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Το ΣτΕ διευκρινίζει ότι τα αλληλεγγύως 
ευθυνόµενα πρόσωπα µπορούν ατοµικά να 
προσβάλουν τη βασιµότητα καταλογισθέντων 

φόρων της εταιρείας τους 
 
 

Αντικείµενο της απόφασης του ΣτΕ 

Η απόφαση ΣτΕ 2816/2020, Επταµελής, αφορά στο περιεχόµενο που µπορεί να έχει η προσφυγή 
των αλληλεγγύως ευθυνόµενων προσώπων του άρθρου 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 
(ΚΦΔ) και του προγενέστερου αυτού άρθρου 115 Ν. 2238/1994.  

Συγκεκριµένα, στο άρθρο 50 ΚΦΔ, στην παρ. 4 (πρώην παρ. 7 αυτού) προβλέφθηκε από την 
εισαγωγή του το 2014  η δυνατότητα τα αλληλεγγύως ευθυνόµενα µε την εταιρεία πρόσωπα (πχ 
διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι, διαχειριστές) να µπορούν να ασκήσουν έναντι της 
Φορολογικής Διοίκησης, παράλληλα µε την εταιρεία, οποιοδήποτε δικαίωµα έχει στη διάθεσή της 
η τελευταία για την αµφισβήτηση καταλογιστικής πράξης φόρου.  

Με την ΣτΕ 498/2020 είχε ήδη επιβεβαιωθεί ότι τα αλληλεγγύως ευθυνόµενα ως άνω πρόσωπα 
νοµιµοποιούνται βάσει αυτής της διάταξης να ασκήσουν υπό την ιδιότητά τους αυτή τόσο την 
ενδικοφανή προσφυγή όσο και τη δικαστική προσφυγή.  

Με την νέα απόφαση του το Συµβούλιο της Επικρατείας διευκρινίζει ότι στην ενδικοφανή και εν 
τέλει δικαστική προσφυγή των αλληλεγγύως ευθυνόµενων προσώπων µπορούν να προβάλονται 
τόσο λόγοι µε τους οποίους αµφισβητούν τη συνδροµή των προβλεπόµενων προϋποθέσεων 
γένεσης της αλληλέγγυας ευθύνης όσο και λόγοι αναγόµενοι στη νοµιµότητα της καταλογιστικής 
πράξης της Διοίκησης στην οποία στηρίζεται η αµφισβητούµενη φορολογική οφειλή.  

Η σηµασία της απόφασης  

Η απόφαση αυτή έχει πολλαπλή σηµασία και µπορεί να έχει ευνοϊκό αντίκτυπο όχι µόνο σε 
υποθέσεις αλληλέγγυας ευθύνης επί εταιρικών φορολογικών χρεών, αλλά ακόµα και σε 
υποθέσεις εταιρικών κοινωνικοασφαλιστικών χρεών, λόγω παρόµοιας, εν πολλοίς, διαµόρφωσης 
της αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 31 ν. 4321/2015. 

Ειδικότερα, καταρχήν  ξεκαθαρίζει  οριστικά το τοπίο για  την Φορολογική Διοίκηση, η οποία, µε 
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αφορµή τη δυνατότητα που παρασχέθηκε στα ενδιαφερόµενα πρόσωπα, για υφιστάµενες 
διαφορές τους, να υποβάλουν µέχρι τις 31.12.2020 αίτηση για την αναγνώριση της έλλειψης 
αλληλέγγυας ευθύνης τους και την άρση των ήδη ληφθέντων σε βάρος τους µέτρων αναγκαστικής 
εκτέλεσης, είχε ορίσει µε την Ε. 2128/2020 εγκύκλιό της ότι για τυχόν τιθέµενα ζητήµατα 
αναγόµενα στη νοµιµότητα της καταλογιστικής πράξης της αµφισβητούµενης οφειλής ο 
προσφεύγων µπορεί να ζητήσει την αναστολή της έκδοσης απόφασης επί της ενδικοφανούς 
προσφυγής του µέχρι την επίλυση του σχετικού ζητήµατος που εκκρεµούσε τότε στο ΣτΕ. 
Εποµένως, ενδικοφανείς προσφυγές που ασκήθηκαν ή πρόκειται να ασκηθούν κατά της 
απόρριψης αιτηµάτων µε το ως άνω περιεχόµενο µπορούν πλέον να εξετάζονται στην ουσία τους 
και σε σχέση µε ζητήµατα που τυχόν θέτουν αναφορικά µε την εγκυρότητα της οικείας 
καταλογιστικής πράξης και της σχετικής έκθεσης ελέγχου. 

Επίσης, τα αλληλεγγύως ευθυνόµενα, σε σχέση µε οφειλές αναγόµενες στη διάρκεια της θητείας 
τους στην εταιρεία, πρόσωπα µπορούν, πλέον, ανεξάρτητα από την ίδια την εταιρεία, να ασκούν 
ατοµική ενδικοφανή προσφυγή και εν συνεχεία δικαστική προσφυγή  µε την οποία να 
αµφισβητούν όχι µόνο την υπαιτιότητά τους και εν γένει την έκταση της ευθύνης τους για τα 
συγκεκριµένα εταιρικά χρέη, αλλά και το κύρος των πράξεων της Διοίκησης στις οποίες οι 
οφειλές αυτές στηρίζονται.  

Δεδοµένου µάλιστα ότι η ενδικοφανής προσφυγή και η δικαστική προσφυγή ασκείται εντός 
συγκεκριµένης αποκλειστικής προθεσµίας από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης, αν 
η κοινοποίηση αυτής δεν έχει γίνει στο θιγόµενο πρόσωπο (πχ λόγω αλλαγής εν τω µεταξύ της 
διοίκησης της εταιρείας) και η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει ασκήσει προσφυγή, το 
θιγόµενο πρόσωπο θεωρούµε ότι θα µπορεί να επικαλεστεί όλους αυτούς τους λόγους στην 
ανακοπή του κατά της σε βάρος του σχετικής ατοµικής ειδοποίησης χρεών, βάσει της παρ. 4 του 
άρθρου 224 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. 
 

 

Σχετικά µε το δικηγορικό γραφείο KARAKITIS TAX & LAW 

Το δικηγορικό γραφείο KARAKITIS TAX & LAW στην Αθήνα εξειδικεύεται στο φορολογικό, διοικητικό και 
φορολογικό ποινικό δίκαιο. Σκοπός του γραφείου µας είναι να παρέχουµε υπηρεσίες που οδηγούν σε  
αξιόπιστες αποφάσεις για τις συναλλαγές, τη φορολογική συµµόρφωση  ή τις φορολογικές διαφορές του 
πελάτη µε το κράτος. Με την πολυετή εµπειρία του υπεύθυνου του γραφείου  µπορούµε και  υποστηρίζουµε 
τους πελάτες µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα στην υιοθέτηση και υλοποίηση αυτών των αποφάσεων.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.ktl.gr 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον 
 
Αλέξανδρο Καρακίτη 
210 36 444 88 
Alexandros.Karakitis@ktl.gr 
 
Αυτό το δελτίο σας απεστάλη για σκοπούς ενηµέρωσης και µόνο. Δεν περιέχει και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει φορολογικές 
ή άλλες νοµικές συµβουλές. Πριν λάβετε κάποια απόφαση, θα πρέπει να συµβουλευτείτε πρώτα είτε το γραφείο µας είτε κάποιον άλλον 
ειδήµονα.  


