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Δεν εκπίπτουν τα τιμολόγια που 
υποκαθιστούν υορτωτική 

 
 
ηΔ 556/2013 
Με έθπησζε δαπάλεο ζε πεξίπησζε έθδνζεο ηηκνινγίνπ αληί θνξησηηθήο. 
Πεξίιεςε  
Δπεηδή ζχκθσλα κε ηηο ηφηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο «κεηαθνξέαο» κελ, θαηά ην 
άξζξν 25 ηνπ Κ.Φ.., είλαη εθείλνο πνπ δηελεξγεί κεηαθνξέο αγαζψλ κε 
θφκηζηξν ρξεζηκνπνηψληαο κεηαθνξηθά κέζα πνπ ηνπ αλήθνπλ ή πνπ ηα 
εθκεηαιιεχεηαη ν ίδηνο, «κεηαθνξηθφ δε γξαθείν», θαηά ην άξζξν 26, ε 
επηρείξεζε πνπ έρεη κελ θαη εθείλε σο αληηθείκελν ηε κεηαθνξά αγαζψλ, 
κεζνιαβψληαο φκσο πξνο ηνχην, έλαληη ακνηβήο, κεηαμχ ηνπ απνζηνιέα ησλ 
αγαζψλ θαη ηνπ κεηαθνξέα (ηΔ 195/1989). Σφζνλ ν κεηαθνξέαο φζν θαη ην 
κεηαθνξηθφ γξαθείν εθδίδνπλ, ν πξψηνο γηα ηε κεηαθνξά πνπ δηελεξγεί ν 
ίδηνο, ην δεχηεξν γηα ηε κεηαθνξά πνπ αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηψζεη, 
ηεηξαπιφηππε θνξησηηθή, ην ηξίην αληίηππν ηεο νπνίαο παξαδίδεηαη ζ’ 
εθείλνλ πνπ θαηαβάιιεη ην θφκηζηξν ή ηελ ακνηβή, αληηζηνίρσο, απνηειψληαο 
γη’ απηφλ ην λφκηκν παξαζηαηηθφ ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έθπησζε ηεο 
ζρεηηθήο δαπάλεο. 
Οη ελ ιφγσ εηαηξείεο έπξεπε λα εθδψζνπλ θνξησηηθέο θαηά ην άξζξν 26 ηνπ 
Κ.Φ.., ην ηξίην αληίηππν ησλ νπνίσλ απνηεινχζε ην λφκηκν παξαζηαηηθφ γηα 
ηελ έθπησζε ηεο επίδηθεο δαπάλεο.  
Δμ άιινπ, ε απαίηεζε ηεο ππάξμεσο ησλ πξνβιεπνκέλσλ θαηά πεξίπησζε 
λφκηκσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έθπησζε, φπσο ελ πξνθεηκέλσ, ηεο 
νηθείαο δαπάλεο, ζεζπηδφκελε ξεηψο ζην λφκν (αλση. άξζξ. 43 παξ. 4 
Κ.Φ..), ππαγνξεπφκελε απφ πξνθαλείο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 
 
 
ηΔ   556/2013  
 
ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ  
ΣΜΗΜΑ Β΄  
πλεδξίαζε δεκφζηα ζην αθξναηήξηφ ηνπ ζηηο 26 Ιαλνπαξίνπ 2011 κε ηελ εμήο 
ζχλζεζε: Ι. Γξάβαξεο, χκβνπινο ηεο Δπηθξαηείαο, Πξνεδξεχσλ, ζε 
αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ αξραηνηέξσλ ηνπ 
πκβνχισλ, πνπ είραλ θψιπικα, Β. Καιαληδή, Δκκ. Κνπζηνπξήο, χκβνπινη, Ι. 
χκπιεο, Π. Γξνπκπνχ, Πάξεδξνη. Γξακκαηέαο ε Κ. Κερξνιφγνπ. 
Γηα λα δηθάζεη ηελ απφ 7 Ινπιίνπ 2004 αίηεζε: 
ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ..............πνπ εδξεχεη 
ζην......................... ε νπνία παξέζηε κε ην δηθεγφξν 
....................................., πνπ ηνλ δηφξηζε κε εηδηθφ πιεξεμνχζην, 
θαηά ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ν νπνίνο παξέζηε κε ηελ 
Βάτα Παπαθσλζηαληίλνπ, Πάξεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. 
Με ηελ αίηεζε απηή ε αλαηξεζείνπζα εηαηξεία επηδηψθεη λα αλαηξεζεί ε ππ’ 
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αξηζκ. 4175/2003 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ. 
Η εθδίθαζε άξρηζε κε ηελ αλάγλσζε ηεο εθζέζεσο ηεο εηζεγήηξηαο, 
πκβνχινπ Β. Καιαληδή. 
Καηφπηλ ην δηθαζηήξην άθνπζε ηνλ πιεξεμνχζην ηεο αλαηξεζείνπζαο εηαηξείαο, 
ν νπνίνο δήισζε ζην αθξναηήξην φηη ε αλαηξεζείνπζα εηαηξεία 
κεηνλνκάζζεθε ζε «............» θαη ζηε ζπλέρεηα αλέπηπμε θαη πξνθνξηθά ηνπο 
πξνβαιιφκελνπο ιφγνπο αλαηξέζεσο θαη δήηεζε λα γίλεη δεθηή ε αίηεζε θαη 
ηελ αληηπξφζσπν ηνπ Τπνπξγνχ, ε νπνία δήηεζε ηελ απφξξηςή ηεο. 
Μεηά ηε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην δηθαζηήξην ζπλήιζε ζε δηάζθεςε ζε αίζνπζα 
ηνπ δηθαζηεξίνπ 
θ α η 
Α θ ν χ κ ε ι έ η ε ζ ε η α ζ ρ ε η η θ ά έ γ γ ξ α θ α 
 θ έ θ ζ ε θ ε θ α η ά η ν Ν φ κ ν 
 
1. Δπεηδή γηα ηελ άζθεζε ηεο θξηλφκελεο αίηεζεο έρεη θαηαβιεζεί ην λφκηκν 
παξάβνιν (ππ’ αξηζ. 264.582-264.584, ζεηξάο Α΄, εηδηθά έληππα παξαβφινπ). 
 
2. Δπεηδή κε ηελ αίηεζε απηή ε αλαηξεζείνπζα εηαηξεία, ήδε κεηνλνκαζζείζα 
απφ.......................ζε ........................ δεηεί παξαδεθηψο ηελ αλαίξεζε ελ 
κέξεη ηεο 4175/2003 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ κε ηελ 
νπνία, αθ’ ελφο κελ απνξξίθζεθε έθεζή ηεο, αθ’ εηέξνπ δε έγηλε ελ κέξεη 
δεθηή έθεζε ηνπ αλαηξεζίβιεηνπ Γεκνζίνπ θαη κεηαξξπζκίζζεθε, θαηφπηλ 
απηνχ, ε 634/2002 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ. Με ηελ 
ηειεπηαία απφθαζε, θαηά κεξηθή απνδνρή πξνζθπγήο ηεο αλαηξεζείνπζαο, 
είρε κεηαξξπζκηζζεί ην 497/1998 θχιιν ειέγρνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 1988, πνπ είρε εθδνζεί εηο βάξνο ηεο απφ ηνλ Πξντζηάκελν 
ηεο ΓΟΤ ...... , θαη κε ην νπνίν είρε πξνζδηνξηζζεί ινγηζηηθά ην θνξνινγεηέν 
θαηά ην έηνο εθείλν εηζφδεκά ηεο κε ηελ πξνζζήθε ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ ζηα 
δεισζέληα θέξδε ηεο. Δηδηθφηεξα, ε αλαίξεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο 
δεηείηαη ήδε θαζ’ ν κέξνο απνξξίθζεθε κε απηήλ ε έθεζε ηεο αηηνχζαο σο 
πξνο νξηζκέλε ινγηζηηθή δηαθνξά (αλαιπφκελε, θαηά ηα εθηηζέκελα 
θαησηέξσ, ζε δχν θνλδχιηα 15.571.747 θαη 2.051.272 δξαρκψλ). 
 
3. Δπεηδή θαηά ην άξζξν 35 παξ. 1 ηνπ Ν.Γ/ηνο 3323/1995, ην νπνίν θαη’ 
άξζξν 8 παξ. 3 ηνπ Ν.Γ/ηνο 3843/1958, εθαξκφδεηαη θαη ζηελ θνξνινγία 
εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ εκπνξηθψλ 
επηρεηξήζεσλ, πξνο εμεχξεζε ηνπ θνξνινγεηένπ θαζαξνχ εηζνδήκαηφο ηνπο, 
εθπίπηνληαη ηα γεληθά έμνδα δηαρεηξίζεσο. Δμ άιινπ, ζηνλ Κψδηθα 
Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ [π.δ. 99/1977, Α΄ 34 φπσο ίζρπε ελ πξνθεηκέλσ κεηά 
ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην π.δ. 356/1986 (Α΄ 157)] νξίδεηαη, ζην κελ άξζξν 
15 παξ. 2 φηη «πάζα εγγξαθή εηο ηα βηβιία αθνξψζα ζπλαιιαγήλ ή εηέξαλ 
πξάμηλ ηνπ ππνρξένπ δένλ λα δηθαηνινγείηαη δηα ζηνηρείσλ απνδεηθλπφλησλ 
ηαχηελ», ζην δε άξζξν 43 παξ. 3, φηη «δελ αλαγλσξίδεηαη νπνηνδήπνηε έμνδν 
αλ δελ έρεη εθδνζεί ην απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα 
Κψδηθα». Πεξαηηέξσ, ζην άξζξν 25 ηνπ Κψδηθα απηνχ νξίδεηαη φηη «1. Δπί 
κεηαθνξάο αγαζψλ ν θνξησηήο […] παξαδίδεη εηο ηνλ κεηαθνξέα, ή θαηά 
πεξίπησζηλ, εηο ηνλ δηαηεξνχληα κεηαθνξηθφλ γξαθείνλ ζεσξεκέλνλ 
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αληίηππνλ δειηίνπ απνζηνιήο ή ηηκνινγίνπ […]. 2. Ο κεηαθνξεχο δηα ηα 
εθάζηνηε κεηαθεξφκελα αγαζά εθδίδεη ζεσξεκέλελ θνξησηηθήλ θαηά 
θνξησηήλ θαη παξαιήπηελ, επί ηε βάζεη ησλ ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ 
εγγξάθσλ εθφζνλ θαζίζηαηαη δπζρεξήο ν έιεγρνο, εηο ηέζζαξα αληίηππα, εθ 
ησλ νπνίσλ ην πξψηνλ παξαδίδεηαη εηο ηνλ θνξησηήλ θαη εμνθιείηαη ππφ ηνπ 
παξαιήπηνπ θαηά ηελ παξαιαβήλ ησλ αγαζψλ, επηζηξέθεηαη δε εηο ηνλ 
κεηαθνξέα, ην δεχηεξνλ ππνβάιιεηαη εηο ηνλ Οηθνλνκηθφλ Δθνξνλ, ην ηξίηνλ, 
κεηά ηνπ παξαδνζέληνο δηα ηελ έθδνζηλ ηεο θνξησηηθήο ζηνηρείνπ, ζπλνδεχεη 
ηα κεηαθεξφκελα αγαζά απφ ηνπ ηφπνπ θνξηψζεσο κέρξη ηνπ ηφπνπ 
πξννξηζκνχ θαη παξαδίδεηαη ηειηθψο εηο ηνλ θαηαβάιινληα ηα θφκηζηξα θαη ην 
ηέηαξηνλ παξακέλεη εηο ην ζηέιερνο. Η θνξησηηθή ηνπ κεηαθνξέσο πεξηέρεη : 
α) ην νλνκαηεπψλπκνλ, ην επάγγεικα θαη ηελ δηεχζπλζηλ ηνπ θνξησηνχ θαη 
ηνπ παξαιήπηνπ, β) ηνλ ηφπνλ θνξηψζεσο θαη ηνλ ηφπνλ πξννξηζκνχ, γ) ηνλ 
αξηζκφλ ηεο δηαζαθήζεσο ή αδείαο κεηαθνξάο, πξνθεηκέλνπ πεξί ζαιαζζίσλ 
κεηαθνξψλ, δ) ηνλ αξηζκφλ ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ θνξησηνχ, ε) ηα 
ζεκεία θαη ηνπο αξηζκνχο ησλ δεκάησλ θ.ιπ., ζη) ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα 
(κηθηφλ βάξνο, θαζαξφλ βάξνο, ηεκάρηα, θ.ιπ.) ησλ κεηαθεξνκέλσλ αγαζψλ, 
δ) ην θφκηζηξνλ, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ην ραξηφζεκνλ, εθφζνλ ηνχην 
δελ βαξχλεη ηνλ κεηαθνξέα, θαη ηα ινηπά έμνδα, θαη ε) ηνλ αξηζκφλ ηνπ 
απηνθηλήηνπ ή, πξνθεηκέλνπ πεξί ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ, ην φλνκα ηνπ 
πισηνχ κέζνπ. 3. […]. 10. Γηα ηελ εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 
Κψδηθνο κεηαθνξεχο λνείηαη ν ελεξγψλ ηελ κεηαθνξάλ αγαζψλ επί θνκίζηξσ 
δηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ αλεθφλησλ εηο απηφλ ή εθκεηαιιεπνκέλσλ ππ’ απηνχ 
[…]», ζην δε άξζξν 26 παξ. 1 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα φηη «Δπί κεηαθνξάο αγαζψλ, 
κέζσ κεηαθνξηθνχ γξαθείνπ ν δηαηεξψλ ηνχην εθδίδεη, θαηά ηα ελ ησ 
πξνεγνπκέλσλ άξζξσ 25 νξηδφκελα, ζεσξεκέλελ ηεηξαπιφηππνλ θνξησηηθήλ 
θαη’ απνζηνιέα θαη παξαιήπηελ, εηο ηελ νπνίαλ αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ 
απνζηνιέσο θαη ηνπ παξαιήπηνπ, ηνλ ηφπνλ απνζηνιήο θαη πξννξηζκνχ, ηνλ 
αξηζκφλ ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ απνζηνιέσο, ηα ζεκεία θαη ηνπο 
αξηζκνχο ησλ δεκάησλ θ.ι.π., ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα (κηθηφλ βάξνο, 
θαζαξφλ βάξνο θ.ι.π.) ησλ κεηαθεξφκελσλ αγαζψλ, ην ζπλνιηθφλ πνζφλ ηεο 
ακνηβήο δηα ηελ δηελέξγεηαλ ηεο κεηαθνξάο θαη ην ραξηφζεκνλ. Δθ ησλ 
αληηηχπσλ ην πξψηνλ παξαδίδεηαη εηο ηνλ απνζηνιέα, ην δεχηεξνλ 
ππνβάιιεηαη εηο ηνλ Οηθνλνκηθφλ Έθνξνλ, ην ηξίηνλ παξαδίδεηαη εηο ηνλ 
θαηαβάιινληα ηελ ακνηβήλ θαη ην ηέηαξηνλ παξακέλεη εηο ην ζηέιερνο». 
 
 
4. Δπεηδή, φπσο ζπλάγεηαη απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, «κεηαθνξέαο» κελ, 
θαηά ην άξζξν 25 ηνπ Κ.Φ.., είλαη εθείλνο πνπ δηελεξγεί κεηαθνξέο αγαζψλ 
κε θφκηζηξν ρξεζηκνπνηψληαο κεηαθνξηθά κέζα πνπ ηνπ αλήθνπλ ή πνπ ηα 
εθκεηαιιεχεηαη ν ίδηνο, «κεηαθνξηθφ δε γξαθείν», θαηά ην άξζξν 26, ε 
επηρείξεζε πνπ έρεη κελ θαη εθείλε σο αληηθείκελν ηε κεηαθνξά αγαζψλ, 
κεζνιαβψληαο φκσο πξνο ηνχην, έλαληη ακνηβήο, κεηαμχ ηνπ απνζηνιέα ησλ 
αγαζψλ θαη ηνπ κεηαθνξέα (ηΔ 195/1989). Σφζνλ ν κεηαθνξέαο φζν θαη ην 
κεηαθνξηθφ γξαθείν εθδίδνπλ, ν πξψηνο γηα ηε κεηαθνξά πνπ δηελεξγεί ν 
ίδηνο, ην δεχηεξν γηα ηε κεηαθνξά πνπ αλαιακβάλεη λα δηεθπεξαηψζεη, 
ηεηξαπιφηππε θνξησηηθή, ην ηξίην αληίηππν ηεο νπνίαο παξαδίδεηαη ζ’ 
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εθείλνλ πνπ θαηαβάιιεη ην θφκηζηξν ή ηελ ακνηβή, αληηζηνίρσο, απνηειψληαο 
γη’ απηφλ ην λφκηκν παξαζηαηηθφ ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έθπησζε ηεο 
ζρεηηθήο δαπάλεο (πξβι. ηΔ 3990/1998 θ.ά.). 
 
5. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηελ αλαηξεζηβαιινκέλε θαη ηα ινηπά δηαδηθαζηηθά 
έγγξαθα, ε αλαηξεζείνπζα εηαηξεία, κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ παξαγσγή 
θαη εκπνξία ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ (εζηηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ - 
ειεθηξηθψλ καγεηξείσλ θ.ι.π.), ηήξεζε θαηά ηελ έλδηθε ρξήζε (1.1-
31.12.1987) βηβιία θαη ζηνηρεία ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ ΚΦ (ΠΓ 99/1977) απφ 
ηα νπνία πξνέθπςαλ θαζαξά θέξδε 9.571.591 δξαρκψλ. Η θνξνινγηθή αξρή 
έθξηλε ηα σο άλσ βηβιία θαη ζηνηρεία επαξθή θαη εηιηθξηλή, πιελ φκσο, ηα 
πξνθχπηνληα απφ απηά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα αλακφξθσζε κε ην έλδηθν 
θχιιν ειέγρνπ, πξνζζέηνληαο, σο ινγηζηηθέο δηαθνξέο, κε αλαγλσξηζζέληα 
πξνο έθπησζε θνλδχιηα δαπαλψλ. Μεηαμχ απηψλ, ζπγθαηαιέγνληαη ηα επίδηθα 
ήδε πνζά α) 15.571.747 δξρ., θαη β) 2.051.272 δξρ., πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 
ηε ζπλνιηθή αμία ζπλελσκέλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ κε ηνλ ηίηιν 
«Σηκνιφγηα θαη θνξησηηθή άξζξνπ 26 ΚΦ» ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ 
..................... θαη ......................., θαη ηα νπνία δελ έγηλαλ δεθηά πξνο 
έθπησζε κε ηελ αηηηνινγία φηη, «αλ θαη δεηήζεθε, δελ επηδείρζεθε ην ηξίην 
αληίηππν ησλ ζηνηρείσλ απηψλ πνπ απνηειεί ην απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηεο 
δαπάλεο, αιιά ην πξψην αληίηππφ ηνπο.  
 
Η αλαηξεζείνπζα, επαλαιακβάλνληαο κε ηελ έθεζή ηεο ζρεηηθνχο ιφγνπο ηεο 
πξνζθπγήο πνπ απνξξίθζεθαλ πξσηνδίθσο, ηζρπξίζζεθε φηη νη πην πάλσ 
«κεηαθνξηθέο εηαηξείεο» δελ απνηεινχζαλ κεηαθνξηθά γξαθεία, θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ λφκνπ, θαζψο δελ είραλ δηθά ηνπο κεηαθνξηθά κέζα, αιι’ είραλ 
δηακεζνιαβήζεη, σο αληηπξφζσπνί ηεο, γηα ηε δηελέξγεηα κεηαθνξψλ γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο κε κεηαθνξηθά κέζα ηξίησλ, φηη, σο εθ ηνχηνπ (ζε αληίζεζε 
κε ηνπο απηνθηλεηηζηέο-κεηαθνξείο) δελ είραλ ππνρξέσζε λα εθδίδνπλ 
θνξησηηθέο αιιά ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ, θαη φηη, επνκέλσο, λνκίκσο 
είραλ εθδνζεί ελ πξνθεηκέλσ ηα έλδηθα ηηκνιφγηα, ζηα νπνία «ππνινγίδεηαη θαη 
λαχινο θαη πξαθηνξεηαθά δηθαηψκαηα γηα ηε δηακεζνιαβνχζα εηαηξεία θαη 
αθφκα αλαθέξεηαη ζε μερσξηζηή ζθξαγίδα ν αξηζκφο ηεο θνξησηηθήο θαη ε 
εκεξνκελία ηεο». 
Δπηθαιέζζεθε δε ζρεηηθψο επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα «ησλ πξννξηδνκέλσλ 
γηα ηνλ πειάηε» αληηηχπσλ ησλ ελ ιφγσ ηηκνινγίσλ, ζειίδεο ηνπ αλαιπηηθνχ 
θαζνιηθνχ, ζηηο νπνίεο είραλ θαηαρσξεζεί νη θαηαβιεζέληεο ζηηο αλσηέξσ 
εηαηξείεο λαχινη, θαζψο θαη ζρεηηθέο, φπσο ηζρπξίζζεθε, εγθπθιίνπο ηεο 
Γηνηθήζεσο. Σν δηνηθεηηθφ εθεηείν, κε ηελ αλαηξεζηβαιιφκελε απφθαζε, 
απέξξηςε ηελ έθεζε θαηά ην πην πάλσ κέξνο κε ηε ζθέςε φηη θαηά ηελ έλλνηα 
ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 1 Κ.Φ.. «ην κεηαθνξηθφ γξαθείν, δειαδή ε επηρείξεζε 
πνπ αζρνιείηαη κε ηε κεηαθνξά αγαζψλ κεζνιαβψληαο, έλαληη ακνηβήο, 
κεηαμχ θνξησηή (απνζηνιέα) θαη κεηαθνξέα, ππνρξενχηαη λα εθδίδεη 
ηεηξαπιφηππεο θνξησηηθέο ην ηξίην αληίηππν ησλ νπνίσλ έρεη […] 
δηαθνξεηηθφ πξννξηζκφ απφ ην ηξίην αληίηππν ησλ θνξησηηθψλ πνπ 
ππνρξενχληαη θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 λα εθδίδεη ν κεηαθνξέαο […]» 
θαη φηη ελ πξνθεηκέλσ, «εθφζνλ ε [αλαηξεζείνπζα] δελ επέδεημε ζηνλ έιεγρν 
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νχηε πξνζθφκηζε ζην δηθαζηήξην ην λφκηκν δηθαηνινγεηηθφ ησλ 
πξναλαθεξφκελσλ δαπαλψλ, ήηνη ην πξννξηδφκελν γηα ηνλ θαηαβάιινληα ηελ 
ακνηβή ηξίην αληίηππν ησλ θνξησηηθψλ ηνπ άξζξνπ 26 ΚΦ, πνπ εμέδσζαλ 
(ζπλελσκέλσλ κε ηηκνιφγηα), φπσο άιισζηε «είραλ, θαηά ηα πξνεθηεζέληα, 
ππνρξέσζε νη σο άλσ εηαηξείεο δηεζλψλ κεηαθνξψλ, λνκίκσο ηα [σο άλσ] 
πνζά […] πξνζεηέζεζαλ ζηα θαζαξά θέξδε απηήο». Η θξίζε απηή είλαη 
λνκίκσο θαη επαξθψο, θαη’ αξρήλ, αηηηνινγεκέλε.  
Γηφηη, ελ φςεη ηνπ πξαγκαηηθνχ πνπ αλειέγθησο δέρζεθε ην δηθαζηήξην ηεο 
νπζίαο ζε ζπλδπαζκφ θαη πξνο ηνπο σο άλσ ηζρπξηζκνχο ηεο αλαηξεζείνπζαο, 
νη εηαηξείεο κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη έλδηθεο κεηαθνξέο είραλ, 
θαη’ αξρήλ, ζχκθσλα κε ηα εθηεζέληα ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ην 
ραξαθηήξα κεηαθνξηθνχ γξαθείνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 
Κ.Φ... ρσξίο ηνχην λα αλαηξείηαη νχηε απφ ην γεγνλφο φηη ελεξγνχζαλ κε 
κεηαθνξηθά κέζα ηξίησλ, αθνχ απηφ αθξηβψο απνηειεί, θαηά ηα 
πξνεθηεζέληα, ελλνηνινγηθφ γλψξηζκα ησλ ελ ιφγσ κεηαθνξηθψλ γξαθείσλ 
θαη εηδνπνηφ δηαθνξά ηνπο απφ ηνπο κεηαθνξείο, νχηε απφ ην φηη είραλ 
ελεξγήζεη, φπσο είρε ηζρπξηζζεί ε αηηνχζα, σο παξαγγειηνδφρνη ηεο (βι. θαη 
αλση. ηΔ 195/1989), ελφζσ, πάλησο, δελ πξνέθπςε - νχηε πξνεβιήζε 
ζπγθεθξηκέλα - φηη παξέζρνλ θαη άιιεο, πέξαλ ηεο κεηαθνξάο, ππεξεζίεο. Τπφ 
ηα δεδνκέλα, ζπλεπψο, απηά, νη ελ ιφγσ εηαηξείεο έπξεπε λα εθδψζνπλ 
θνξησηηθέο θαηά ην άξζξν 26 ηνπ Κ.Φ.., ην ηξίην αληίηππν ησλ νπνίσλ 
απνηεινχζε ην λφκηκν παξαζηαηηθφ γηα ηελ έθπησζε ηεο επίδηθεο δαπάλεο. ηα 
δε πεξί ηνπ αληηζέηνπ πξνβαιιφκελα κε ηελ θξηλφκελε αίηεζε, είλαη αβάζηκα 
θαη απνξξηπηέα.  
Δμ άιινπ, ε απαίηεζε ηεο ππάξμεσο ησλ πξνβιεπνκέλσλ θαηά πεξίπησζε 
λφκηκσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έθπησζε, φπσο ελ πξνθεηκέλσ, ηεο 
νηθείαο δαπάλεο, ζεζπηδφκελε ξεηψο ζην λφκν (αλση. άξζξ. 43 παξ. 4 
Κ.Φ..), ππαγνξεπφκελε απφ πξνθαλείο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη κε 
δπζρεξαίλνπζα ππεξκέηξσο ηε ζέζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, δελ αληίθεηηαη, 
φπσο αβαζίκσο ηζρπξίδεηαη ε αλαηξεζείνπζα, ζηελ πεξί θνξνδνηηθήο 
ηθαλφηεηνο θαη ηζφηεηνο δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο. 
Σέινο, θαζψο ην δήηεκα ελ πξνθεηκέλσ πεξηνξίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε σο 
εθπεζηέσλ ησλ σο άλσ θνλδπιίσλ θαη δελ αθνξά ηελ επηβνιή θχξσζεο ζηελ 
αηηνχζα, αβαζίκσο ελ πάζε πεξηπηψζεη ε ηειεπηαία επηθαιείηαη «εξκελεπηηθέο 
εγθπθιίνπο» πεξί «κε επηβνιήο (ππφ πξνυπνζέζεηο) θπξψζεσο» θαη «κε 
θαηαινγηζκνχ παξαβάζεσο» ζε βάξνο ιεπηψλ κε πξνζεθφλησλ θνξνινγηθψλ 
ζηνηρείσλ. 
 
6. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, θαη θαζψο δελ πξνβάιιεηαη άιινο 
ιφγνο αλαηξέζεσο, ε θξηλφκελε αίηεζε πξέπεη λα απνξξηθζεί ζην ζχλνιφ ηεο. 
 
Γηά ηαχηα 
 
Απνξξίπηεη ηελ αίηεζε. 
Γηαηάζζεη ηελ θαηάπησζε ηνπ παξαβφινπ. 
Δπηβάιιεη ζηελ αλαηξεζείνπζα ηελ δηθαζηηθή δαπάλε ηνπ αλαηξεζηβιήηνπ, ε 



6 

 

νπνία αλέξρεηαη ζε ηεηξαθφζηα εμήληα (460) επξψ. 
 
Η δηάζθεςε έγηλε ζηελ Αζήλα ζηηο 17 Οθησβξίνπ 2012 θαη ε απφθαζε 
δεκνζηεχζεθε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο 6εο Φεβξνπαξίνπ 2013. 
 
Ο Πξνεδξεχσλ χκβνπινο Η Γξακκαηέαο 
Ι. Γξάβαξεο Κ. Κερξνιφγνπ 
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