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ΠΡΟ: Ωρ Πίνακαρ Γιανομήρ

ΘΔΜΑ: «Παποσή διεςκπινίζεων αναθοπικά με ηην έκδοζη καηαλογιζηικών ππάξεων
θόπων ή πποζηίμων ζε βάπορ πηωσών για παπαβάζειρ ηηρ θοπολογικήρ νομοθεζίαρ»
Με αθνξκή εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην παξαπάλσ ζέκα, παξέρνληαη νη θάησζη δηεπθξηλίζεηο:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.3588/2007 (Πησρεπηηθόο Κώδηθαο, ΠηΚ)
πξνβιέπεηαη ε αλαζηνιή ησλ θαηαδησθηηθώλ κέηξσλ θαηά νθεηιέηε πνπ έρεη θεξπρζεί ζε
θαηάζηαζε πηώρεπζεο. Εηδηθόηεξα, κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.3588/2007 νξίδεηαη
όηη κε επηθύιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 26, από ηελ θήξπμε ηεο πηώρεπζεο
αλαζηέιινληαη απηνδηθαίσο όια ηα αηνκηθά θαηαδησθηηθά κέηξα ησλ πηζησηώλ θαηά ηνπ
νθεηιέηε πξνο ηθαλνπνίεζε ή εθπιήξσζε πησρεπηηθώλ απαηηήζεώλ ηνπο κεηαμύ δε απηώλ
πεξηιακβάλεηαη θαη ε έθδνζε πξάμεσλ δηνηθεηηθήο ή θνξνινγηθήο θύζεσο. Πεξαηηέξσ, ζηελ
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.3588/2007 νξίδεηαη όηη πξάμεηο θαηά παξάβαζε ηεο, θαηά ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.3588/2007, αλαζηνιήο είλαη απνιύησο άθπξεο.
2. ύκθσλα κε ηελ πξόζθαηε λνκνινγία ηνπ πκβνύιηνπ ηεο Επηθξαηείαο (ζρεη. νη ηΕ
2311/2017 θαη 2986/2017), ε αξρή ηεο ζηέξεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο άζθεζεο αηνκηθήο δίσμεο
θαηά ηνπ νθεηιέηε, πνπ αθνξά όινπο ηνπο πησρεπηηθνύο πηζησηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ όπσο απνηππώλεηαη ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ ΠηΚ, δελ
απνθιείεη ηελ έθδνζε κεηά ηελ θήξπμε ηεο πηώρεπζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο πξάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο αξρήο, κε ηηο νπνίεο επηβάιινληαη ζε
βάξνο ηνπ νθεηιέηε θόξνη πάζεο θύζεσο ή θπξώζεηο γηα παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο
λνκνζεζίαο πνπ αλάγνληαη ζε πεξίνδν πξηλ από ηελ θήξπμε ηεο πηώρεπζεο, θαηά ηελ νπνία
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ε επηρείξεζε ηνπ νθεηιέηε ιεηηνπξγνύζε θαη ζηελ νπνία αλαηξέρνπλ ηα πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά πνπ ζεκειηώλνπλ ηε ζρεηηθή ππνρξέσζε, ώζηε λα κεηάζρεη ην Δεκόζην ζηελ
πησρεπηηθή δηαδηθαζία, πνπ θαηαιείπεηαη πιένλ σο κνλαδηθή νδόο γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ
γηα ηηο απαηηήζεηο απηέο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ρξέε ηεο πηώρεπζεο.
3. α. Εμάιινπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αξ. 37 θαη 62 ηνπ λ. 4174/2013 (ΚΦΔ), νη
πξάμεηο πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ θαη νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ θνηλνπνηνύληαη ζην
πξόζσπν ζην νπνίν αθνξνύλ. ύκθσλα, δε, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ
ΠηΚ, ν νθεηιέηεο από ηελ θήξπμε ηεο πηώρεπζεο ζηεξείηαη απηνδηθαίσο ηεο δηνίθεζεο
(δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο) ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, ηελ νπνία αζθεί κόλνο ν ζύλδηθνο ελώ
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξ. 17 ηνπ ΠηΚ ν νθεηιέηεο δελ λνκηκνπνηείηαη
κεηά ηελ θήξπμε ηεο πηώρεπζεο ζε δίθεο πνπ αθνξνύλ ηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία. Ωζηόζν,
ζε πεξίπησζε θαηεπείγνληνο θαη αδξάλεηαο ηνπ ζπλδίθνπ λνκηκνπνηείηαη θαη’ εμαίξεζε ζηε
ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο (ζρεη. θαη ε
ΠΟΛ 1126/2010). Επνκέλσο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠηΚ ν ζύλδηθνο σο δηνηθώλ ηελ
πησρεπηηθή πεξηνπζία είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ πξνζηαζία ησλ ελλόκσλ ζπκθεξόλησλ
θαη δηθαησκάησλ ησλ πηζησηώλ θαη ηνπ νθεηιέηε επί ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο θαη σο εθ
ηνύηνπ νθείιεη λα ιάβεη γλώζε ηεο εθδνζείζαο πξάμεο πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ ή πξνζηίκνπ
πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη ην έξγν ηεο ζπγθέληξσζεο, δηαρείξηζεο, αμηνπνίεζεο θαη
δηαλνκήο ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί από ην λόκν.
β. Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ, εθόζνλ θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζε
θνξνινγνύκελνπο, νη νπνίνη έρνπλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο, δηαπηζηώλεηαη ε κε
απόδνζε ή αλαθξηβήο απόδνζε πνζώλ θόξσλ ή νηεζδήπνηε παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο
λνκνζεζίαο πνπ αλάγνληαη ζε ρξόλν πξηλ από ηελ θήξπμε ηεο πηώρεπζεο, νη εθάζηνηε
πξνβιεπόκελεο πξάμεηο δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξσλ θαη επηβνιήο πξνζηίκσλ
εθδίδνληαη επ’ νλόκαηη ηνπ ππόρξενπ νθεηιέηε (πησρόο) θαη θνηλνπνηνύληαη ηόζν ζηνλ
ππόρξεν νθεηιέηε (πησρόο) όζν θαη ζηνλ ζύλδηθν πηώρεπζεο, θαηά ηε ζπλδπαζκέλε
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 37 θαη 62 ηνπ ΚΦΔ θαη 17 ηνπ ΠηΚ..
4. Σέινο, ηα αλσηέξσ ηζρύνπλ θαη γηα ππνζέζεηο αλάθηεζεο παξάλνκσλ θξαηηθώλ
εληζρύζεσλ θαη΄ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ λ.4099/2012 (ΦΕΚ Α'
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250) όζνλ αθνξά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ησλ νηθείσλ θαηαινγηζηηθώλ πξάμεσλ (ζρεη.
θαη ε ΠΟΛ.1231/2013).

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Γ. ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Όιεο νη Δεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Δ.Ο.Τ.).
2. Κέληξν Ειέγρνπ Μεγάισλ Επηρεηξήζεσλ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.).
3. Κέληξν Ειέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινύηνπ (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
3. Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο
4. Εηδηθό Ννκηθό Γξαθείν Εζόδσλ
5. Δ/λζε Επίιπζεο Δηαθνξώλ
6. Δηεύζπλζε Εζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ.
7. Δηεύζπλζε Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ.
8. Δ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ & Αμηνιόγεζεο Ειέγρσλ & Εξεπλώλ.
9. Όιεο νη Τ.Ε.Δ.Δ.Ε.
10. Όιεο νη Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο.
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Δηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Εζόδσλ.
2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Δ/ληή Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο.
3. Δ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο.
4. Δ/λζε Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο
5. Δηεπζύλζεηο Γελ. Δ/λζεο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο
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