επίδικη, όπου οι 

κινήσεις µεγάλων ποσών τραπεζικού λογαριασµού, που λαµβάνονται 

υπόψη από τη φορολογική αρχή για τη διαπίστωση διαφυγούσας 

φορολογητέας ύλης, πραγµατοποιήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της 

(30.9.2010)". 

 

Με τις ανωτέρω σκέψεις, το ΣτΕ απαντά στο δεύτερο προδικαστικό ερώτηµα 

χαρακτηρίζοντας την διάταξη του Άρθρου 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 κατά 

το µέρος της που αναφέρεται στην εξ' αγνώστου πηγής προσαύξηση, ως 

ρυθµίζουσα το βαθµό απόδειξης κάποιας φορολογικής παράβασης κατά την 

ίδια έννοια που η δυνατότητα "έµµεσης απόδειξης" συνάγεται από την 

προϊσχύουσα διάταξη του Άρθρου 45 παρ.3 εδ.α'. ∆ηλαδή η νέα διάταξη 

που εισάγεται µε το Άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 ως εδάφιο β' του 

Άρθρου 45 παρ.3 του Ν.2238/94 αποδίδει κανόνα που ερµηνευτικά 

προέκυπτε υπό το προϊσχύον Άρθρο 45 παρ.3 εδ.α'.  

 

Με την αποδοχή των ανωτέρω  σκέψεων καταλήγουµε σε µία νοµοθετική 

ιδιορρυθµία όπου προστίθεται διάταξη εισάγουσα ήδη υφιστάµενη ρύθµιση. 

Υπό το ερµηνευτικό αυτό πρίσµα, το ΣτΕ συµπεραίνει ότι δεν νοείται 

παράβαση του Άρθρου 78 παρ.2 του Συντάγµατος και ότι η διάταξη 

εφαρµόζεται και σε υποθέσεις φορολογικών ελέγχων που ανάγονται σε 

χρονική περίοδο πριν τη θέση σε ισχύ του Ν.3888/2010. Στο σηµείο αυτό 

επισηµαίνεται ότι δεν σχολιάζεται η ρητή πρόβλεψη του Άρθρου 20 του 

Ν.3888/2010 σύµφωνα µε την οποία η έναρξη ισχύος του ορίζεται η 

ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στο ΦΕΚ ήτοι η 30η Σεπτεµβρίου 2010. 

 

3. Επί του τρίτου προδικαστικού ερωτήµατος που αφεώρα την διαχειριστική 

περίοδο κατά την οποία φορολογείται η διαγνωσθείσα προσαύξηση, το ΣτΕ 
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αποφαίνεται πως "...κρίσιµος δεν είναι, τουλάχιστον κατ' αρχήν, ο 

χρόνος διενέργειας του εµβάσµατος, µε αφορµή το οποίο έγινε ο 

έλεγχος και διαπιστώθηκε η περιουσιακή προσαύξηση. Κρίσιµος 

είναι είτε ο χρόνος της κατάθεσης του επίµαχου ποσού (ή σε 

περίπτωση τµηµατικής κατάθεσής του, ο χρόνος που κατατέθηκε 

καθένα από τα τµήµατά του) στον τραπεζικό λογαριασµό του 

δικαιούχου, µέσω του οποίου έγινε το έµβασµα, είτε ο 

προγενέστερος αυτού χρόνος κατά τον οποίο (προκύπτει ότι) επήλθε 

η αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του, όπως ο χρόνος 

κατάθεσης του ποσού αυτού (ή τµήµατός του) σε άλλον τραπεζικό 

λογαριασµού του ίδιου προσώπου, από τον οποίο το επίµαχο ποσό (ή 

µέρος του) µεταφέρθηκε στο λογαριασµό του µέσω του οποίου 

διενεργήθηκε το έµβασµα. Εξάλλου, ο προσδιορισµός του ως άνω 

κρίσιµου χρόνου, που συνιστά πραγµατικό ζήτηµα (διακριτό της 

ύπαρξης περιουσιακής προσαύξησης άγνωστης πηγής ή αιτίας) και 

διενεργείται κατ' ενάσκηση δέσµιας αρµοδιότητας, πρέπει να γίνεται 

από τη φορολογική αρχή µε βάση πρόσφορα και επαρκή στοιχεία, 

συλλεγέντα κατόπιν της λήψης των προβλεπόµενων στο νόµο 

αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων, ενόψει των περιστάσεων, 

µέτρων ελέγχου και διερεύνησης της υπόθεσης". 

 

4. Επί του τετάρτου προδικαστικού ερωτήµατος σχετικά µε τον τρόπο 

ανεύρεσης του διαθεσίµου (µη αναλωθέντος) εισοδήµατος, το οποίο 

αιτιολογεί εν όλω ή εν µέρει την επίµαχη προσαύξηση, το ΣτΕ αποφαίνεται 

πως "Οι διατάξεις των εδαφίων α' και β' της παρ. 3 του Άρθρου 48 

του Ν.2238/1994, ερµηνευόµενες υπό το φως των επιταγών των 

Άρθρων 4 παρ.5 και 78 παρ.1 του Συντάγµατος, έχουν την έννοια 

ότι, σε υπόθεση όπως η κρινόµενη, τα ποσά των οριζόµενων στα 

Άρθρα 16 (παρ.1 περιπτ. α, β, γ και θ) και 17 (περιπτ. γ) του ΚΦΕ 

τεκµαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων 

αφαιρούνται, κατ' αρχήν, από το δηλωθέν εισόδηµα του αντίστοιχου 
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οικονοµικού έτους και επιπλέον, στο µέτρο που το υπερβαίνουν, από 

το κεφάλαιο που προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή ή 

αιτία, το οποίο (εισόδηµα ή κεφάλαιο) λαµβάνεται υπόψη για να 

δικαιολογήσει, εν όλω ή µέρει, την επίµαχη περιουσιακή 

προσαύξηση (ποσό τραπεζικής κατάθεσης)". 



 1 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ 

 

H AΠΟΦΑΣΗ 884/2016 ΣΤΕ 

 

Με την υπ΄ αριθµόν 884/2016 απόφαση του Β' Τµήµατος, δόθηκαν από το 

ΣτΕ οι απαντήσεις σε µέρος των προδικαστικών ερωτηµάτων που είχαν τεθεί 

ενώπιόν του από το ∆ΕΑ (20ο Τµήµα) σχετικά µε την ερµηνεία του Άρθρου 

15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010 που προσετέθη ως εδάφιο β' στο Άρθρο 48 

παρ. 3 του Ν. 2238/94. 

 

1. Το πρώτο προδικαστικό ερώτηµα περιελάµβανε δύο υποερωτήσεις. Η 

πρώτη αφορούσε την δυνατότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του Άρθρου 48 

παρ. 3 του Ν. 2238/94, όπως αυτό ίσχυε πριν την προσθήκη σε αυτό του 

εδαφίου β' (δυνάµει του Άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010) και να 

λογισθεί ως φορολογητέο εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα το ποσό 

που εµβάσθηκε στο εξωτερικό. Επί του ερωτήµατος αυτού η απάντηση στου 

ΣτΕ διατυπώνει τις ακόλουθες σκέψεις και συµπεράσµατα: 

 

1. α) Επαναλαµβάνει την παγίως νοµολογηµένη έννοια του εισοδήµατος 

(σκέψη 5) κατά τις διατάξεις του Άρθρου 4 και του Άρθρου 48 παρ. 3 του Ν. 

2238/94, αναφέροντας ότι: "ως εισόδηµα κατά τις ανωτέρω διατάξεις 

των άρθρων 4 και 48 παρ. 3 του ΚΦΕ, νοείται και φορολογείται η 

πρόσοδος που παράγεται περιοδικά από διαρκώς εκµεταλλεύσιµη 

πηγή και αποτελεί το αντάλλαγµα της προσωπικής εργασίας ή τον 

καρπό των περιουσιακών στοιχείων του φορολογούµενου όχι και 

κάθε άλλη µη έχυσα το παραπάνω γνωρίσµατα προσαύξηση της 

περιουσίας του, εκτός κι αν µε ειδική διάταξη νόµου θεωρείται 

εισόδηµα για την υπαγωγή του στο φόρο". 

Η 884/2016 απόφαση του Β' Τµήµατος του ΣτΕ (Σκέψη 5) επαναλαµβάνει 

την πάγια νοµολογία σχετικά µε την έννοια του εισοδήµατος. Παρέπεται ότι 
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αντικείµενο απόδειξης για την υπαγωγή της διαπιστούµενης προσαύξησης 

σε φορολογία εισοδήµατος είναι η απόδειξη της συνδροµής και των 

υπόλοιπων γνωρισµάτων του εισοδήµατος, δηλαδή της περιοδικότητας και 

της διαρκούς εκµεταλλευσιµότητας της πηγής. Η σχολιαζόµενη απάντηση 

όπως προκύπτει από τις σκέψεις της απόφασης που αναλύονται κατωτέρω, 

εξαντλείται στην έµµεση απόδειξη της συνδροµής της προσαυξήσεως χωρίς 

να υφίσταται οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά µε την απόδειξη (έµµεση ή 

άµεση) των λοιπών αναγκαίων γνωρισµάτων του εισοδήµατος. Η απουσία 

σχολιασµού οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα γνωρίσµατα αυτά πρέπει επίσης 

να αποδειχθούν από την έχουσα το αποδεικτικό βάρος φορολογική αρχή, 

χωρίς να αποκλείεται και επί τούτου η χρήση δικαστικών τεκµηρίων. 

 

 

1. β) Η απάντηση του ΣτΕ (Σκέψη 7) υπολαµβάνει ότι "ο φορολογούµενος 

(τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει την αληθή αιτία ή 

την πηγή της εισαγωγής στην περιουσία του των µεγάλων ποσών 

που περιέχουν οι τραπεζικοί του λογαριασµοί. Κατ'ακολουθίαν 

µπορεί ευχερώς και υποχρεούται, κατ'αρχήν, να υποδείξει στην 

φορολογική αρχή την εν λόγω αιτία ή πηγή, σύµφωνα µε τη διάταξη 

του άρθρου 66 παρ. 1 περίπτωση α του ΚΦΕ. Εποµένως, οφείλει 

κατ'αρχήν να χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα ενόψει των 

συνθηκών πληροφοριακά στοιχεία διευκρίνισης και επαρκούς 

δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης, η οποία 

προδήλως δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που προκύπτει από τα 

στοιχεία των δηλώσεών του φορολογίας εισοδήµατος". "Η άρνηση ή η 

παράλειψη του φορολογούµενου να παράσχει τις παραπάνω 

πληροφορίες ή η αδυναµία του να τεκµηριώσει επαρκώς τους 

ισχυρισµούς που προβάλλει προς δικαιολόγηση των επίµαχων 

ποσών στους τραπεζικούς λογαριασµούς του, λαµβάνεται υπόψη 

κατά την εκτίµηση από τη φορολογική αρχή (και περαιτέρω, σε 

περίπτωση άσκησης ένδικης προσφυγής, από το διοικητικό 
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δικαστήριο) των αποδείξεων σε βάρος του και επιτρέπεται να 

οδηγήσει στη συναγωγή συµπερασµάτων προς θεµελίωση της 

ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του και αντίστοιχης 

φοροδιαφυγής)." 

 

Aφετηρία των συλλογισµών και της απαντήσεως επί του πρώτου 

προδικαστικού ερωτήµατος αποτελεί η παραδοχή ότι ο φορολογούµενος 

(τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία των µεγάλων 

ποσών που περιέχουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί του. Η παραδοχή αυτή 

που τίθεται αξιωµατικά στο σκεπτικό ως δίδαγµα της κοινής πείρας, σε 

πολλές περιπτώσεις δεν επαληθεύεται. Η πιθανότητα γνώσης της 

προέλευσης των ποσών των τραπεζικών λογαριασµών είναι αντιστρόφως 

ανάλογη της ηλικίας του φορολογούµενου, όπως και του χρόνου που έχει 

παρέλθει από τη στιγµή που συντελέσθηκε η επίµαχη προσαύξηση µέχρι 

την κλήση του φορολογούµενου προς παροχή εξηγήσεων. Όσο αυξάνει η 

βιολογική ηλικία του φορολογούµενου και όσο ο φορολογούµενος 

αποµακρύνεται χρονικά από το γενεσιουργό λόγο της προσαύξησης, τόσο 

µειώνεται η δυνατότητά του να ανακαλεί στην µνήµη του τον λόγο αυτό. Η 

γνωστή πρακτική των αλλεπάλληλων παρατάσεων του δικαιώµατος του 

∆ηµοσίου να επιβάλει φόρο εισοδήµατος, έχει ως αποτέλεσµα την κλήση 

του φορολογούµενου προς παροχή εξηγήσεων για γεγονότα που συνήθως 

ανάγονται σε βάθος χρόνου µεγαλύτερο της δεκαετίας και ενίοτε της 

δεκαπενταετίας. Η δεύτερη διάζευξη στην παραδοχή αυτή ότι ο 

φορολογούµενος "ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία ή την πηγή της 

εισαγωγής στην περιουσία του των µεγάλων ποσών" είναι επίσης αµφίβολης 

ισχύος. Ουδεµία διάταξη Νόµου προβλέπει την υποχρέωση "γνώσης", ούτε 

άλλωστε στην απάντηση του ΣτΕ γίνεται µνεία κάποιου συναφούς κανόνα 

δικαίου και ως εκ τούτου η εναλλακτική αυτή παραδοχή δεν µπορεί να 

ισχύσει. Εις επίρρωσιν των ανωτέρω, θα πρέπει να τεθεί η ακόλουθη 

προβληµατική. Ακόµα και όταν ισχύει το ανωτέρω "τεκµήριο γνώσεως" και 

ο φορολογούµενος υποδείξει ως πραγµατική αιτία ή πηγή της προσαύξησης 
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πρόσοδο εξαιρουµένη της φορολογίας ή ήδη φορολογηθείσα, είναι 

αµφίβολο αν αυτό αρκεί για την απαλλαγή του. Η σχολιαζόµενη απόφαση 

του ΣτΕ αναφέρει ότι "η αδυναµία του να τεκµηριώσει επαρκώς τους 

ισχυρισµούς που προβάλει προς δικαιολόγηση των επίµαχων ποσών 

επιτρέπεται να οδηγήσει στη συναγωγή συµπερασµάτων προς θεµελίωση της 

ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του..." Συνεπώς, δεν 

πρόκειται απλά για υποχρέωση "γνώσης της προέλευσης" και υπόδειξης 

στην φορολογική αρχή αλλά και "δυνατότητας τεκµηρίωσης" της 

προέλευσης των µεγάλων ποσών που εισέρχονται στον τραπεζικό 

λογαριασµό του φορολογούµενου. ∆ηλαδή υπό την εκδοχή αυτή, για την 

κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού του ο φορολογούµενος θα όφειλε να 

τηρεί "αποδεικτικά στοιχεία" για τα εξαιρούµενα της φορολογίας 

εισοδήµατος µεγάλα ποσά. Τέτοια όµως υποχρέωση νοείται µόνο εφόσον 

ερείδεται σε κανόνα δικαίου που όπως εξηγήθηκε δεν υφίσταται. 

 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η ανωτέρω σχολιαζόµενη παραδοχή του 

ΣτΕ, δεν επαληθεύεται σε σειρά περιπτώσεων που είναι κοινώς γνωστές και 

αφορούν σηµαντικό αριθµό φορολογουµένων. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι 

χρηµατιστηριακές συναλλαγές των φορολογούµενων µε ποσά προδήλως 

δυσανάλογα των δηλουµένων εισοδηµάτων τους, που διενεργήθηκαν µέσω 

των τραπεζικών τους λογαριασµών ιδίως κατά την περίοδο 1998-2005. 

Ουδεµία υποχρέωση τήρησης των πινακιδίων ή άλλων αποδεικτικών για τη 

διενέργεια των χρηµατιστηριακών αυτών πράξεων υφίστατο. Όταν οι 

φορολογούµενοι κληθούν µετά πάροδο δεκαετίας ή και πέραν αυτής, για 

την διακρίβωση της προέλευσης των χρηµατιστηριακής φύσεως 

χρεωπιστώσεων των τραπεζικών τους λογαριασµών, είναι αδύνατη η 

ανεύρεση των σχετικών αποδεικτικών. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αδύνατη 

η τεκµηρίωση της µη υπαγωγής σε φορολογία των πιστώσεων που 

εµφανίζουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί. Υπάρχει επίσης ένα πλήθος 

επαγγελµάτων που περιλαµβάνει την καθηµερινή διαχείριση χρηµάτων για 

λογαριασµό τρίτων και ειδικότερα των πελατών τους. ∆ικηγόροι, λογιστές, 
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εκτελωνιστές, χρηµατιστές, µεσίτες ακινήτων, εµπορικοί αντιπρόσωποι, 

εισπράττουν χρήµατα στους προσωπικούς τους λογαριασµούς για 

λογαριασµό των πελατών τους. Οι δικηγόροι ως δικαστικοί πληρεξούσιοι 

εισπράτουν συχνά τα επιδικαζόµενα ποσά για λογαριασµό των πελατών 

τους. Οι λογιστές εισπράττουν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, του 

ΙΚΑ, τον ΦΠΑ που οφείλουν οι πελάτες τους και στη συνέχεια τα αποδίδουν 

στους αντίστοιχους φορείς. Οι δικηγόροι ή οι µεσίτες συχνά εκπροσωπούν 

τους αγοραστές ακινήτων στα µεταβιβαστικά συµβόλαια αφού 

προηγουµένως έχουν εισπράξει το καταβλητέο τίµηµα. Οι εισπράξεις αυτές 

δεν καταχωρούνται στα Β' κατηγορίας (απλογραφικά) βιβλία των ελευθέρων 

επαγγελµατιών διότι αυτό ουδέποτε προβλεπόταν στον ΚΒΣ ή σε άλλο 

νοµοθέτηµα. ∆ηλαδή, δεν προβλεπόταν η τήρηση στοιχείων προς επίδειξη 

στις φορολογικές αρχές για αυτές τις τραπεζικές κινήσεις που αποτελούν 

την καθηµερινότητα σωρείας επαγγελµατιών.  Τα αποδεικτικά στοιχεία για 

τις συναλλαγές αυτές είναι µετά την πάροδο πολλών ετών αδύνατο να 

ανευρεθούν ή να ανασυσταθούν. 

 

Εν όψει των ανωτέρω, η αρχική παραδοχή του σκεπτικού της 

σχολιαζόµενης απάντησης περί "γνώσεως" της προελεύσεως των µεγάλων 

ποσών σε πολλές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 

Περαιτέρω, η έµµεση αναφορά σε "υποχρέωση επαρκούς τεκµηρίωσης" 

στερείται νοµίµου ερείσµατος και εποµένως κατά µείζονα λόγο δεν νοείται 

ως "υποχρέωση" των φορολογούµενων. 

 

Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι έννοιες "µεγάλα ποσά", "προσαύξηση 

που προδήλως δεν ανταποκρίνεται στις δηλώσεις εισοδήµατος" χρήζουν 

περαιτέρω εξειδίκευσης εις τρόπον ώστε το ανωτέρω "τεκµήριο γνώσεως" να 

συγκεκριµενοποιείται ευχερώς από τα ∆ικαστήριο της ουσίας. 

 

 

1 γ.) Στη σκέψη 8 η απάντηση του ΣτΕ αναφέρει: 
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"Σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές του σεβασµού της αξιοπρέπειας 

του ανθρώπου (άρ. 2 παρ. 1 του Συντάγµατος), του κράτους δικαίου 

(άρ. 25 παρ. 1 εδ. α' του Συντάγµατος), της αναλογικότητας (άρθρο 

25 παρ. 1 εδ. δ' του Συντάγµατος) και του τεκµηρίου αθωότητας, το 

οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣ∆Α και βρίσκει 

εφαρµογή και σε διοικητικές διαδικασίες καταλογισµού 

παραβάσεων και συναφών κυρώσεων (πρβλ. ∆ΕΕ 21.1.2016, C-

74/14 Eturas, ECLI:EU:C:2016:42, σκέψη 38 και ∆ΕΕ 23.12.2009, 

C-45/08, Spector Photo Group, ECLI:EU:C:2009:86, σκέψεις 42-44), 

το βάρος απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που 

στοιχειοθετούν την αποδιδόµενη σε ορισµένο πρόσωπο φορολογική 

παράβαση, η οποία επισύρει την επιβολή σε βάρος του των 

διαφυγόντων φόρων και συναφών κυρώσεων, φέρει, κατ'αρχήν, το 

κράτος, ήτοι η φορολογική ∆ιοίκηση (πρβλ. ΣτΕ 4049/2014, 

2442/2013, 886/2005 κα). Ωστόσο, τούτο δεν έχει την έννοια ότι η 

φορολογική αρχή υποχρεούται να τεκµηριώσει την παράβαση µε 

αδιάσειστα στοιχεία, που αποδεικνύουν άµεσα και µε πλήρη 

βεβαιότητα την τέλεσή της." 

 

Η ανωτέρω σκέψη της σχολιαζόµενης απάντησης αναφέρει κατ'αρχήν ότι το 

βάρος απόδειξης της φορολογικής παράβασης φέρει η φορολογική αρχή. 

Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι αυτό δεν αποκλείει την "έµµεση απόδειξη" µε 

χρήση δικαστικών τεκµηρίων όπως εν προκειµένω η "διαπιστούµενη 

προσαύξηση". Η κρίση αυτή είναι αναµενόµενη δεδοµένου ότι τα 

"δικαστικά τεκµήρια" συνιστούν νόµιµα αποδεικτικά µέσα σύµφωνα µε 145 

επ Κ∆∆. Η χρήση όµως δικαστικών τεκµηρίων δεν αλλοιώνει ούτε περιορίζει 

την υποχρέωση σχηµατισµού πλήρους δικανικής πεποίθησης από τα 

δικαστήρια, ανεξαρτήτως του βαθµού δυσκολίας του "αποδεικτέου" 

ζητήµατος (ΣτΕ 2136/2012, 2365/13 Σκέψη 25, 2780/12 (Σκέψη 7). Ως 

εκ τούτου, η διατυπούµενη σκέψη ότι η φορολογική αρχή ενώ φέρει το 
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βάρος απόδειξης δεν υποχρεούται να τεκµηριώσει µε πλήρη βεβαιότητα την 

τέλεση της φορολογικής παράβασης, δεν απηχεί τον ανωτέρω κανόνα περί 

σχηµατισµού "πλήρους δικανικής πεποίθησης". 

 

 

1 δ.) Περαιτέρω στο πλαίσιο της σκέψης 8 αναφέρεται ότι "Τούτων έπεται 

ότι η τέλεση φορολογικής παράβασης, όπως η επίδικη, που 

συνίσταται στην παράλειψη δήλωσης φορολογητέου εισοδήµατος και 

περαιτέρω η ύπαρξη αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, µπορεί να 

προκύπτει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας φορολογικής 

αρχής, όχι µόνο µε βάση άµεσες αποδείξεις, αλλά και από έµµεσες 

αποδείξεις (άλλως "τεκµήρια"), ήτοι από αντικειµενικές και 

συγκλίνουσες ενδείξεις οι οποίες, συνολικά θεωρούµενες και 

ελλείψει άλλης εύλογης και αρκούντως τεκµηριωµένης, ενόψει των 

συνθηκών, εξήγησης που ευλόγως αναµένεται από τον 

φορολογούµενο, είναι ικανές να προσδώσουν στέρεη πραγµατική 

βάση στο συµπέρασµα περί διάπραξης της αποδιδόµενης 

παράβασης. Τούτο δεν συνιστά αντιστροφή του βάρους απόδειξης, 

αλλά κανόνα που αφορά στη φύση και στον τρόπο εκτίµησης των 

αποδεικτικών στοιχείων (πρβλ ΣτΕ 2365/2013 επταµ. 2780/2012 

επταµ)." 

 

Πριν τη διατύπωση του συµπεράσµατος, αναλύονται τέσσερις διαφορετικές 

περιπτώσεις προσόδων, σε κάποια εκ των οποίων εντάσσεται υποχρεωτικά η 

διακριβωθείσα προσαύξηση στον τραπεζικό λογαριασµό του 

φορολογούµενου. Το επίµαχο ποσό είτε "(α) αποτελεί φορολογητέο µη 

δηλωθέν εισόδηµα, περίπτωση που είναι και η συνήθης, κατά τα 

κοινώς γνωστά, στην ελληνική οικονοµική πραγµατικότητα είτε (β) 

συνιστά απαλλασσόµενο του φόρου εισόδηµα, οπότε ο 

φορολογούµενος βαρύνεται ούτως ή άλλως µε την απόδειξη της 

συνδροµής των όρων της σχετικής φοροαπαλλαγής (βλ. λ.χ. ΣτΕ 
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387/2015) είτε (γ) προέρχεται από κάποια άλλη, µη 

περιλαµβανόµενη στη δήλωσή του φορολογίας εισοδήµατος αλλά 

κατʼ αρχήν νόµιµη, πηγή ή αιτία (που µπορεί και να γεννά 

φορολογική υποχρέωση, µε βάση διατάξεις της φορολογικής 

νοµοθεσίας διαφορετικές από εκείνες της φορολογίας εισοδήµατος), 

την οποία, πάντως, ο φορολογούµενος (τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή 

οφείλει να γνωρίζει και, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούµενη 

σκέψη, υποχρεούται, κατʼ αρχήν, να υποδείξει στη φορολογική 

αρχή, παρέχοντάς της σχετικά στοιχεία, δυνάµενα να ελεγχθούν ως 

προς την ακρίβεια και την επάρκειά τους και, αναλαµβάνοντας, σε 

διαφορετική περίπτωση, τον κίνδυνο να συναχθούν σε βάρος του 

συµπεράσµατα περί τέλεσης της προαναφερόµενης φορολογικής 

παράβασης είτε (δ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρέει από 

συµπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκηµα." 

Τέλος το ΣτΕ διατυπώνει την εκτίµηση ότι "Περαιτέρω, σε υπόθεση όπως 

η παρούσα, το προαναφερόµενο, εµµέσως αποδεικνυόµενο, 

εισόδηµα, ως άγνωστης πηγής ή αιτίας, λογίζεται και φορολογείται 

ως εισόδηµα από ελευθέριο επάγγελµα, κατʼ εφαρµογή της διάταξης 

του άρθρου 48 παρ. 3 (εδ. α΄) του ΚΦΕ, η οποία είναι, κατά τούτο, 

αρκούντως σαφής και προβλέψιµη στην εφαρµογή της, για το µέσο 

επιµελή φορολογούµενο, ο οποίος δεν θα µπορούσε να έχει τη 

δικαιολογηµένη πεποίθηση ότι τέτοιο εισόδηµά του µένει 

αφορολόγητο."  

∆εν είναι πειστική η διατυπούµενη άποψη ότι το εµµέσως αποδεικνυόµενο 

εισόδηµα ως άγνωστης πηγής ή αιτίας, λογίζεται και φορολογείται ως 

εισόδηµα "κατά την αρκούντος σαφή και προβλέψιµη έννοια της διάταξης 

του άρθρου 48 παρ. 3 εδ α' του ΚΦΕ" "για το µέσο επιµελή φορολογούµενο, 

ο οποίος δεν θα µπορούσε να έχει τη δικαιολογηµένη πεποίθηση ότι τέτοιο 

εισόδηµα του µένει αφορολόγητο." 
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Οι ανωτέρω κρίσεις του ΣτΕ τίθενται σε αµφισβήτηση από αυτό καθεαυτό το 

γεγονός της υποβολής από το ∆ΕΑ του προδικαστικού ερωτήµατος, όπως 

και από τις Εφετειακές αποφάσεις που προηγήθηκαν. Σηµαντικός αριθµός 

Εφετειακών αποφάσεων έκρινε ότι δεν ήταν επιτρεπτή η συναγωγή 

συµπερασµάτων για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης προερχόµενης εξ 

αγνώστου πηγής, κατ'εφαρµογή του Άρθρου 48 παρ. 3 εδ α' του Ν. 

2238/94 (∆ΕΑ 2885/2015 8o Τριµελές, 3408 και 3463/2015 7ο Τριµελές, 

2828/2015 και 2829/2015 Β' Τριµελές, 5/2016 2ο Τριµελές). Πώς ο 

µέσος επιµελής φορολογούµενος αναµένετο να έχει σαφή αντίληψη περί 

της έννοιας της διάταξης, όµοια µε αυτή που της απέδωσε το ΣτΕ, όταν 

τόσες εφετειακές αποφάσεις έχουν κρίνει διαφορετικά περί της εννοίας 

αυτής, µε αποκορύφωµα την υποβολή και του προδικαστικού ερωτήµατος. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι η φορολογική διοίκηση επανειληµµένως εδήλωνε 

ρητά σε σχετικές αποφάσεις της ότι τα ποσά που προέρχονται από αφανείς 

πηγές δεν υπόκεινται σε φορολογία (101068/193/Α0012 Υπ. Οικ. Τµήµα 

Α και ΕΜΠ 16908/9/Α0012 ∆:12). Άλλωστε πριν την θέση σε ισχύ του Ν. 

3888/2010 οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων για τη διακρίβωση 

προσαύξησης περιουσίας υπό την εξεταζόµενη έννοια ήταν ανύπαρκτοι. Το 

γεγονός αυτό είναι από µόνο του ενδεικτικό ότι πριν την θέσπιση του 

Άρθρου 15 παρ 3 του Ν. 3888/2010 ούτε η φορολογική αρχή ούτε οι 

φορολογούµενοι ερµήνευαν το Άρθρο 48 παρ 3 εδ. α' κατά την αποδοθείσα 

από το ΣτΕ έννοια. 

 

2. Το δεύτερο προδικαστικό ερώτηµα αφορά την τυχόν αντίθεση του 

Άρθρου 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 προς το Άρθρο 78 παρ.2 του 

Συντάγµατος. Το ΣτΕ έκρινε ως λυσιτελώς υποβαλλόµενο το ερώτηµα µόνο 

κατά το µέρος που αφορά την εξ αγνώστου πηγής προσαύξηση και όχι την 

προερχόµενη από µη διαρκή ή µη σταθερή πηγή. Ειδικότερα το ΣτΕ έκρινε 

τα ακόλουθα:  
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"Όπως προκύπτει τόσο από το γράµµα όσο και από το σκοπό της, η 

εν λόγω συνταγµατική διάταξη αφορά στη νοµοθετική επιβολή του 

προβλεπόµενο φόρου, σε κατηγορία προσώπων που δεν βαρύνονταν 

προηγουµένως µε αυτόν, µέσω της εισαγωγής νέου κανόνα σε σχέση 

µε (τουλάχιστον) ένα από τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 4 

του ίδιου άρθρου στοιχεία του φόρου, δηλαδή το αντικείµενο του 

φόρου, το υποκείµενο του φόρου, το φορολογικό συντελεστή και τις 

απαλλαγές ή εξαιρέσεις από το φόρο. Όσον αφορά το αντικείµενο 

του φορολογικού βάρους, το πεδίο εφαρµογής της παραπάνω 

συνταγµατικής απαγόρευσης καταλαµβάνει τον προσδιορισµό όχι 

µόνο του είδους αλλά και του ύψους της υποκείµενης στο φόρο ύλης 

(βάση επιβολής).  

 

Αντίθετα, νοµοθετικές διατάξεις που δεν µεταβάλλουν το 

κανονιστικό καθεστώς (τουλάχιστον ενός εκ) των προαναφερόµενων 

στοιχείων ήδη προβλεπόµενου φόρου, όπως είναι εκείνες που 

ρυθµίζουν το είδος και το βαθµό απόδειξης φορολογικής παράβασης 

και της ύπαρξης αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, δεν επιβάλλουν 

φόρο, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του Άρθρου 78 του 

Συντάγµατος και, συνεπώς, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της.  

 

Επειδή, ενόψει και των µνηµονευόµενων στην αιτιολογική της έκθεση, η 

(προστεθείσα µε το Άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3888/2010) διάταξη του εδαφίου 

β' της παραγράφου 2 του Άρθρου 48 του Ν.2238/1994, ως προς το σκέλος 

της που αφορά σε προσαύξηση περιουσίας από τραπεζική κατάθεση 

σηµαντικού χρηµατικού ποσού "άγνωστης πηγής ή αιτίας", όπως η 

τελευταία αυτή έννοια ερµηνεύτηκε στη σκέψη 12, αποδίδει κατ' ουσίαν 

κανόνα που µπορούσε ήδη να συναχθεί, κατά τρόπο αρκούντως σαφή και 

προβλέψιµο, από το ισχύον πριν από τη δηµοσίευση του Ν.3888/2010 

νοµικό πλαίσιο, σχετικά µε τη δυνατότητα έµµεσης απόδειξης της ύπαρξης 

µη δηλωθέντος, φορολογητέου εισοδήµατος, λογιζοµένου, συνεπεία της 
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άγνωστης προέλευσής του, ως εισοδήµατος από ελευθέριο επάγγελµα, 

σύµφωνα µε όσα έγιναν ερµηνευτικώς δεκτά στις σκέψεις 7, 8 και 9. 

Συνεπώς, κατά το µέρος της αυτό, η παραπάνω διάταξη, σύµφωνα µε την 

αληθή έννοιά της, εφαρµόζεται και σε υπόθεση, όπως η επίδικη, όπου οι 

κινήσεις µεγάλων ποσών τραπεζικού λογαριασµού, που λαµβάνονται 

υπόψη από τη φορολογική αρχή για τη διαπίστωση διαφυγούσας 

φορολογητέας ύλης, πραγµατοποιήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της 

(30.9.2010)". 

 

Με τις ανωτέρω σκέψεις, το ΣτΕ απαντά στο δεύτερο προδικαστικό ερώτηµα 

χαρακτηρίζοντας την διάταξη του Άρθρου 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 κατά 

το µέρος της που αναφέρεται στην εξ' αγνώστου πηγής προσαύξηση, ως 

ρυθµίζουσα το βαθµό απόδειξης κάποιας φορολογικής παράβασης κατά την 

ίδια έννοια που η δυνατότητα "έµµεσης απόδειξης" συνάγεται από την 

προϊσχύουσα διάταξη του Άρθρου 45 παρ.3 εδ.α'. ∆ηλαδή η νέα διάταξη 

που εισάγεται µε το Άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 ως εδάφιο β' του 

Άρθρου 45 παρ.3 του Ν.2238/94 αποδίδει κανόνα που ερµηνευτικά 

προέκυπτε υπό το προϊσχύον Άρθρο 45 παρ.3 εδ.α'.  

 

Με την αποδοχή των ανωτέρω  σκέψεων καταλήγουµε σε µία νοµοθετική 

ιδιορρυθµία όπου προστίθεται διάταξη εισάγουσα ήδη υφιστάµενη ρύθµιση. 

Υπό το ερµηνευτικό αυτό πρίσµα, το ΣτΕ συµπεραίνει ότι δεν νοείται 

παράβαση του Άρθρου 78 παρ.2 του Συντάγµατος και ότι η διάταξη 

εφαρµόζεται και σε υποθέσεις φορολογικών ελέγχων που ανάγονται σε 

χρονική περίοδο πριν τη θέση σε ισχύ του Ν.3888/2010. Στο σηµείο αυτό 

επισηµαίνεται ότι δεν σχολιάζεται η ρητή πρόβλεψη του Άρθρου 20 του 

Ν.3888/2010 σύµφωνα µε την οποία η έναρξη ισχύος του ορίζεται η 

ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στο ΦΕΚ ήτοι η 30η Σεπτεµβρίου 2010. 

 

3. Επί του τρίτου προδικαστικού ερωτήµατος που αφεώρα την διαχειριστική 

περίοδο κατά την οποία φορολογείται η διαγνωσθείσα προσαύξηση, το ΣτΕ 
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αποφαίνεται πως "...κρίσιµος δεν είναι, τουλάχιστον κατ' αρχήν, ο 

χρόνος διενέργειας του εµβάσµατος, µε αφορµή το οποίο έγινε ο 

έλεγχος και διαπιστώθηκε η περιουσιακή προσαύξηση. Κρίσιµος 

είναι είτε ο χρόνος της κατάθεσης του επίµαχου ποσού (ή σε 

περίπτωση τµηµατικής κατάθεσής του, ο χρόνος που κατατέθηκε 

καθένα από τα τµήµατά του) στον τραπεζικό λογαριασµό του 

δικαιούχου, µέσω του οποίου έγινε το έµβασµα, είτε ο 

προγενέστερος αυτού χρόνος κατά τον οποίο (προκύπτει ότι) επήλθε 

η αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του, όπως ο χρόνος 

κατάθεσης του ποσού αυτού (ή τµήµατός του) σε άλλον τραπεζικό 

λογαριασµού του ίδιου προσώπου, από τον οποίο το επίµαχο ποσό (ή 

µέρος του) µεταφέρθηκε στο λογαριασµό του µέσω του οποίου 

διενεργήθηκε το έµβασµα. Εξάλλου, ο προσδιορισµός του ως άνω 

κρίσιµου χρόνου, που συνιστά πραγµατικό ζήτηµα (διακριτό της 

ύπαρξης περιουσιακής προσαύξησης άγνωστης πηγής ή αιτίας) και 

διενεργείται κατ' ενάσκηση δέσµιας αρµοδιότητας, πρέπει να γίνεται 

από τη φορολογική αρχή µε βάση πρόσφορα και επαρκή στοιχεία, 

συλλεγέντα κατόπιν της λήψης των προβλεπόµενων στο νόµο 

αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων, ενόψει των περιστάσεων, 

µέτρων ελέγχου και διερεύνησης της υπόθεσης". 

 

4. Επί του τετάρτου προδικαστικού ερωτήµατος σχετικά µε τον τρόπο 

ανεύρεσης του διαθεσίµου (µη αναλωθέντος) εισοδήµατος, το οποίο 

αιτιολογεί εν όλω ή εν µέρει την επίµαχη προσαύξηση, το ΣτΕ αποφαίνεται 

πως "Οι διατάξεις των εδαφίων α' και β' της παρ. 3 του Άρθρου 48 

του Ν.2238/1994, ερµηνευόµενες υπό το φως των επιταγών των 

Άρθρων 4 παρ.5 και 78 παρ.1 του Συντάγµατος, έχουν την έννοια 

ότι, σε υπόθεση όπως η κρινόµενη, τα ποσά των οριζόµενων στα 

Άρθρα 16 (παρ.1 περιπτ. α, β, γ και θ) και 17 (περιπτ. γ) του ΚΦΕ 

τεκµαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων 

αφαιρούνται, κατ' αρχήν, από το δηλωθέν εισόδηµα του αντίστοιχου 
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οικονοµικού έτους και επιπλέον, στο µέτρο που το υπερβαίνουν, από 

το κεφάλαιο που προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή ή 

αιτία, το οποίο (εισόδηµα ή κεφάλαιο) λαµβάνεται υπόψη για να 

δικαιολογήσει, εν όλω ή µέρει, την επίµαχη περιουσιακή 

προσαύξηση (ποσό τραπεζικής κατάθεσης)". 



 1 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ 

 

H AΠΟΦΑΣΗ 884/2016 ΣΤΕ 

 

Με την υπ΄ αριθµόν 884/2016 απόφαση του Β' Τµήµατος, δόθηκαν από το 

ΣτΕ οι απαντήσεις σε µέρος των προδικαστικών ερωτηµάτων που είχαν τεθεί 

ενώπιόν του από το ∆ΕΑ (20ο Τµήµα) σχετικά µε την ερµηνεία του Άρθρου 

15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010 που προσετέθη ως εδάφιο β' στο Άρθρο 48 

παρ. 3 του Ν. 2238/94. 

 

1. Το πρώτο προδικαστικό ερώτηµα περιελάµβανε δύο υποερωτήσεις. Η 

πρώτη αφορούσε την δυνατότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του Άρθρου 48 

παρ. 3 του Ν. 2238/94, όπως αυτό ίσχυε πριν την προσθήκη σε αυτό του 

εδαφίου β' (δυνάµει του Άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 3888/2010) και να 

λογισθεί ως φορολογητέο εισόδηµα από ελευθέρια επαγγέλµατα το ποσό 

που εµβάσθηκε στο εξωτερικό. Επί του ερωτήµατος αυτού η απάντηση στου 

ΣτΕ διατυπώνει τις ακόλουθες σκέψεις και συµπεράσµατα: 

 

1. α) Επαναλαµβάνει την παγίως νοµολογηµένη έννοια του εισοδήµατος 

(σκέψη 5) κατά τις διατάξεις του Άρθρου 4 και του Άρθρου 48 παρ. 3 του Ν. 

2238/94, αναφέροντας ότι: "ως εισόδηµα κατά τις ανωτέρω διατάξεις 

των άρθρων 4 και 48 παρ. 3 του ΚΦΕ, νοείται και φορολογείται η 

πρόσοδος που παράγεται περιοδικά από διαρκώς εκµεταλλεύσιµη 

πηγή και αποτελεί το αντάλλαγµα της προσωπικής εργασίας ή τον 

καρπό των περιουσιακών στοιχείων του φορολογούµενου όχι και 

κάθε άλλη µη έχυσα το παραπάνω γνωρίσµατα προσαύξηση της 

περιουσίας του, εκτός κι αν µε ειδική διάταξη νόµου θεωρείται 

εισόδηµα για την υπαγωγή του στο φόρο". 

Η 884/2016 απόφαση του Β' Τµήµατος του ΣτΕ (Σκέψη 5) επαναλαµβάνει 

την πάγια νοµολογία σχετικά µε την έννοια του εισοδήµατος. Παρέπεται ότι 



 2 

αντικείµενο απόδειξης για την υπαγωγή της διαπιστούµενης προσαύξησης 

σε φορολογία εισοδήµατος είναι η απόδειξη της συνδροµής και των 

υπόλοιπων γνωρισµάτων του εισοδήµατος, δηλαδή της περιοδικότητας και 

της διαρκούς εκµεταλλευσιµότητας της πηγής. Η σχολιαζόµενη απάντηση 

όπως προκύπτει από τις σκέψεις της απόφασης που αναλύονται κατωτέρω, 

εξαντλείται στην έµµεση απόδειξη της συνδροµής της προσαυξήσεως χωρίς 

να υφίσταται οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά µε την απόδειξη (έµµεση ή 

άµεση) των λοιπών αναγκαίων γνωρισµάτων του εισοδήµατος. Η απουσία 

σχολιασµού οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα γνωρίσµατα αυτά πρέπει επίσης 

να αποδειχθούν από την έχουσα το αποδεικτικό βάρος φορολογική αρχή, 

χωρίς να αποκλείεται και επί τούτου η χρήση δικαστικών τεκµηρίων. 

 

 

1. β) Η απάντηση του ΣτΕ (Σκέψη 7) υπολαµβάνει ότι "ο φορολογούµενος 

(τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει την αληθή αιτία ή 

την πηγή της εισαγωγής στην περιουσία του των µεγάλων ποσών 

που περιέχουν οι τραπεζικοί του λογαριασµοί. Κατ'ακολουθίαν 

µπορεί ευχερώς και υποχρεούται, κατ'αρχήν, να υποδείξει στην 

φορολογική αρχή την εν λόγω αιτία ή πηγή, σύµφωνα µε τη διάταξη 

του άρθρου 66 παρ. 1 περίπτωση α του ΚΦΕ. Εποµένως, οφείλει 

κατ'αρχήν να χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα ενόψει των 

συνθηκών πληροφοριακά στοιχεία διευκρίνισης και επαρκούς 

δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης, η οποία 

προδήλως δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που προκύπτει από τα 

στοιχεία των δηλώσεών του φορολογίας εισοδήµατος". "Η άρνηση ή η 

παράλειψη του φορολογούµενου να παράσχει τις παραπάνω 

πληροφορίες ή η αδυναµία του να τεκµηριώσει επαρκώς τους 

ισχυρισµούς που προβάλλει προς δικαιολόγηση των επίµαχων 

ποσών στους τραπεζικούς λογαριασµούς του, λαµβάνεται υπόψη 

κατά την εκτίµηση από τη φορολογική αρχή (και περαιτέρω, σε 

περίπτωση άσκησης ένδικης προσφυγής, από το διοικητικό 
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δικαστήριο) των αποδείξεων σε βάρος του και επιτρέπεται να 

οδηγήσει στη συναγωγή συµπερασµάτων προς θεµελίωση της 

ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του και αντίστοιχης 

φοροδιαφυγής)." 

 

Aφετηρία των συλλογισµών και της απαντήσεως επί του πρώτου 

προδικαστικού ερωτήµατος αποτελεί η παραδοχή ότι ο φορολογούµενος 

(τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία των µεγάλων 

ποσών που περιέχουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί του. Η παραδοχή αυτή 

που τίθεται αξιωµατικά στο σκεπτικό ως δίδαγµα της κοινής πείρας, σε 

πολλές περιπτώσεις δεν επαληθεύεται. Η πιθανότητα γνώσης της 

προέλευσης των ποσών των τραπεζικών λογαριασµών είναι αντιστρόφως 

ανάλογη της ηλικίας του φορολογούµενου, όπως και του χρόνου που έχει 

παρέλθει από τη στιγµή που συντελέσθηκε η επίµαχη προσαύξηση µέχρι 

την κλήση του φορολογούµενου προς παροχή εξηγήσεων. Όσο αυξάνει η 

βιολογική ηλικία του φορολογούµενου και όσο ο φορολογούµενος 

αποµακρύνεται χρονικά από το γενεσιουργό λόγο της προσαύξησης, τόσο 

µειώνεται η δυνατότητά του να ανακαλεί στην µνήµη του τον λόγο αυτό. Η 

γνωστή πρακτική των αλλεπάλληλων παρατάσεων του δικαιώµατος του 

∆ηµοσίου να επιβάλει φόρο εισοδήµατος, έχει ως αποτέλεσµα την κλήση 

του φορολογούµενου προς παροχή εξηγήσεων για γεγονότα που συνήθως 

ανάγονται σε βάθος χρόνου µεγαλύτερο της δεκαετίας και ενίοτε της 

δεκαπενταετίας. Η δεύτερη διάζευξη στην παραδοχή αυτή ότι ο 

φορολογούµενος "ή οφείλει να γνωρίζει την αληθή αιτία ή την πηγή της 

εισαγωγής στην περιουσία του των µεγάλων ποσών" είναι επίσης αµφίβολης 

ισχύος. Ουδεµία διάταξη Νόµου προβλέπει την υποχρέωση "γνώσης", ούτε 

άλλωστε στην απάντηση του ΣτΕ γίνεται µνεία κάποιου συναφούς κανόνα 

δικαίου και ως εκ τούτου η εναλλακτική αυτή παραδοχή δεν µπορεί να 

ισχύσει. Εις επίρρωσιν των ανωτέρω, θα πρέπει να τεθεί η ακόλουθη 

προβληµατική. Ακόµα και όταν ισχύει το ανωτέρω "τεκµήριο γνώσεως" και 

ο φορολογούµενος υποδείξει ως πραγµατική αιτία ή πηγή της προσαύξησης 
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πρόσοδο εξαιρουµένη της φορολογίας ή ήδη φορολογηθείσα, είναι 

αµφίβολο αν αυτό αρκεί για την απαλλαγή του. Η σχολιαζόµενη απόφαση 

του ΣτΕ αναφέρει ότι "η αδυναµία του να τεκµηριώσει επαρκώς τους 

ισχυρισµούς που προβάλει προς δικαιολόγηση των επίµαχων ποσών 

επιτρέπεται να οδηγήσει στη συναγωγή συµπερασµάτων προς θεµελίωση της 

ύπαρξης παράβασης ανακρίβειας της δήλωσής του..." Συνεπώς, δεν 

πρόκειται απλά για υποχρέωση "γνώσης της προέλευσης" και υπόδειξης 

στην φορολογική αρχή αλλά και "δυνατότητας τεκµηρίωσης" της 

προέλευσης των µεγάλων ποσών που εισέρχονται στον τραπεζικό 

λογαριασµό του φορολογούµενου. ∆ηλαδή υπό την εκδοχή αυτή, για την 

κίνηση του τραπεζικού λογαριασµού του ο φορολογούµενος θα όφειλε να 

τηρεί "αποδεικτικά στοιχεία" για τα εξαιρούµενα της φορολογίας 

εισοδήµατος µεγάλα ποσά. Τέτοια όµως υποχρέωση νοείται µόνο εφόσον 

ερείδεται σε κανόνα δικαίου που όπως εξηγήθηκε δεν υφίσταται. 

 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η ανωτέρω σχολιαζόµενη παραδοχή του 

ΣτΕ, δεν επαληθεύεται σε σειρά περιπτώσεων που είναι κοινώς γνωστές και 

αφορούν σηµαντικό αριθµό φορολογουµένων. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι 

χρηµατιστηριακές συναλλαγές των φορολογούµενων µε ποσά προδήλως 

δυσανάλογα των δηλουµένων εισοδηµάτων τους, που διενεργήθηκαν µέσω 

των τραπεζικών τους λογαριασµών ιδίως κατά την περίοδο 1998-2005. 

Ουδεµία υποχρέωση τήρησης των πινακιδίων ή άλλων αποδεικτικών για τη 

διενέργεια των χρηµατιστηριακών αυτών πράξεων υφίστατο. Όταν οι 

φορολογούµενοι κληθούν µετά πάροδο δεκαετίας ή και πέραν αυτής, για 

την διακρίβωση της προέλευσης των χρηµατιστηριακής φύσεως 

χρεωπιστώσεων των τραπεζικών τους λογαριασµών, είναι αδύνατη η 

ανεύρεση των σχετικών αποδεικτικών. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αδύνατη 

η τεκµηρίωση της µη υπαγωγής σε φορολογία των πιστώσεων που 

εµφανίζουν οι τραπεζικοί λογαριασµοί. Υπάρχει επίσης ένα πλήθος 

επαγγελµάτων που περιλαµβάνει την καθηµερινή διαχείριση χρηµάτων για 

λογαριασµό τρίτων και ειδικότερα των πελατών τους. ∆ικηγόροι, λογιστές, 



 5 

εκτελωνιστές, χρηµατιστές, µεσίτες ακινήτων, εµπορικοί αντιπρόσωποι, 

εισπράττουν χρήµατα στους προσωπικούς τους λογαριασµούς για 

λογαριασµό των πελατών τους. Οι δικηγόροι ως δικαστικοί πληρεξούσιοι 

εισπράτουν συχνά τα επιδικαζόµενα ποσά για λογαριασµό των πελατών 

τους. Οι λογιστές εισπράττουν τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, του 

ΙΚΑ, τον ΦΠΑ που οφείλουν οι πελάτες τους και στη συνέχεια τα αποδίδουν 

στους αντίστοιχους φορείς. Οι δικηγόροι ή οι µεσίτες συχνά εκπροσωπούν 

τους αγοραστές ακινήτων στα µεταβιβαστικά συµβόλαια αφού 

προηγουµένως έχουν εισπράξει το καταβλητέο τίµηµα. Οι εισπράξεις αυτές 

δεν καταχωρούνται στα Β' κατηγορίας (απλογραφικά) βιβλία των ελευθέρων 

επαγγελµατιών διότι αυτό ουδέποτε προβλεπόταν στον ΚΒΣ ή σε άλλο 

νοµοθέτηµα. ∆ηλαδή, δεν προβλεπόταν η τήρηση στοιχείων προς επίδειξη 

στις φορολογικές αρχές για αυτές τις τραπεζικές κινήσεις που αποτελούν 

την καθηµερινότητα σωρείας επαγγελµατιών.  Τα αποδεικτικά στοιχεία για 

τις συναλλαγές αυτές είναι µετά την πάροδο πολλών ετών αδύνατο να 

ανευρεθούν ή να ανασυσταθούν. 

 

Εν όψει των ανωτέρω, η αρχική παραδοχή του σκεπτικού της 

σχολιαζόµενης απάντησης περί "γνώσεως" της προελεύσεως των µεγάλων 

ποσών σε πολλές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 

Περαιτέρω, η έµµεση αναφορά σε "υποχρέωση επαρκούς τεκµηρίωσης" 

στερείται νοµίµου ερείσµατος και εποµένως κατά µείζονα λόγο δεν νοείται 

ως "υποχρέωση" των φορολογούµενων. 

 

Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι έννοιες "µεγάλα ποσά", "προσαύξηση 

που προδήλως δεν ανταποκρίνεται στις δηλώσεις εισοδήµατος" χρήζουν 

περαιτέρω εξειδίκευσης εις τρόπον ώστε το ανωτέρω "τεκµήριο γνώσεως" να 

συγκεκριµενοποιείται ευχερώς από τα ∆ικαστήριο της ουσίας. 

 

 

1 γ.) Στη σκέψη 8 η απάντηση του ΣτΕ αναφέρει: 
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"Σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές του σεβασµού της αξιοπρέπειας 

του ανθρώπου (άρ. 2 παρ. 1 του Συντάγµατος), του κράτους δικαίου 

(άρ. 25 παρ. 1 εδ. α' του Συντάγµατος), της αναλογικότητας (άρθρο 

25 παρ. 1 εδ. δ' του Συντάγµατος) και του τεκµηρίου αθωότητας, το 

οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣ∆Α και βρίσκει 

εφαρµογή και σε διοικητικές διαδικασίες καταλογισµού 

παραβάσεων και συναφών κυρώσεων (πρβλ. ∆ΕΕ 21.1.2016, C-

74/14 Eturas, ECLI:EU:C:2016:42, σκέψη 38 και ∆ΕΕ 23.12.2009, 

C-45/08, Spector Photo Group, ECLI:EU:C:2009:86, σκέψεις 42-44), 

το βάρος απόδειξης των πραγµατικών περιστατικών που 

στοιχειοθετούν την αποδιδόµενη σε ορισµένο πρόσωπο φορολογική 

παράβαση, η οποία επισύρει την επιβολή σε βάρος του των 

διαφυγόντων φόρων και συναφών κυρώσεων, φέρει, κατ'αρχήν, το 

κράτος, ήτοι η φορολογική ∆ιοίκηση (πρβλ. ΣτΕ 4049/2014, 

2442/2013, 886/2005 κα). Ωστόσο, τούτο δεν έχει την έννοια ότι η 

φορολογική αρχή υποχρεούται να τεκµηριώσει την παράβαση µε 

αδιάσειστα στοιχεία, που αποδεικνύουν άµεσα και µε πλήρη 

βεβαιότητα την τέλεσή της." 

 

Η ανωτέρω σκέψη της σχολιαζόµενης απάντησης αναφέρει κατ'αρχήν ότι το 

βάρος απόδειξης της φορολογικής παράβασης φέρει η φορολογική αρχή. 

Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι αυτό δεν αποκλείει την "έµµεση απόδειξη" µε 

χρήση δικαστικών τεκµηρίων όπως εν προκειµένω η "διαπιστούµενη 

προσαύξηση". Η κρίση αυτή είναι αναµενόµενη δεδοµένου ότι τα 

"δικαστικά τεκµήρια" συνιστούν νόµιµα αποδεικτικά µέσα σύµφωνα µε 145 

επ Κ∆∆. Η χρήση όµως δικαστικών τεκµηρίων δεν αλλοιώνει ούτε περιορίζει 

την υποχρέωση σχηµατισµού πλήρους δικανικής πεποίθησης από τα 

δικαστήρια, ανεξαρτήτως του βαθµού δυσκολίας του "αποδεικτέου" 

ζητήµατος (ΣτΕ 2136/2012, 2365/13 Σκέψη 25, 2780/12 (Σκέψη 7). Ως 

εκ τούτου, η διατυπούµενη σκέψη ότι η φορολογική αρχή ενώ φέρει το 
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βάρος απόδειξης δεν υποχρεούται να τεκµηριώσει µε πλήρη βεβαιότητα την 

τέλεση της φορολογικής παράβασης, δεν απηχεί τον ανωτέρω κανόνα περί 

σχηµατισµού "πλήρους δικανικής πεποίθησης". 

 

 

1 δ.) Περαιτέρω στο πλαίσιο της σκέψης 8 αναφέρεται ότι "Τούτων έπεται 

ότι η τέλεση φορολογικής παράβασης, όπως η επίδικη, που 

συνίσταται στην παράλειψη δήλωσης φορολογητέου εισοδήµατος και 

περαιτέρω η ύπαρξη αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, µπορεί να 

προκύπτει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της αρµόδιας φορολογικής 

αρχής, όχι µόνο µε βάση άµεσες αποδείξεις, αλλά και από έµµεσες 

αποδείξεις (άλλως "τεκµήρια"), ήτοι από αντικειµενικές και 

συγκλίνουσες ενδείξεις οι οποίες, συνολικά θεωρούµενες και 

ελλείψει άλλης εύλογης και αρκούντως τεκµηριωµένης, ενόψει των 

συνθηκών, εξήγησης που ευλόγως αναµένεται από τον 

φορολογούµενο, είναι ικανές να προσδώσουν στέρεη πραγµατική 

βάση στο συµπέρασµα περί διάπραξης της αποδιδόµενης 

παράβασης. Τούτο δεν συνιστά αντιστροφή του βάρους απόδειξης, 

αλλά κανόνα που αφορά στη φύση και στον τρόπο εκτίµησης των 

αποδεικτικών στοιχείων (πρβλ ΣτΕ 2365/2013 επταµ. 2780/2012 

επταµ)." 

 

Πριν τη διατύπωση του συµπεράσµατος, αναλύονται τέσσερις διαφορετικές 

περιπτώσεις προσόδων, σε κάποια εκ των οποίων εντάσσεται υποχρεωτικά η 

διακριβωθείσα προσαύξηση στον τραπεζικό λογαριασµό του 

φορολογούµενου. Το επίµαχο ποσό είτε "(α) αποτελεί φορολογητέο µη 

δηλωθέν εισόδηµα, περίπτωση που είναι και η συνήθης, κατά τα 

κοινώς γνωστά, στην ελληνική οικονοµική πραγµατικότητα είτε (β) 

συνιστά απαλλασσόµενο του φόρου εισόδηµα, οπότε ο 

φορολογούµενος βαρύνεται ούτως ή άλλως µε την απόδειξη της 

συνδροµής των όρων της σχετικής φοροαπαλλαγής (βλ. λ.χ. ΣτΕ 
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387/2015) είτε (γ) προέρχεται από κάποια άλλη, µη 

περιλαµβανόµενη στη δήλωσή του φορολογίας εισοδήµατος αλλά 

κατʼ αρχήν νόµιµη, πηγή ή αιτία (που µπορεί και να γεννά 

φορολογική υποχρέωση, µε βάση διατάξεις της φορολογικής 

νοµοθεσίας διαφορετικές από εκείνες της φορολογίας εισοδήµατος), 

την οποία, πάντως, ο φορολογούµενος (τεκµαίρεται ότι) γνωρίζει ή 

οφείλει να γνωρίζει και, κατά τα εκτεθέντα στην προηγούµενη 

σκέψη, υποχρεούται, κατʼ αρχήν, να υποδείξει στη φορολογική 

αρχή, παρέχοντάς της σχετικά στοιχεία, δυνάµενα να ελεγχθούν ως 

προς την ακρίβεια και την επάρκειά τους και, αναλαµβάνοντας, σε 

διαφορετική περίπτωση, τον κίνδυνο να συναχθούν σε βάρος του 

συµπεράσµατα περί τέλεσης της προαναφερόµενης φορολογικής 

παράβασης είτε (δ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απορρέει από 

συµπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκηµα." 

Τέλος το ΣτΕ διατυπώνει την εκτίµηση ότι "Περαιτέρω, σε υπόθεση όπως 

η παρούσα, το προαναφερόµενο, εµµέσως αποδεικνυόµενο, 

εισόδηµα, ως άγνωστης πηγής ή αιτίας, λογίζεται και φορολογείται 

ως εισόδηµα από ελευθέριο επάγγελµα, κατʼ εφαρµογή της διάταξης 

του άρθρου 48 παρ. 3 (εδ. α΄) του ΚΦΕ, η οποία είναι, κατά τούτο, 

αρκούντως σαφής και προβλέψιµη στην εφαρµογή της, για το µέσο 

επιµελή φορολογούµενο, ο οποίος δεν θα µπορούσε να έχει τη 

δικαιολογηµένη πεποίθηση ότι τέτοιο εισόδηµά του µένει 

αφορολόγητο."  

∆εν είναι πειστική η διατυπούµενη άποψη ότι το εµµέσως αποδεικνυόµενο 

εισόδηµα ως άγνωστης πηγής ή αιτίας, λογίζεται και φορολογείται ως 

εισόδηµα "κατά την αρκούντος σαφή και προβλέψιµη έννοια της διάταξης 

του άρθρου 48 παρ. 3 εδ α' του ΚΦΕ" "για το µέσο επιµελή φορολογούµενο, 

ο οποίος δεν θα µπορούσε να έχει τη δικαιολογηµένη πεποίθηση ότι τέτοιο 

εισόδηµα του µένει αφορολόγητο." 
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Οι ανωτέρω κρίσεις του ΣτΕ τίθενται σε αµφισβήτηση από αυτό καθεαυτό το 

γεγονός της υποβολής από το ∆ΕΑ του προδικαστικού ερωτήµατος, όπως 

και από τις Εφετειακές αποφάσεις που προηγήθηκαν. Σηµαντικός αριθµός 

Εφετειακών αποφάσεων έκρινε ότι δεν ήταν επιτρεπτή η συναγωγή 

συµπερασµάτων για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης προερχόµενης εξ 

αγνώστου πηγής, κατ'εφαρµογή του Άρθρου 48 παρ. 3 εδ α' του Ν. 

2238/94 (∆ΕΑ 2885/2015 8o Τριµελές, 3408 και 3463/2015 7ο Τριµελές, 

2828/2015 και 2829/2015 Β' Τριµελές, 5/2016 2ο Τριµελές). Πώς ο 

µέσος επιµελής φορολογούµενος αναµένετο να έχει σαφή αντίληψη περί 

της έννοιας της διάταξης, όµοια µε αυτή που της απέδωσε το ΣτΕ, όταν 

τόσες εφετειακές αποφάσεις έχουν κρίνει διαφορετικά περί της εννοίας 

αυτής, µε αποκορύφωµα την υποβολή και του προδικαστικού ερωτήµατος. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι η φορολογική διοίκηση επανειληµµένως εδήλωνε 

ρητά σε σχετικές αποφάσεις της ότι τα ποσά που προέρχονται από αφανείς 

πηγές δεν υπόκεινται σε φορολογία (101068/193/Α0012 Υπ. Οικ. Τµήµα 

Α και ΕΜΠ 16908/9/Α0012 ∆:12). Άλλωστε πριν την θέση σε ισχύ του Ν. 

3888/2010 οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων για τη διακρίβωση 

προσαύξησης περιουσίας υπό την εξεταζόµενη έννοια ήταν ανύπαρκτοι. Το 

γεγονός αυτό είναι από µόνο του ενδεικτικό ότι πριν την θέσπιση του 

Άρθρου 15 παρ 3 του Ν. 3888/2010 ούτε η φορολογική αρχή ούτε οι 

φορολογούµενοι ερµήνευαν το Άρθρο 48 παρ 3 εδ. α' κατά την αποδοθείσα 

από το ΣτΕ έννοια. 

 

2. Το δεύτερο προδικαστικό ερώτηµα αφορά την τυχόν αντίθεση του 

Άρθρου 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 προς το Άρθρο 78 παρ.2 του 

Συντάγµατος. Το ΣτΕ έκρινε ως λυσιτελώς υποβαλλόµενο το ερώτηµα µόνο 

κατά το µέρος που αφορά την εξ αγνώστου πηγής προσαύξηση και όχι την 

προερχόµενη από µη διαρκή ή µη σταθερή πηγή. Ειδικότερα το ΣτΕ έκρινε 

τα ακόλουθα:  
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"Όπως προκύπτει τόσο από το γράµµα όσο και από το σκοπό της, η 

εν λόγω συνταγµατική διάταξη αφορά στη νοµοθετική επιβολή του 

προβλεπόµενο φόρου, σε κατηγορία προσώπων που δεν βαρύνονταν 

προηγουµένως µε αυτόν, µέσω της εισαγωγής νέου κανόνα σε σχέση 

µε (τουλάχιστον) ένα από τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 4 

του ίδιου άρθρου στοιχεία του φόρου, δηλαδή το αντικείµενο του 

φόρου, το υποκείµενο του φόρου, το φορολογικό συντελεστή και τις 

απαλλαγές ή εξαιρέσεις από το φόρο. Όσον αφορά το αντικείµενο 

του φορολογικού βάρους, το πεδίο εφαρµογής της παραπάνω 

συνταγµατικής απαγόρευσης καταλαµβάνει τον προσδιορισµό όχι 

µόνο του είδους αλλά και του ύψους της υποκείµενης στο φόρο ύλης 

(βάση επιβολής).  

 

Αντίθετα, νοµοθετικές διατάξεις που δεν µεταβάλλουν το 

κανονιστικό καθεστώς (τουλάχιστον ενός εκ) των προαναφερόµενων 

στοιχείων ήδη προβλεπόµενου φόρου, όπως είναι εκείνες που 

ρυθµίζουν το είδος και το βαθµό απόδειξης φορολογικής παράβασης 

και της ύπαρξης αντίστοιχης φορολογητέας ύλης, δεν επιβάλλουν 

φόρο, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του Άρθρου 78 του 

Συντάγµατος και, συνεπώς, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της.  

 

Επειδή, ενόψει και των µνηµονευόµενων στην αιτιολογική της έκθεση, η 

(προστεθείσα µε το Άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3888/2010) διάταξη του εδαφίου 

β' της παραγράφου 2 του Άρθρου 48 του Ν.2238/1994, ως προς το σκέλος 

της που αφορά σε προσαύξηση περιουσίας από τραπεζική κατάθεση 

σηµαντικού χρηµατικού ποσού "άγνωστης πηγής ή αιτίας", όπως η 

τελευταία αυτή έννοια ερµηνεύτηκε στη σκέψη 12, αποδίδει κατ' ουσίαν 

κανόνα που µπορούσε ήδη να συναχθεί, κατά τρόπο αρκούντως σαφή και 

προβλέψιµο, από το ισχύον πριν από τη δηµοσίευση του Ν.3888/2010 

νοµικό πλαίσιο, σχετικά µε τη δυνατότητα έµµεσης απόδειξης της ύπαρξης 

µη δηλωθέντος, φορολογητέου εισοδήµατος, λογιζοµένου, συνεπεία της 
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άγνωστης προέλευσής του, ως εισοδήµατος από ελευθέριο επάγγελµα, 

σύµφωνα µε όσα έγιναν ερµηνευτικώς δεκτά στις σκέψεις 7, 8 και 9. 

Συνεπώς, κατά το µέρος της αυτό, η παραπάνω διάταξη, σύµφωνα µε την 

αληθή έννοιά της, εφαρµόζεται και σε υπόθεση, όπως η επίδικη, όπου οι 

κινήσεις µεγάλων ποσών τραπεζικού λογαριασµού, που λαµβάνονται 

υπόψη από τη φορολογική αρχή για τη διαπίστωση διαφυγούσας 

φορολογητέας ύλης, πραγµατοποιήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της 

(30.9.2010)". 

 

Με τις ανωτέρω σκέψεις, το ΣτΕ απαντά στο δεύτερο προδικαστικό ερώτηµα 

χαρακτηρίζοντας την διάταξη του Άρθρου 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 κατά 

το µέρος της που αναφέρεται στην εξ' αγνώστου πηγής προσαύξηση, ως 

ρυθµίζουσα το βαθµό απόδειξης κάποιας φορολογικής παράβασης κατά την 

ίδια έννοια που η δυνατότητα "έµµεσης απόδειξης" συνάγεται από την 

προϊσχύουσα διάταξη του Άρθρου 45 παρ.3 εδ.α'. ∆ηλαδή η νέα διάταξη 

που εισάγεται µε το Άρθρο 15 παρ.3 του Ν.3888/2010 ως εδάφιο β' του 

Άρθρου 45 παρ.3 του Ν.2238/94 αποδίδει κανόνα που ερµηνευτικά 

προέκυπτε υπό το προϊσχύον Άρθρο 45 παρ.3 εδ.α'.  

 

Με την αποδοχή των ανωτέρω  σκέψεων καταλήγουµε σε µία νοµοθετική 

ιδιορρυθµία όπου προστίθεται διάταξη εισάγουσα ήδη υφιστάµενη ρύθµιση. 

Υπό το ερµηνευτικό αυτό πρίσµα, το ΣτΕ συµπεραίνει ότι δεν νοείται 

παράβαση του Άρθρου 78 παρ.2 του Συντάγµατος και ότι η διάταξη 

εφαρµόζεται και σε υποθέσεις φορολογικών ελέγχων που ανάγονται σε 

χρονική περίοδο πριν τη θέση σε ισχύ του Ν.3888/2010. Στο σηµείο αυτό 

επισηµαίνεται ότι δεν σχολιάζεται η ρητή πρόβλεψη του Άρθρου 20 του 

Ν.3888/2010 σύµφωνα µε την οποία η έναρξη ισχύος του ορίζεται η 

ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στο ΦΕΚ ήτοι η 30η Σεπτεµβρίου 2010. 

 

3. Επί του τρίτου προδικαστικού ερωτήµατος που αφεώρα την διαχειριστική 

περίοδο κατά την οποία φορολογείται η διαγνωσθείσα προσαύξηση, το ΣτΕ 



 12 

αποφαίνεται πως "...κρίσιµος δεν είναι, τουλάχιστον κατ' αρχήν, ο 

χρόνος διενέργειας του εµβάσµατος, µε αφορµή το οποίο έγινε ο 

έλεγχος και διαπιστώθηκε η περιουσιακή προσαύξηση. Κρίσιµος 

είναι είτε ο χρόνος της κατάθεσης του επίµαχου ποσού (ή σε 

περίπτωση τµηµατικής κατάθεσής του, ο χρόνος που κατατέθηκε 

καθένα από τα τµήµατά του) στον τραπεζικό λογαριασµό του 

δικαιούχου, µέσω του οποίου έγινε το έµβασµα, είτε ο 

προγενέστερος αυτού χρόνος κατά τον οποίο (προκύπτει ότι) επήλθε 

η αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του, όπως ο χρόνος 

κατάθεσης του ποσού αυτού (ή τµήµατός του) σε άλλον τραπεζικό 

λογαριασµού του ίδιου προσώπου, από τον οποίο το επίµαχο ποσό (ή 

µέρος του) µεταφέρθηκε στο λογαριασµό του µέσω του οποίου 

διενεργήθηκε το έµβασµα. Εξάλλου, ο προσδιορισµός του ως άνω 

κρίσιµου χρόνου, που συνιστά πραγµατικό ζήτηµα (διακριτό της 

ύπαρξης περιουσιακής προσαύξησης άγνωστης πηγής ή αιτίας) και 

διενεργείται κατ' ενάσκηση δέσµιας αρµοδιότητας, πρέπει να γίνεται 

από τη φορολογική αρχή µε βάση πρόσφορα και επαρκή στοιχεία, 

συλλεγέντα κατόπιν της λήψης των προβλεπόµενων στο νόµο 

αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων, ενόψει των περιστάσεων, 

µέτρων ελέγχου και διερεύνησης της υπόθεσης". 

 

4. Επί του τετάρτου προδικαστικού ερωτήµατος σχετικά µε τον τρόπο 

ανεύρεσης του διαθεσίµου (µη αναλωθέντος) εισοδήµατος, το οποίο 

αιτιολογεί εν όλω ή εν µέρει την επίµαχη προσαύξηση, το ΣτΕ αποφαίνεται 

πως "Οι διατάξεις των εδαφίων α' και β' της παρ. 3 του Άρθρου 48 

του Ν.2238/1994, ερµηνευόµενες υπό το φως των επιταγών των 

Άρθρων 4 παρ.5 και 78 παρ.1 του Συντάγµατος, έχουν την έννοια 

ότι, σε υπόθεση όπως η κρινόµενη, τα ποσά των οριζόµενων στα 

Άρθρα 16 (παρ.1 περιπτ. α, β, γ και θ) και 17 (περιπτ. γ) του ΚΦΕ 

τεκµαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων 

αφαιρούνται, κατ' αρχήν, από το δηλωθέν εισόδηµα του αντίστοιχου 
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οικονοµικού έτους και επιπλέον, στο µέτρο που το υπερβαίνουν, από 

το κεφάλαιο που προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή ή 

αιτία, το οποίο (εισόδηµα ή κεφάλαιο) λαµβάνεται υπόψη για να 

δικαιολογήσει, εν όλω ή µέρει, την επίµαχη περιουσιακή 

προσαύξηση (ποσό τραπεζικής κατάθεσης)". 


