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ΠΡΟ: Ωσ πίνακα διανομισ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄105/14-62018) «Σροποποιήςεισ ςτον Πτωχευτικό Κώδικα»
ασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τισ διατάξεισ του άρκρου 24 (Σμιμα Γϋ) του ν. 4549/2018
(«Διατάξεισ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υμφωνίασ Δθμοςιονομικϊν τόχων και Διαρκρωτικϊν
Μεταρρυκμίςεων – Μεςοπρόκεςμο Πλαίςιο Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2019-2022 και λοιπζσ
διατάξεισ», ΦΕΚ Αϋ105/14-6-2018), με τισ οποίεσ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 167 («κήρυξη του
οφειλζτη ςυγγνωςτοφ») και 168 («αίτηςη περί απαλλαγήσ») του Πτωχευτικοφ Κώδικα (ν.
3588/2007, ΦΕΚ Αϋ153), όπωσ ιςχφουν μετά τθν αντικατάςταςι τουσ με τον ν. 4446/2016 (Αϋ240)
(ςχετικι θ εγκφκλιοσ ΠΟΛ 1027/2018 του Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε., Κεφάλαιο II 1), με την επζκταςη του
πεδίου εφαρμογήσ αυτών ςε φυςικά πρόςωπα που δεν ζχουν κηρυχθεί ςε πτώχευςη, αλλά
ζχουν καταχωριςτεί ςτο Μθτρϊο Πτωχεφςεων με διαταγι του πτωχευτικοφ δικαςτθρίου κατόπιν
απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ πτϊχευςθσ βάςει τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 3 του Πτωχευτικοφ
Κϊδικα, όπωσ ιςχφει, δθλαδι επειδι πικανολογικθκε ότι θ περιουςία του οφειλζτθ δεν επαρκεί
για τθν κάλυψθ των εξόδων τθσ διαδικαςίασ.
Ειδικότερα, με τισ κοινοποιοφμενεσ διατάξεισ:
α) Προςτίκεται νζα παράγραφοσ 5 ςτο άρκρο 167 του Πτωχευτικοφ Κϊδικα, με τθν
οποία προβλζπεται θ δυνατότθτα άςκθςθσ αίτθςθσ ςτο πτωχευτικό δικαςτιριο από μθ
πτωχεφςαντα οφειλζτθ-φυςικό πρόςωπο που ζχει καταχωριςτεί ςτο Μθτρϊο Πτωχεφςεων βάςει
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 3 του ίδιου νόμου, για κιρυξθ αυτοφ ωσ «ςυγγνωςτοφ», που
αποτελεί τθν προχπόκεςθ για τθν απαλλαγι από το υπόλοιπο των χρεϊν του κατ’ άρκρο 169 του
Πτωχευτικοφ Κϊδικα. φμφωνα με τθ νζα διάταξθ, θ κρίςθ του δικαςτθρίου για το ςυγγνωςτό ι
μθ βαςίηεται ςτθν «εκτίμθςθ των αιτίων και ςυνκθκϊν τθσ υπόκεςθσ και των παρατθριςεων των
πιςτωτϊν». θμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ των οφειλετϊν-φυςικϊν προςϊπων για τουσ
οποίουσ ζχει απορριφκεί θ αίτθςθ πτϊχευςθσ βάςει τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 3 του
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Πτωχευτικοφ Κϊδικα δεν μπορεί να προςκομιςτεί ζκκεςθ ειςθγθτι δικαςτι οφτε να λάβει χϊρα
ακρόαςθ ςυνδίκου, όπωσ ιςχφει για τουσ πτωχοφσ οφειλζτεσ, δεδομζνου ότι ςτισ ανωτζρω
περιπτϊςεισ δεν υφίςτανται πτωχευτικι διαδικαςία και όργανα τθσ πτϊχευςθσ.
Β) Προςτίκεται δεφτερο εδάφιο ςτο άρκρο 168 του Πτωχευτικοφ Κϊδικα, το οποίο
προβλζπει ότι η υποβολή αίτηςησ ςτο πτωχευτικό δικαςτιριο περί απαλλαγισ οφειλζτθ τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 3 του Πτωχευτικοφ Κϊδικα μπορεί να γίνει μετά την παρζλευςη
τριών ετών από την καταχώριςη του ονόματόσ του ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο και ςτα μθτρϊα
πτωχεφςεων τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 8 του ίδιου νόμου.
Γ) Προβλζπεται ότι οι νζεσ διατάξεισ εφαρμόηονται και ςε περιπτϊςεισ μθ
πτωχευςάντων οφειλετϊν που καταχωρίςτθκαν ςτο Μθτρϊο Πτωχεφςεων από τθν 1θ/10/2016
και μετά κακϊσ και ςε αιτιςεισ πτϊχευςθσ που είναι εκκρεμείσ κατά τθ κζςθ ςε ιςχφ των νζων
διατάξεων, ιτοι κατά τθν 14θ/6/2018 (άρκρο 131 ν. 4549/2018).
Από το ςυνδυαςμό των ανωτζρω υπό ςτοιχεία βϋ και γϋ οριηομζνων (παραγράφων 2 και
3 του άρκρου 14 του ν. 4549/2018) προκφπτει ότι αιτήςεισ απαλλαγήσ από μη πτωχεφςαντεσ
οφειλζτεσ-φυςικά πρόςωπα κατά τισ νζεσ διατάξεισ μποροφν να υποβληθοφν από 1/10/2019
και μετά.
υν: Απόςπαςμα του ΦΕΚ Αϋ 105/14-6-2018: διατάξεισ του άρκρου 24 και 131 (ζναρξθ ιςχφοσ)
του ν. 4549/2018 : 3 ςελίδεσ
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. Αποδζκτεσ Πίνακα Αϋ (πλθν των αποδεκτϊν προσ ενζργεια)
2. Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ
3. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ
4. Κεντρικι Τπθρεςία του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ
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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