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 Θέµα: Θυροκόλληση φορολογικών εγγράφων στην κατοικία ή στον ε̟αγγελµατικό 

χώρο των ̟ολιτών 

 

Αξιότιµοι κύριοι,  

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο ̟λαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103§9 του 

Συντάγµατος και το Ν.3094/2003 εξετάζει ήδη α̟ό το ∆εκέµβριο του 2009 αρκετές 

αναφορές ̟ολιτών ̟ου διαµαρτύρονται για την ̟αραβίαση του φορολογικού 

α̟ορρήτου, καθώς και της νοµοθεσίας για την ̟ροστασία ευαίσθητων ̟ροσω̟ικών 

δεδοµένων. Ενδεικτικά αναφέρουµε τη θυροκόλληση στον ε̟αγγελµατικό χώρο 

ψυχολόγου Εκκαθαριστικού Σηµειώµατος Περαίωσης Υ̟όθεσης Φόρου Μεγάλης 

Ακίνητης Περιουσίας, ό̟ου µεταξύ των άλλων αναγράφεται η οικογενειακή της 

κατάσταση: «διαζευγµένη». 

Στο ̟λαίσιο του διαµεσολαβητικού της ρόλου η Αρχή α̟εύθυνε σειρά εγγράφων 

̟ρος το Υ̟ουργείο σας (υ̟’αριθµ. ̟ρωτ.: 122430/19127/2010, 122430/50816/2010, 

122430/14375/2011 κ.α/) µε τα ο̟οία ̟ρότεινε τη θυροκόλληση των φορολογικών 

εγγράφων σε κλειστό φάκελο και την αναφορά του ακριβούς ̟εριεχόµενού τους 

στην ε̟ιδοτήρια έκθεση. 

Η Αρχή υ̟ογράµµισε ότι ανεξαρτήτως της δυνατότητας αλλαγής του τρό̟ου 

κοινο̟οίησης όλων των διοικητικών εγγράφων δυνάµει ̟ιθανής τρο̟ο̟οίησης του 

Κ.∆.∆/µιας υφίσταται ήδη θεσµοθετηµένη ειδική δέσµευση της Φορολογικής 

∆ιοίκησης (άρ 85 Κ.Φ.Ε.) ̟ου ε̟ιτρέ̟ει την άµεση ρύθµιση του ζητήµατος. Ε̟ίσης, ο 

Συνήγορος του Πολίτη ε̟εσήµανε ότι η ̟ροσφυγή στην εφαρµογή των γενικών 

διατάξεων του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (Κ.∆.∆/µιας) στη φορολογική 

διαδικασία συµβαίνει λόγω της ανυ̟αρξίας στη χώρα µας Κώδικα Φορολογικής 

∆ιαδικασίας, θεσµού αναγνωρισµένου σε άλλες ευρω̟αϊκές χώρες (βλ. στη Γαλλία 

µεταξύ άλλων Livre des procédures fiscales και Charte du contribuable). Η έλλειψη 

αυτή έχει ήδη ε̟ισηµανθεί τόσο α̟ό τη θεωρία (βλ. Θ. Φορτσάκης, Φορολογικό ∆ίκαιο, 

σελ. 495), όσο και ̟αλαιότερα α̟ό την ηγεσία του Υ̟ουργείου Οικονοµικών µέσω 

δηµοσιευµάτων. 

Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε ότι η λύση ̟ου ̟ροτείνει, δηλαδή η ε̟ίδοση ή 

η θυροκόλληση εγγράφων σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας σε κλειστό φάκελο ̟ροβλέ̟εται 

ως ασφαλιστική δικλείδα στις ̟ερισσότερες έννοµες τάξεις της 



Ευρω̟αϊκής Ένωσης (βλ. ενδεικτικά http://ec.europa.eu/civiljustice/serv_doc/serv

_doc_fin_el.htm). Σηµειώνεται ότι ̟ρόσφατα ̟ροβλέφθηκε η ε̟ίδοση σε κλειστό 

φάκελο στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

Με το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 1024754/1910 ̟.ε./∆Ε-Α/2011 έγγραφο, µας ενηµερώσατε ότι 

για το ζήτηµα της θυροκόλλησης των φορολογικών εγγράφων και τις ̟ροτάσεις ̟ου 

διατυ̟ώσαµε σχετικά υ̟οβλήθηκε ερώτηµα ̟ρος το Ειδικό Γραφείο Νοµικού 

Συµβούλου Φορολογίας. Α̟ό το Γραφείο του Νοµικού Συµβούλου ήδη α̟ό τον 

Ιούνιο του τρέχοντος έτους ̟ροωθήθηκε σχέδιο νοµοθετικής διάταξης µαζί µε τη 

σχετική εισηγητική έκθεση ̟ου υιοθετεί την ̟ρόταση της Αρχής. Συγκεκριµένα, η 

̟ροτεινόµενη διάταξη έχει ως εξής: «Όταν κοινο̟οιούνται µε θυροκόλληση έγγραφα ή 

δικόγραφα των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, αυτά το̟οθετούνται ο̟ωσδή̟οτε εντός 

σφραγιζόµενου και αδιαφανούς φακέλου, ε̟ί του ο̟οίου αναγράφονται τα στοιχεία της 

ε̟ιδίδουσας υ̟ηρεσίας και του ̟ρος ον η κοινο̟οίηση  ̟ροσώ̟ου (ονοµατε̟ώνυµο ή ε̟ωνυµία 

αυτού)». Η δε εισηγητική έκθεση: «Η θέσ̟ιση της διάταξης αυτής α̟οβλέ̟ει στην α̟οτρο̟ή 

̟ιθανής ̟αραβίασης των διατάξεων ̟ερί φορολογικού α̟ορρήτου (άρθρο 85 Κ.Φ.Ε. κλ̟.), η 

ο̟οία µ̟ορεί να ε̟έλθει λόγω της έκθεσης σε κοινή θέα των θυροκολλούµενων εγγράφων (̟.χ. 

καταλογιστικές ̟ράξεις φόρων κλ̟.) ή δικογράφων (̟.χ. αιτήσεις αναιρέσεως). Συγχρόνως, 

λαµβάνεται µέριµνα για την ενηµέρωση του ̟ρος ον η ε̟ίδοση, σχετικά µε την υ̟ηρεσιακή 

̟ροέλευση του φακέλου και την αναφορά του ̟εριεχοµένου του στο ̟ρόσω̟ό του.» 

Ενόψει των ε̟ικείµενων νοµοθετικών ̟ρωτοβουλιών του Υ̟ουργείου σας και 

δεδοµένης της µακράς διαµεσολαβητικής δράσης αλλά και της ιδιαίτερης σηµασίας 

του ζητήµατος για την ̟ροστασία των δικαιωµάτων των ̟ολιτών, ̟αρακαλούµε να 

µας ενηµερώσετε για την ̟ορεία ψήφισης της ̟ροτεινόµενης διάταξης.  

 

Για κάθε ̟εραιτέρω ̟ληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.  
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