Ιανουάριος 2013

Ποινική Ευθύνη ∆ιοικούντων Νοµικά Πρόσωα
Με το ν. 4038/2012 και, ροηγουµένως, µε το ν. 3943/2011 εισήχθησαν διατάξεις, µε τις οοίες
καθιερώνονται ως διαρκή και, εοµένως, αυτόφωρα αδικήµατα το αδίκηµα της µη καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και της µη καταβολής φόρων, τελών ή εισφορών ρος το ∆ηµόσιο ή
της ανακριβούς υοβολής των σχετικών δηλώσεων. Στο λαίσιο αυτό, ρόσφατα, εκδόθηκε η αριθ.
ρωτ. Ε33/31/04.02.2013 εγκύκλιος του ΙΚΑ, µε την οοία αρέχονται οδηγίες ρος τα τµήµατα
Ποινικής ∆ίωξης των αρµοδίων υοκαταστηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά τη διαδικασία υοβολής
Μηνυτήριας Αναφοράς µε την αυτόφωρη διαδικασία για ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και η αριθ.
34279/2012 αόφαση του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Θεσσαλονίκης, µε την οοία κρίνονται ως
αντίθετες µε το Σύνταγµα διατάξεις του ν. 3943/2011. Στο αρόν κείµενο ειχειρείται µια συνοτική
αρουσίαση των ροαναφερόµενων κειµένων, ου αρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1.

Αυτόφωρη διαδικασία για µη καταβολή εργοδοτικών – ασφαλιστικών συνδροµών

Με το άρθρο 22 ν. 4038/2012 εαναρυθµίστηκε το ροβλεόµενο, ήδη, αό το άρθρο 1 (αρ. 1 και 2)
του α.ν. 86/1967 (Α'/136) οινικό αδίκηµα της µη καταβολής των εκ του νόµου ροβλεόµενων
ασφαλιστικών εισφορών ρος το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ειδικότερα, το ροαναφερόµενο άρθρο ρυθµίζει
την οινική ευθύνη των διοικούντων νοµικά ρόσωα, ροερχόµενη αό τη µη καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών, εργοδοτικών και εργατικών, η οοία γεννάται, εφ’ όσον αυτές
υερβαίνουν, αό της ισχύος του άρθρου 30 του ν.3904/2010 (ΦΕΚ Α'/218/23.10.2010), το οσό των
είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000,00 €) και δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00 €), αντιστοίχως.
Τα ροαναφερόµενα ιδιώνυµα αδικήµατα τιµωρούνται κατόιν υοβολής µηνυτήριας αναφοράς
ρος τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του οφειλέτη, ου συνοδεύεται υοχρεωτικά αό
ίνακα των οφειλόµενων εισφορών και θεωρούνται γνήσια εγκλήµατα αραλείψεως, τα οοία
συντελούνται µε την αράλειψη της εµρόθεσµης καταβολής (ή αόδοσης) των εισφορών.
Με τη συντελεσθείσα δυνάµει του άρθρου 22 ν.4038/2012 τροοοίηση, θεσίζεται ως διαρκές και,
εοµένως, ως συνεχές αυτόφωρο, το αδίκηµα των αρ. 1 και 2, ου αραάνω εριγράφηκε, για
όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές άνω των εκατόν ενήντα χιλιάδων Ευρώ (150.000,00 €), µε
χρόνο τελέσεως του αδικήµατος το χρονικό διάστηµα αό την αρέλευση του µηνός αό τότε ου οι
ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν ααιτητές µέχρι τη συµλήρωση χρόνου, αντιστοίχου µε το 1/3
της ροθεσµίας αραγραφής (η οοία είναι ενταετής, λόγω του ληµµεληµατικού χαρακτήρα του
αδικήµατος).
Εοµένως, για τη στοιχειοθέτηση του αυτόφωρου αδικήµατος της εισφοροδιαφυγής των
αραγράφων 1 & 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 ααιτείται το συνολικό οσό της εκδοθείσης
Πράξης Ειβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) να υερβαίνει τις εκατόν ενήντα χιλιάδες Ευρώ (150.000,00 €),
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ενώ ως χρόνος τέλεσης αυτού λογίζεται το χρονικό διάστηµα 20 µηνών (5 έτη x 1/3 = 20 µήνες), ου
αρχίζει µετά την άροδο µηνός αό τότε ου οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν ααιτητές, ενώ η
αραγραφή του αδικήµατος συµληρώνεται µετά έντε έτη αό τη λήξη του χρόνου τέλεσης αυτού
(δηλαδή αό την άροδο του αραάνω χρονικού διαστήµατος των 20 µηνών).
Σηµειώνεται, είσης, ότι τα αδικήµατα, ου τελέστηκαν µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του νέου
νόµου 4038/2012 (02.02.2012) θεωρούνται στιγµιαία, µε χρόνο τέλεσης αυτών την άροδο µηνός αό
τότε ου οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν ααιτητές και η αραγραφή τους συµληρώνεται
µετά την άροδο έντε ετών αό την τέλεσή τους.
Σύµφωνα µε την ροσφάτως εκδοθείσα εγκύκλιο του ΙΚΑ µε αριθ.ρωτ. Ε33/31/04.02.2013, µε την
οοία αρέχονται οδηγίες ρος τα τµήµατα Ποινικής ∆ίωξης των αρµοδίων υοκαταστηµάτων ΙΚΑΕΤΑΜ, κατά τη διαδικασία έκδοσης Μηνυτήριας Αναφοράς µε την αυτόφωρη διαδικασία,
ραγµατοοιούνται οι αρακάτω έλεγχοι:
i)

ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Το οσό των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικές), ου βαρύνουν τον υόχρεο
εργοδότη, να υερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες Ευρώ (20.000,00 €) και/ή το οσό των
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων, ου αρακρατούνται αό τον υόχρεο
εργοδότη, να υερβαίνει τις δέκα χιλιάδες Ευρώ (10.000,00 €) και το συνολικό οσό αυτών
να υερβαίνει τις εκατόν ενήντα χιλιάδες Ευρώ (150.000,00 €).
Η Πράξη Ειβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) να µην έχει εξοφληθεί.
Το Μητρώο Εργοδότη να είναι ενηµερωµένο ως ρος τους υευθύνους.
Ο εργοδότης να µην ανήκει στην κατηγορία, ου δε µηνύεται βάσει νοµικής µορφής.
Oι οφειλές, για τις οοίες συντάσσεται µήνυση, να ανάγονται σε χρονικό διάστηµα 20
µηνών, αό τότε ου κατέστησαν ααιτητές.
Η εκδιδόµενη µηνυτήρια αναφορά να συνοδεύεται υοχρεωτικά αό ίνακα των
οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών, συµεριλαµβανοµένων των κάθε είδους
ρόσθετων τελών ή ροσαυξήσεων.

Ειλέον, στο άρθρο 25 αρ. 1 ν. 4075/2012 ροβλέονται τα φυσικά ρόσωα, ου διώκονται ως
αυτουργοί των αδικηµάτων του άρθρου 1 του Α.Ν. 86/1967 (Α'/136), για οφειλές των νοµικών
ροσώων, στα οοία ασκούν τη διοίκηση ή διαχείριση. Τα ρόσωα αυτά, έχουν κατηγοροοιηθεί
σε ίνακα, ου εισυνάτεται στην ροαναφερόµενη εγκύκλιο του ΙΚΑ.
2.

Αυτόφωρη διαδικασία για µη καταβολή χρεών ρος το ∆ηµόσιο

Αντίστοιχες µε τις αραάνω ροβλέψεις είχαν ήδη εισαχθεί και για τα χρέη ρος το ∆ηµόσιο.
Ειδικότερα, µε το άρθρο 3 αρ. 2 εδάφιο ιγ’ του ν. 3943/2011 ροστέθηκε εδάφιο α΄ στην αράγραφο
10 του άρθρου 21 του 2523/1997, σύµφωνα µε το οοίο «στα αδικήµατα του αρόντος νόµου, χρόνος
τέλεσης είναι το χρονικό διάστηµα αό την ηµέρα κατά την οοία για ρώτη φορά όφειλε να
ενεργήσει ο υαίτιος, µέχρι την συµλήρωση χρόνου αντίστοιχου µε το 1/3 της κατά ερίτωση
ροβλεόµενης ροθεσµίας αραγραφής», ενώ αρόµοιου εριεχοµένου διάταξη εριλαµβάνεται
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στο άρθρο 3 αρ. 1 εδάφιο α΄ του αυτού ως άνω νόµου 3943/2011, µε το οοίο ροστέθηκε τελευταίο
εδάφιο στο άρθρο 25 αρ. 1 του ν. 1882/1990, ου αναφέρεται στη µη καταβολή των βεβαιωµένων
στο δηµόσιο χρεών.
Με τις ροαναφερόµενες ρυθµίσεις θεσίζονται ως διαρκή και, εοµένως, ως συνεχή αυτόφωρα τα
ροαναφερόµενα αδικήµατα, ου ροκύτουν αό τη µη καταβολή οφειλόµενων φόρων, τελών ή
εισφορών ρος το ∆ηµόσιο, αλλά και αό την ανακριβή υοβολή δηλώσεων.

3.

Η αριθ. 34279/2012 αόφαση του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Θεσσαλονίκης

Οι ροαναφερόµενες ρυθµίσεις, στο µέτρο ου θεωρούν αδιακρίτως ως διαρκή και, εοµένως, ως
συνεχή αυτόφωρα το σύνολο των αδικηµάτων, ου υό 1 και 2 του αρόντος εριγράφηκαν, είτε
αυτά αοτελούν αδικήµατα ενέργειας (λ.χ. υοβολή ανακριβούς δήλωσης, είτε γνήσιας αράλειψης
(λ.χ. µη έκδοση φορολογικών στοιχείων) έχουν τύχει έντονης κριτικής αό τη θεωρία και, ήδη, και
αό τη Νοµολογία.
Όως εισηµαίνεται στην αριθ. 1/2011 Εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ν. Παντελή, για
την αροχή οδηγιών για την αοτελεσµατική δίωξη της φοροδιαφυγής, µε τις ροαναφερόµενες
διατάξεις, ου αφορούν τη µη καταβολή χρεών ρος το ∆ηµόσιο, ο νοµοθέτης, ροσδιορίζοντας το
χρόνο τέλεσης των εγκληµάτων του ν. 2523/1997 και του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 ως χρονικό
λαίσιο, αοµακρύνθηκε, τόσο αό τη θεωρία της συµεριφοράς, όσο και αό εκείνη του
αοτελέσµατος. Είσης, στην ίδια ροαναφερόµενη εγκύκλιο εισηµαίνεται ότι κατά της ρώτης αό
τις ιο άνω διατάξεις, σύµφωνα µε την οοία τα εγκλήµατα του ν. 2523/1997, ου τελούνται εντός
του χρονικού λαισίου, όως αυτό ροσδιορίζεται αό την ίδια, θεωρούνται ως διαρκή και συνεώς
ως αυτόφωρα, ροβάλλονται θεωρητικές αντιρρήσεις (βλ. σχετικά Γ. ∆ηµήτραινα, Εγκλήµατα
φοροδιαφυγής, σελ. 288 ε.) και για το λόγο αυτό, γίνεται µνεία ότι η συµβατότητα αυτής µε τις
διατάξεις των άρθρων 2 αρ. 1 και 7 αρ. 1 του Συντάγµατος, θα κριθεί στην ράξη αό τα
δικαστήρια.
Στο λαίσιο αυτό, ήδη, εκδόθηκε η αριθ. 34279/2012 αόφαση του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου
Θεσσαλονίκης, η οοία είναι η ρώτη αόφαση, η οοία κρίνει ότι οι αυτόφωρες συλλήψεις για χρέη
ρος το ∆ηµόσιο είναι αντισυνταγµατικές, γιατί ροσκρούουν στα άρθρα 2 § 1, 6 § 1 και 25 του
Συντάγµατος. Ειδικότερα, το Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Θεσσαλονίκης, δέχθηκε ότι «…µε τη
διάταξη του άρθρου 21 αρ. 10 εδ. α΄ ν. 2523/1997 (όως τροοοιήθηκε µε τον ν. 3943/2011) ο νοµοθέτης
έσευσε να ροσδιορίσει τον χρόνο τέλεσης των εγκληµάτων αό τον χρόνο αραγραφής. Με τη ρύθµιση δε αυτή
καθιέρωσε λασµατικά διαρκή ή ηµιδιαρκή εγκλήµατα, χωρίς τούτη η ρόβλεψη να εαληθεύεται αό τη
νοµοτυική µορφή εκάστου εγκλήµατος. Κατά τον τρόο αυτό, εκτός του ότι ροκάλεσε αοτέλεσµα αντίθετο στο
άρθρο 17 ΠΚ, εισήγαγε αντικειµενική οινική ευθύνη του δράστη σε χρόνο κατά τον οοίο ράξη του ή οινικά
αξιόλογη αράλειψή του δεν υάρχει. Πρόκειται για εισηµάνσεις ου ροσδίδουν στη ρύθµιση αυτονόητα
αντισυνταγµατικό χαρακτήρα λόγω ρόσκρουσης στο άρθρο 7 αρ. 1 Συντ. Ειλέον, η ρύθµιση είναι
αντισυνταγµατική, διότι ροσκρούει στα άρθρα 2 αρ. 1, 6 αρ. 1 και 25 του Συντ. Ειδικότερα, ο νοµοθέτης
εισήγαγε µία µη ειστική –δογµατικά– ρύθµιση µε αυτοσκοό την εφαρµογή της αυτόφωρης διαδικασίας,
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υοβαθµίζοντας έτσι το γεγονός ότι η τελευταία ροϋοθέτει ράγµατι αυτόφωρο έγκληµα, στο οοίο η
αοδεικτική ιθανότητα αγγίζει τη βεβαιότητα, στοιχείο ου είναι λίαν αµφίβολο αν συντρέχει (ή συντρέχει
άντοτε) σε σύνθετα αδικήµατα, όως εκείνα του ν. 2523/1997. Είναι λοιόν ροφανές ότι η ρύθµιση
αοσκοούσε να ειτρέψει, ανεξαιρέτως, τη σύλληψη του υαιτίου, την κράτησή του και την άµεση εκδίκαση της
υόθεσης, µε σύντµηση της ροδικασίας. Έτσι, όµως ανέδειξε ως «ανταχού αρούσα» µία διαδικασία, η οοία
συνδέεται µε σοβαρή αοστέρηση δικαιωµάτων του κατηγορουµένου. Εν ροκειµένω, το αρόν ∆ικαστήριο
αραέµει την οικεία δικογραφία στον αρµόδιο Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών, καθόσον θεωρεί ότι η
αοδιδόµενη στον κατηγορούµενο ράξη (µη έκδοση φορολογικών στοιχείων) δεν έχει αυτόφωρο χαρακτήρα,
δηλαδή η υό κρίση υόθεση εσφαλµένως εισήχθη να δικασθεί κατά την αυτόφωρη διαδικασία, λόγω της
ρόδηλης αντίθεσης του άρθρου 21 αρ. 10 εδ. α΄ Ν 2523/1997 στις διατάξεις των άρθρων 2 αρ. 1 και 7 αρ. 1
Συντ.».

Μαρία Βασταρούχα
∆ικηγόρος, LL.M
Συνεταίρος
NOMOS ∆ικηγορική Εταιρία
mv@nomos.gr
2310 263665

Οι ληροφορίες ου αρέχονται στο αραάνω newsletter, δεν αοτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν,
ούτε υοκρύτουν σχέση δικηγόρου-ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του αραλήτη. Oι ληροφορίες είναι
γενικές και έχουν αοκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν
φέρουν καµία ευθύνη για τη χρήση των αρεχοµένων ληροφοριών αό τον αραλήτη. Εάν δεν ειθυµείτε να
λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε µας µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nomos.gr
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