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ΘΕΜΑ: «Κοινοποίθςθ τθσ Γνωμοδότθςθσ υπ’ αρικ. 10/2018 του Βϋ Σμιματοσ του Νομικοφ 

υμβουλίου του Κράτουσ ςχετικά με  τθ δυνατότθτα ςυμψθφιςμοφ από τθ Φορολογικι 

Διοίκθςθ του προκφπτοντοσ, μετά από άρςθ επιβλθκείςασ κατάςχεςθσ εισ χείρασ τρίτου, θ 

οποία λιφκθκε μθ νομίμωσ κατά παράβαςθ του άρκρου 4 παρ. 5 του ν. 3869/2010, 

επιςτρεπτζου ποςοφ, ςε όποιο φψοσ και εάν αυτό ανζρχεται, με οφειλζσ φορολογοφμενθσ, 

όπωσ αυτζσ κα ζχουν διαμορφωκεί κατά τθν θμζρα του ςυμψθφιςμοφ» 

 

ασ κοινοποιοφμε τθν υπ’ αρικ. 10/2018 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του 

Κράτουσ (Βϋ Σμιμα), θ οποία ζγινε δεκτι από τον Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων ςτισ 23-03-2018, όπωσ προκφπτει από τθν επιςθμειωματικι πράξθ αυτοφ επί του 

ςϊματοσ τθσ γνωμοδότθςθσ. 

Θ ςυνθμμζνθ γνωμοδότθςθ, εκδόκθκε ςε απάντθςθ ερωτιματοσ που διατφπωςε θ Τπθρεςία 

μασ με το Δ.ΕΙΠΡ.Ε 1054607 ΕΞ /06-04-2017 ζγγραφό τθσ ςε ςυνζχεια του υπ’ αρικ. 4933/27-01-

2017 ερωτιματοσ τθσ Δ.Ο.Τ. Θλιοφπολθσ, αναφορικά με τθ δυνατότθτα ςυμψθφιςμοφ από τθ 

Φορολογικι Διοίκθςθ του προκφπτοντοσ, μετά από άρςθ επιβλθκείςασ κατάςχεςθσ εισ χείρασ 

τρίτου, θ οποία λιφκθκε μθ νομίμωσ κατά παράβαςθ του άρκρου 4 παρ. 5 του ν. 3869/2010, 
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επιςτρεπτζου ποςοφ, ςε όποιο φψοσ και εάν αυτό ανζρχεται, με οφειλζσ φορολογοφμενθσ, όπωσ 

αυτζσ κα ζχουν διαμορφωκεί κατά τθν θμζρα του ςυμψθφιςμοφ. 

Με τθν ανωτζρω γνωμοδότθςθ κρίκθκε ομόφωνα υπό το διδόμενο ςτο ζγγραφο του 

ερωτιματοσ και προκφπτον από τα ςτοιχεία του φακζλου ςυγκεκριμζνο πραγματικό ότι θ 

Φορολογικι Διοίκθςθ, ςτο πλαίςιο αναμόρφωςθσ των νομικϊν και πραγματικϊν καταςτάςεων 

που διαμορφϊνονται, εξαιτίασ τθσ μθ νόμιμθσ επιβολισ κατάςχεςθσ εισ χείρασ τράπεηασ ωσ 

τρίτθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο ίςχυε θ απαγόρευςθ λιψθσ καταδιωκτικϊν μζτρων και  

μεταβολισ τθσ νομικισ και πραγματικισ κατάςταςθσ τθσ περιουςίασ τθσ οφειλζτιδοσ κατά το 

άρκρο 4 παρ. 5 του ν. 3869/2010, οφείλει να άρει τθν επιβλθκείςα κατάςχεςθ και ςυνακολοφκωσ 

να επιςτρζψει ςτθν κακϋθσ θ εκτζλεςθ οφειλζτιδα το ςυνεπεία τθσ κετικισ διλωςθσ τθσ τράπεηασ 

καταβλθκζν από αυτιν (τθν Σράπεηα) ςτο Δθμόςιο ποςό που καταςχζκθκε ωσ αχρεωςτιτωσ 

καταβλθκζν, είναι δε αδιάφοροσ ο τρόποσ επιςτροφισ και δθ, εάν το ποςό κα πιςτωκεί ςτο 

λογαριαςμό τθσ δικαιοφχου από τον οποίο εκταμιεφκθκε ι ςε άλλον που θ ίδια ικελε υποδείξει, 

ηιτθμα αναγόμενο ςτθ ςφαίρα των επιλογϊν τθσ. Ηιτθμα ςυμψθφιςμοφ απαιτιςεων του 

Δθμοςίου με τα (μετά τθν άρςθ των επιβλθκειςϊν καταςχζςεων), ποςά, δεν γεννάται, δεδομζνου 

ότι θ επιςτροφι κα λάβει χϊρα ςτο πλαίςιο αποκατάςταςθσ τθσ νομιμότθτασ , από τθν ενζργεια 

δε αυτι δεν μπορεί να ωφελθκεί το Δθμόςιο με το ςυμψθφιςμό αυτϊν τοφτων των μθ νομίμωσ 

καταςχεκειςϊν απαιτιςεων. 

  

υν:  

Θ με αρικ. 10/2018 γνωμοδότθςθ του Βϋ Σμιματοσ του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ    

                                        

 

Με εντολι Διοικθτι 
Η Προϊςταμζνθ τθσ Δ/νςθσ 

Ευανκία Χατηθπαναγιϊτου 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  

 

Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’   
2. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν 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. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 
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Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ 
2. Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
3. Διεφκυνςθ Ελζγχων 
4. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ 
5. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ 
6. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Φορολογίασ Κεφαλαίου και Περιουςιολογίου 
7. Διεφκυνςθ Φορολογικισ υμμόρφωςθσ 
8. Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ 
9. Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
10. Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν Τποκζςεων 
11. Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ 

12. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 
13. Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Σελωνείου 
14. Περιοδικό «Φορολογικι Επικεϊρθςθ»  
15. Κεντρικι Τπθρεςία του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ (Σμιμα Μελετϊν) 
16. Ειδικό Νομικό Γραφείο Δθμοςίων Εςόδων 
17. Φορολογικι και Σελωνειακι Ακαδθμία 
18. Δικθγορικοί φλλογοι 
19. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν 
20. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 
21. Τπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, με τθν παράκλθςθ να 

κοινοποιθκεί ςε όλα τα Ειρθνοδικεία τθσ χϊρασ 
22. 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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