
Κράτος ∆ικαίου από το ΣτΕ:Απόφαση για παραγραφή φορολογικού προστίµου
Το ΣτΕ προέβη σε µία απόφαση που φαίνεται να ανατρέπει τις συνήθεις τακτικές του Υπουργείου Οικονοµικών. Με αφορµή το φορολογικό πρόστιµοπου είχε επιβληθεί σε έναν φορολογούµενο το ΣτΕ όχι µόνον έκρινε πως αυτό έχει παραγραφεί αλλά ήρθε να ενισχύσει τις θεµελιώδεις αρχές τουΣυντάγµατος και της ασφάλειας του δικαίου. Αρχικά, το ΣτΕ τόνισε πως η φορολογική αρχή έχει το δικαίωµα να διενεργήσει καινούριο έλεγχο σταβιβλία και στοιχεία ενός επιτηδευµατία που είχε ελέγξει στο παρελθόν και να επιβάλλει καινούριοπρόστιµο εάν τυχόν διαπιστωθούν παραβάσεις στον νέο έλεγχο.Εν αντιθέσει µε το παραπάνω, σε µία καθ’όλα σηµαντική επισήµανση, το ΣτΕ υπογράµµισε πως «ηαρχή της ασφάλειας δικαίου, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και τις διατάξειςτου Συντάγµατος και ειδικότερη εκδήλωση της οποίας αποτελεί η αρχή της προστατευόµενηςεµπιστοσύνης του διοικουµένου, επιβάλλει τη σαφήνεια και την προβλέψιµη εφαρµογή τωνδιατάξεων και πρέπει να τηρείται µε ιδιαίτερη αυστηρότητα, όταν πρόκειται για διατάξεις πουµπορούν να έχουν σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις στους ενδιαφερόµενους.Η ως άνω θεµελιώδης αρχή απαιτεί η κατάσταση του φορολογουµένου, όσον αφορά την εκ µέρουςτου τήρηση των κανόνων της φορολογικής νοµοθεσίας, να µην µπορεί να τίθεται επ’αόριστον εναµφιβόλω».Το ΣτΕ συνέχισε παρατηρώντας ότι «για τον καταλογισµό παραβάσεων των κανόνων τηςφορολογικής νοµοθεσίας και για την επιβολή στον παραβάτη σχετικών κυρώσεων, όπως ταπρόστιµα για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, απαιτείται ναεφαρµόζεται προθεσµία παραγραφής η οποία, προκειµένου να εκπληρώνει τη συνιστάµενη στηδιασφάλιση της ως άνω αρχής λειτουργίας της, πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων και να είναιεπαρκώς προβλέψιµη από τον ενδιαφερόµενο».Το εάν πρόκειται να ακολουθηθεί το πνεύµα της απόφασης από το ΥπΟικ ή όχι αναµένεται να φανεί,πάντως η ουσία είναι πως το ΣτΕ επανέφερε στο προσκήνιο βασικές αρχές δικαίου που θα πρέπειαναµφισβήτως να διέπουν το κανονιστικό σύστηµα της χώρας.Αναµένεται η τοποθέτηση του Υπ. Οικονοµικών επί του θέµατος.

Η απόφαση αφορά την καθιερωµένητακτική του ΥπΟικ να δίνει συνεχείςπαρατάσεις στις χρονικές προθεσµίεςδεκαετούς παραγραφής, µία πρακτικήπου σύµφωνα µε το ΣτΕ εναντιώνεταιστις αρχές της ασφάλειας του δικαίουκαι της προστατευόµενης εµπιστοσύνηςτου διοικουµένου που επιβάλλουν τηξεκάθαρη διατύπωση των κανόνωνδικαίου.
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