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ΠΡΟ: Ωσ πίνακα διανομισ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη τησ Γνωμοδότηςησ 163/2017 του Β΄ Σμήματοσ του Ν..Κ. ςχετικά με την
επίδραςη από την κατάθεςη αίτηςησ για υπαγωγή ςτον ν. 3869/2010 και την ζκδοςη
προςωρινήσ διαταγήσ «περί αναςτολήσ καταδιωκτικών μζτρων κατά του οφειλζτη και
διατήρηςησ τησ πραγματικήσ και νομικήσ κατάςταςησ τησ περιουςίασ του» ςε κατάςχεςη εισ
χείρασ τρίτου που είχε νομίμωσ επιβληθεί πριν από την κατάθεςη τησ αίτηςησ

ασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα, ςε ακριβζσ αντίγραφο, τθν υπ’ αρικ. 163/2017
γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ (Βϋ Σμιμα), θ οποία εκδόκθκε ςε απάντθςθ
ερωτθμάτων που διατφπωςε θ Τπθρεςία μασ με το Δ.ΕΙΠΡ.Ε 1055661 ΕΞ/ 6-4-2017 ζγγραφό τθσ,
ςε ςυνζχεια του υπ’ αρικ. 950/9-1-2017 ςχετικοφ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ο.Τ. Κοηάνθσ, και ζγινε εν
μζρει δεκτι από το Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. ςτισ 11/10/2017, όπωσ προκφπτει από τθν
επιςθμειωματικι πράξθ αυτοφ επί του ςϊματοσ τθσ γνωμοδότθςθσ.
Με τθν ανωτζρω γνωμοδότθςθ, κατά το μζροσ που ζγινε δεκτι από το Διοικθτι τθσ
Α.Α.Δ.Ε., κρίκθκαν τα ακόλουκα:

1. Επί του πρϊτου ερωτιματοσ (παράγραφοσ 24 τθσ γνωμοδότθςθσ) κρίκθκε ότι θ υποβολι
αίτθςθσ του οφειλζτθ – κακ’ ου οι επιβλθκείςεσ καταςχζςεισ ςτα χζρια των πιςτωτικϊν
ιδρυμάτων ωσ τρίτων περί υπαγωγισ των προσ το Δθμόςιο χρεϊν του ςτο ν. 3869/2010 δεν ζχει
ωσ ςυνζπεια τθν αυτοδίκαιθ αναςτολι των καταςχζςεων που επιβλικθκαν ςε βάροσ του ςτα
χζρια πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςε χρόνο πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ και τοφτο διότι από και
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με τθν επίδοςθ του καταςχετθρίου επζρχεται ex lege αναγκαςτικι εκχϊρθςθ των απαιτιςεων
που καταςχζκθκαν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο, το οποίο κακίςταται δικαιοφχο των εν λόγω
απαιτιςεων που είχαν γεννθκεί πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Η λιψθ καταδιωκτικϊν
μζτρων το πρϊτον μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτο ν. 3869/2010 είναι μθ νόμιμθ,
ςε περίπτωςθ δε κατά τθν οποία θ διοικθτικι εκτζλεςθ άρχιςε πριν από τθν υποβολι τθσ
αίτθςθσ, οι περαιτζρω πράξεισ τθσ διαδικαςίασ τθσ εκτζλεςθσ καταλαμβάνονται από τθν
αυτοδίκαιθ αναςτολι ςυνεπεία υποβολισ τθσ αίτθςθσ, υπό τθν ζννοια ότι θ περαιτζρω
διαδικαςία τθσ εκτζλεςθσ θρεμεί. Επομζνωσ, θ υποβολι τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτο ν.
3869/2010 ςυνεπάγεται αναςτολι των καταςχζςεων που επιβλικθκαν ςτα χζρια των πιςτωτικϊν
ιδρυμάτων για τισ μζλλουςεσ απαιτιςεισ που ανάγονται (γεννικθκαν) ςε χρόνο μετά τθν
υποβολι τθσ αίτθςθσ, χωρίσ ωςτόςο το πιςτωτικό ίδρυμα να πρζπει να αποδϊςει τισ εν λόγω
απαιτιςεισ ςτον οφειλζτθ, δεδομζνου ότι για τισ απαιτιςεισ αυτζσ κακίςταται οιονεί
μεςεγγυοφχοσ (πρβ ΟλΝΚ 341/2014).

2. Επί του δεφτερου ερωτιματοσ (παράγραφοσ 25 τθσ γνωμοδότθςθσ) κρίκθκε ότι θ κατ’
άρκρο 5 παρ. 2 του ν. 3869/2010 χορθγθκείςα προςωρινι διαταγι, με γενικό περιεχόμενο τθν
αναςτολι των καταδιωκτικϊν μζτρων κατά του οφειλζτθ και τθ διατιρθςθ τθσ πραγματικισ και
νομικισ κατάςταςθσ τθσ περιουςίασ του, δθλαδι χωρίσ να ζχει περιλθφκεί ςτθν προςωρινι
διαταγι ρθτι διάταξθ περί άρςεωσ και των ιδθ επιβλθκειςϊν καταςχζςεων, δεν ζχει ωσ
ςυνζπεια τθν αναςτολι των καταςχζςεων που επιβλικθκαν ςε βάροσ του ςτα χζρια πιςτωτικϊν
ιδρυμάτων ςε χρόνο πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ και κακ’ όςον αφορά ςτισ
καταςχεκείςεσ απαιτιςεισ που είχαν γεννθκεί μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ, διότι
υπό τθν αντίκετθ εκδοχι κα επρόκειτο περί άρςεωσ καταςχζςεων μετά τθν επζλευςθ των
εννόμων ςυνεπειϊν τθσ, ιτοι τθσ ex lege αναγκαςτικισ εκχϊρθςθσ των απαιτιςεων που
καταςχζκθκαν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο. Επομζνωσ, περίπτωςθ άρςεωσ των καταςχζςεων ςυντρζχει
μόνο εφόςον το δικαςτιριο περιζλαβε ςτθν προςωρινι διαταγι ςχετικι διάταξθ και ενόςω κατά
νόμο αυτι ιςχφει. Η λιψθ καταδιωκτικϊν μζτρων το πρϊτον μετά τθ χορθγθκείςα προςωρινι
διαταγι και κατά παράβαςθ των διατάξεϊν τθσ είναι μθ νόμιμθ, ςε περίπτωςθ δε κατά τθν οποία
θ διοικθτικι εκτζλεςθ άρχιςε νομίμωσ πριν από τθν χορθγθκείςα προςωρινι διαταγι, οι
περαιτζρω πράξεισ τθσ διαδικαςίασ τθσ εκτζλεςθσ καταλαμβάνονται από τθν αναςτολι που
χορθγικθκε με τθν προςωρινι διαταγι, υπό τθν ζννοια ότι θ περαιτζρω διαδικαςία τθσ
εκτζλεςθσ θρεμεί. Επομζνωσ, θ χορθγθκείςα προςωρινι διαταγι ςυνεπάγεται αναςτολι των
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καταςχζςεων που επιβλικθκαν ςτα χζρια των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων για τισ μζλλουςεσ
απαιτιςεισ που ανάγονται (γεννικθκαν) ςε χρόνο μετά τθ χοριγθςθ τθσ προςωρινισ διαταγισ,
χωρίσ ωςτόςο το πιςτωτικό ίδρυμα να πρζπει να αποδϊςει τισ εν λόγω απαιτιςεισ ςτον
οφειλζτθ, δεδομζνου ότι για τισ απαιτιςεισ αυτζσ κακίςταται οιονεί μεςεγγυοφχοσ (πρβ ΟλΝΚ
341/2014) αλλά και λόγω του ότι με τθν χορθγθκείςα προςωρινι διαταγι απαγορεφκθκε και θ
μεταβολι τθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ του αιτοφντοσ τθν υπαγωγι ςτο ν. 3869/2010 οφειλζτθ.

Αντίκετα, θ γνωμοδότθςθ δεν ζγινε δεκτι ωσ προσ το ερϊτθμα τθσ Τπθρεςίασ που
αφοροφςε τθν τφχθ των καταςχεκζντων μετά τθ λιξθ τθσ προςωρινισ διαταγισ και τθν ζκδοςθ
οριςτικισ απόφαςθσ –κετικισ ι απορριπτικισ- κατ’ άρκρα 8 και 9 του ν. 3869/2010 (οράτε
παράγραφο 26 τθσ γνωμοδότθςθσ). Επί του εν λόγω ηθτιματοσ κρίκθκε ςκόπιμο να υποβλθκεί εκ
νζου ερϊτθμα ςτο Νομικό υμβοφλιο του Κράτουσ, ςε περίπτωςθ που προκφψει ερϊτθμα
αρμόδιασ Τπθρεςίασ βάςει ςυγκεκριμζνου πραγματικοφ.

υν: Η υπ’ αρικ. 163/2017 γνωμοδότθςθ του Βϋ Σμιματοσ του Ν..Κ.
Με εντολή Διοικητή
Η Προϊςταμζνη τησ Διεφθυνςησ
ΕΤΑΝΘΙΑ ΧΑΣΖΗΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’
2. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ, φςτερα από επικοινωνία και ςυνεννόθςθ με
το Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ)
3. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
4. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
2. Διεφκυνςθ Ελζγχων
3. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ
4. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ
5. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Φορολογίασ Κεφαλαίου και Περιουςιολογίου
6. Διεφκυνςθ Φορολογικισ υμμόρφωςθσ
7. Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν Τποκζςεων
Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ
Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
Δ/νςθ Ηλεκτρονικοφ Σελωνείου
Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ
Περιοδικό «Φορολογικι Επικεϊρθςθ»
Κεντρικι Τπθρεςία του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ
Ειδικό Νομικό Γραφείο Δθμοςίων Εςόδων
Φορολογικι και Σελωνειακι Ακαδθμία
Δικθγορικοί φλλογοι
Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν
Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
Τπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, με τθν παράκλθςθ να
κοινοποιθκεί ςε όλα τα Ειρθνοδικεία τθσ χϊρασ
21. Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Αλλθλεγγφθσ (με τθν παράκλθςθ να
κοινοποιθκεί ςτο Κζντρο Είςπραξθσ Αςφαλιςτικϊν Οφειλϊν - ΚΕΑΟ)
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
3. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ
4. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία
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