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Αρχή Φορολογικής Ισότητας

Άρθρο 4 του Συντάγματος:

Παρ. 1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
Παρ. 2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Παρ. 5. Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα 
με τις δυνάμεις τους.

Ίδια εισοδήματα, κάτω από ίδιες συνθήκες, πρέπει να φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο.



Αρχή Ουδετερότητας

Η έννοια της ουδετερότητας των φορολογικών αποφάσεων υπονοεί ότι το φορολογικό

σύστημα πρέπει να είναι ουδέτερο, με την έννοια ότι οι φορολογικές αποφάσεις

λαμβάνονται με βάση τα οικονομικά τους πλεονεκτήματα και όχι για φοροεισπρακτικούς

μόνο λόγους.

Για παράδειγμα, η επίτευξη του στόχου της φορολογικής μεταρρύθμισης, για να

θεωρείται ουδέτερη πρέπει να οδηγεί σε υψηλότερα φορολογικά έσοδα, μέσα από μία

διεύρυνση της φορολογικής βάσης , με χαμηλότερα ποσοστά φορολόγησης.



Θέματα Παραβίασης των Αρχών

1. Άρθρο 7 νομοσχεδίου

Δαπάνες με πλαστικό χρήμα στο 30% του εισοδήματος.

Το εισόδημα εξ ακινήτων έχει μεγάλες επιβαρύνσεις από: φόρους,
ΕΝΦΙΑ, τοκοχρεολύσια, δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων, εισφοράς
αλληλεγγύης και σε περιπτώσεις δαπανών με έκπτωση 40%
κατάργηση του 5% της έκπτωσης του εισοδήματος.



2. Έλεγχος Φυσικών Προσώπων

Α. Άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών

• Μεγάλο πλήθος επεξεργασίας στοιχείων.

• Όχι ενιαία αντιμετώπιση:

Μεταβολή νομικής βάσης μεταξύ προσωρινών και οριστικών πράξεων. 

Οι ανώνυμες καταθέσεις αντιμετωπίζονται με πολλούς και 
διαφορετικούς τρόπους. Το ίδιο και οι επανακαταθέσεις.     

• Δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες.

• Μη αποδοχή των αποτελεσμάτων από τους ελεγχόμενους.

• Σε ομηρία οι ελεγχόμενοι, αντιμετωπίζοντας ανεπανόρθωτη βλάβη.



Β. Ανάλωση Κεφαλαίου

• Αναζήτηση στοιχείων από το 2002 για την μεταβολή σε ευρώ των
μετρητών.

• Ανάλωση με βάση χρηματοροές και πραγματικά μεγέθη.

• Ανάλωση με βάση τεκμήρια και τα πραγματικά μεγέθη.

• Για τα ταμειακά διαθέσιμα, την πρώτη ημέρα του πρώτου έτους
ελέγχου, δεν υπάρχει αποδεχτή διαδικασία από τον έλεγχο
(ΠΟΛ1270/2013, ΠΟΛ1050/2014, ΠΟΛ1259/2014).

2. Έλεγχος Φυσικών Προσώπων



2. Έλεγχος Φυσικών Προσώπων

Γ. Πόθεν – Έσχες

• Αναστολή Πόθεν – Έσχες κατά την αγορά ακινήτων από 17/12/2010
έως 31/12/2013, παρ. 6 άρθρο 28 Ν. 3891/2011.

• Κατάργηση Πόθεν – Έσχες στην σύσταση και αύξηση κεφαλαίου
εταιριών, από το έτος 2002 έως 2013, παρ. 10 άρθρο 4 Ν. 3091/2002.

• Από τη χρήση του 2014, με το άρθρο 21 του νόμου 4172/2013 και το
άρθρο 39 του νόμου 4174/2013 δεν αποκλείεται η φορολόγηση της
σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου. Η συνύπαρξη διατάξεων τεκμηρίων
και της διάταξης για αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας
δημιουργεί σύγχυση και αβεβαιότητα στη πραγματοποίηση
επενδύσεων.



3. Τα Παράδοξα των Φορολογικών Νόμων

Α. Υπαγωγή στον Νόμο 4512/2018

Παρέχεται έκπτωση 40% σε πρόστιμα, πρόσθετους φόρους,
προσαυξήσεις και τόκους, αφού πρώτα εξοφληθεί το 100% της
οφειλής. Δηλαδή, εξοφλείται ολόκληρο το ποσό και μετά
επιστρέφεται το 40% των επιβαρύνσεων, πλην του κεφαλαίου.



3. Τα Παράδοξα των Φορολογικών Νόμων

Β. Υπεραξία από 01/01/2014

Από 1/1/2014 έως 23/12/2014 επιβάλλεται φόρος υπεραξίας (παρ. 3
άρθρο 21 Ν. 4172/2013 και παρ. 6β άρθρο 22 Ν. 4223/2013) των κατ’
επάγγελμα απασχολουμένων με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42
Ν. 4172/2013, στην υπεραξία που προέκυψε (ΠΟΛ 1105/14). Με το
άρθρο 88 Ν. 4316/2014 καταργήθηκε η φορολόγηση της υπεραξίας
αυτής από 24/12/2014.



3. Τα Παράδοξα των Φορολογικών Νόμων

Γ. Άρθρο 48 του Ν. 4172/2013

• Με τη παρ. 4 του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013 εάν η διανομή κερδών

που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 2 προκύπτει από συμμετοχή

σε άλλο νομικό πρόσωπο, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να εκπέσει

τις επιχειρηματικές δαπάνες που συνδέονται με την συμμετοχή αυτή

(ΔΑΦ 1131644/2016/07-09-2016 και ΠΟΛ 1039/26-01-2015).

• Οι δαπάνες που δεν εκπίπτουν είναι: συμβολαιογραφικά έξοδα,

φόροι, αμοιβές τρίτων, χρηματοοικονομικά έξοδα και τόκοι για την

αγορά μετοχών.



3. Τα Παράδοξα των Φορολογικών Νόμων

Δ. Καταστρατήγηση διατάξεων ν. 1297/1972

• Όταν η υπεραξία του Ν.1297/1972 δεν έχει κεφαλαιοποιηθεί ή

εμφανίζεται σε αποθεματικό (41.90) φορολογείται κατά την σε

μεταγενέστερο χρόνο κεφαλαιοποίηση της ή κατά την διανομή του

αποθεματικού (παρ. 5 ΠΟΛ 2181/2019).

• Ο νόμος 1297/1972 ορίζει ότι η υπεραξία που έχει προέλθει από

μετασχηματισμό εταιριών φορολογείται κατά την λύση του νομικού

προσώπου με υποχρέωση παρακολούθησης της υπεραξίας σε

λογαριασμούς της εταιρείας, ακόμη και σε λογαριασμό τάξεως.
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