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Θζμα: «Κοινοποίηςη τησ Γνωμοδότηςησ υπ΄αριθ. 220/2019 τησ Α΄ Σακτικήσ Ολομζλειασ του 

Ν..Κ. ςχετικά με την τφχη κατάςχεςησ εισ χείρασ τρίτου ςε βάροσ οφειλζτιδασ επιχείρηςησ, 

επιβληθείςασ προ τησ κατάθεςησ αίτηςησ περί υπαγωγήσ τησ επιχείρηςησ ςτη διαδικαςία τησ 

ειδικήσ διαχείριςησ του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, μετά την ζκδοςη οριςτικήσ (θετικήσ) 

δικαςτικήσ απόφαςησ» 

 

ασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα ςε ακριβζσ αντίγραφο τθν γενόμενθ δεκτι από τον Διοικθτι 

τθσ Α.Α.Δ.Ε. υπϋαρικ. 220/2019 γνωμοδότθςθ τθσ Αϋ Σακτικισ Ολομζλειασ του Ν..Κ. , θ οποία 

εκδόκθκε ςε απάντθςθ ερωτθμάτων,  που διατφπωςε θ υπθρεςία μασ με το υπϋαρικ. πρωτ. αρικ. 

Δ.ΕΙΠΡ.Ε 1132379/07-09-2018 ζγγραφό τθσ, ςε ςυνζχεια του υπ’ αρικ. 35453/19-06-2018 

ςχετικοφ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ο.Τ. Λάριςασ,  τα οποία ςυνίςτανται ςτα εξισ: 

α) Εάν θ προβλεπόμενθ ςτθν παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4307/2014 αυτοδίκαιθ, από τθ 

δθμοςίευςθ απόφαςθσ περί υπαγωγισ τθσ επιχείρθςθσ ςτθν ειδικι διαχείριςθ του άρκρου 68 

του ν. 4307/2014, αναςτολι όλων των ατομικϊν διϊξεων κατά τθσ επιχείρθςθσ κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια τθσ ειδικισ διαχείριςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των μζτρων διοικθτικισ εκτζλεςθσ 

από το Δθμόςιο και τουσ ΦΚΑ, κακϊσ και των μζτρων διαςφάλιςθσ τθσ οφειλισ κατά τισ διατάξεισ 

του άρκρου 46 του ν. 4174/2013, ζχει ωσ ζννομθ ςυνζπεια τθν άρςθ των καταςχζςεων που 
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επιβλικθκαν εισ βάροσ τθσ εταιρείασ ςε χρόνο προ τθσ κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ περί υπαγωγισ τθσ 

επιχείρθςθσ ςε ειδικι διαχείριςθ και  

β)ε περίπτωςθ αρνθτικισ απάντθςθσ ςτο ανωτζρω ερϊτθμα και με δεδομζνο ότι θ 

υπαγωγι τθσ επιχείρθςθσ ςτθν ειδικι διαχείριςθ δεν ςυνεπάγεται τθν παφςθ τθσ λειτουργίασ τθσ 

και ότι αντικείμενο τθσ κατάςχεςθσ εισ χείρασ τρίτου αποτελεί και χρθματικι απαίτθςθ 

μζλλουςα, ποιεσ είναι οι ζννομεσ ςυνζπειεσ εκ τθσ ανωτζρω αυτοδίκαιθσ αναςτολισ, αναφορικά 

με τα ποςά που τυχόν κατατεκοφν ςτουσ ιδθ δεςμευμζνουσ, ςυνεπεία των επιβλθκειςϊν 

καταςχζςεων, τθροφμενουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ τθσ εταιρείασ, μετά τθν επερχόμενθ εκ 

του νόμου αναςτολι (από τθ δθμοςίευςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ) και κατά το χρονικό διάςτθμα 

ιςχφοσ αυτισ. 

Με τθν ανωτζρω γνωμοδότθςθ κρίκθκαν τα εξισ: 

 

Α)Επί του πρϊτου ερωτιματοσ κρίκθκε ομόφωνα ότι θ προβλεπόμενθ ςτθν παράγραφο 1 

του άρκρου 72 του ν. 4307/2014 αυτοδίκαιθ, από τθ δθμοςίευςθ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ για 

τθν υπαγωγι τθσ επιχείρθςθσ ςτθν ειδικι διαχείριςθ του άρκρου 68 του ν. 4307/2014, αναςτολι 

μζτρων διοικθτικισ εκτζλεςθσ, δεν ζχει ωσ ζννομθ ςυνζπεια τθν άρςθ των καταςχζςεων που 

επιβλικθκαν ςε βάροσ τθσ οφειλζτιδασ επιχείρθςθσ, ςε χρόνο πριν από τθ δθμοςίευςθ τθσ 

παραπάνω απόφαςθσ, οφτε βζβαια πριν από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ για τθν υπαγωγι τθσ 

επιχείρθςθσ ςε ειδικι διαχείριςθ, κακόςον θ ρθκείςα αυτοδίκαιθ αναςτολι δεν καταλαμβάνει τισ 

παραπάνω καταςχζςεισ, αφοφ από και με τθν επίδοςθ του καταςχετθρίου επζρχεται από το νόμο 

αναγκαςτικι εκχϊρθςθ των απαιτιςεων που καταςχζκθκαν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο, το οποίο 

κακίςταται δικαιοφχοσ των απαιτιςεων αυτϊν.   

Επομζνωσ, εάν θ κατάςχεςθ εισ χείρασ τρίτου επιβλικθκε ςε χρόνο πριν τθ δθμοςίευςθ τθσ 

δικαςτικισ απόφαςθσ, με τθν οποία τζκθκε μία επιχείρθςθ ςτθ διαδικαςία τθσ ειδικισ 

διαχείριςθσ κατά  το άρκρο 68 του ν. 4307/2014,  οι καταςχεκείςεσ απαιτιςεισ ζχουν ιδθ 

αποχωριςκεί από τθν περιουςία του οφειλζτθ, εξαιτίασ τθσ αναγκαςτικισ εκχϊρθςθσ, που 

ςυνεπάγεται κατά νόμο (άρκρο 30 παρ. 3 του Κ.Ε.Δ.Ε.) θ κατάςχεςθ και το Δθμόςιο ζχει καταςτεί 

δικαιοφχοσ των απαιτιςεων αυτϊν. υνεπϊσ θ δθμοςίευςθ τθσ παραπάνω απόφαςθσ δεν ζχει ωσ 

ςυνζπεια τθν αναςτολι των καταςχζςεων που επιβλικθκαν ςε βάροσ οφειλζτθ του Δθμοςίου 

ςτα χζρια των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςε χρόνο πριν από τθ δθμοςίευςθ αυτι, αφοφ, υπό τθν 

αντίκετθ εκδοχι, κα επρόκειτο για άρςθ εγκφρων καταςχζςεων μετά τθν επζλευςθ των εννόμων 
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ςυνεπειϊν τθσ, από τον νόμο, αναγκαςτικισ εκχϊρθςθσ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο των απαιτιςεων 

που καταςχζκθκαν.  

 

Β)Επί του δεφτερου ερωτιματοσ κρίκθκε κατά πλειοψθφία ότι θ δθμοςίευςθ τθσ δικαςτικισ 

απόφαςθσ του άρκρου 72 του ν. 4307/2014 για τθν υπαγωγι τθσ οφειλζτριασ εταιρείασ ςτθν 

προβλεπόμενθ από το άρκρο 68 του νόμου αυτοφ, διαδικαςία ειδικισ διαχείριςθσ δεν 

ςυνεπάγεται τθν αναςτολι των καταςχζςεων που επιβλικθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 30 παρ. 3 

Κ.Ε.Δ.Ε. ςε χρόνο πριν από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, αλλά οφτε και τθν αναςτολι 

εκείνων που το αντικείμενό τουσ είναι μελλοντικζσ χρθματικζσ απαιτιςεισ, απορρζουςεσ από τθν 

παραγωγό αιτία (βαςικι ζννομθ ςχζςθ), εξαιτίασ τθσ αναγκαςτικισ εκχϊρθςθσ των απαιτιςεων 

αυτϊν και του αποχωριςμοφ τουσ από τθν περιουςία του οφειλζτθ και επομζνωσ, τα πιςτωτικά 

ιδρφματα ςτα χζρια των οποίων επιβλικθκαν αναγκαςτικζσ καταχζςεισ για μελλοντικζσ 

απαιτιςεισ που ανάγονται ςε χρόνο μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απόφαςθσ , 

οφείλουν να αποδϊςουν τισ απαιτιςεισ αυτζσ ςτον δανειςτι –Ελλθνικό Δθμόςιο, το οποίο ζχει 

καταςτεί εκδοχζασ τοφτων.   

Επομζνωσ, θ δθμοςίευςθ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ για τθν υπαγωγι του κατϋάρκρο 68 

παρ. 1 του ν. 4307/2014 νομικοφ (ι φυςικοφ προςϊπου) προςϊπου ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

διαδικαςία τθσ ειδικισ διαχείριςθσ δεν ςυνεπάγεται αναςτολι των καταςχζςεων που 

επιβλικθκαν ςτα χζρια των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων για τισ μελλοντικζσ απαιτιςεισ που ανάγονται 

ςε χρόνο μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ. Κατϋ επζκταςθ τα πιςτωτικά ιδρφματα 

(εισ χείρασ των οποίων επιβλικθκαν οι καταςχζςεισ) πρζπει να αποδϊςουν ςτο δικαιοφχο 

δανειςτι, και εν προκειμζνω ςτο Δθμόςιο, τισ ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ 

ότι κατά το χρόνο τθσ κατάςχεςθσ υφίςταται θ βαςικι ζννομθ ςχζςθ, θ οποία αποτελεί τθν 

παραγωγό αιτία τθσ μελλοντικισ απαίτθςθσ. 

Ενόψει των ανωτζρω, το Δθμόςιο δικαιοφται να απαιτιςει άμεςα από τα οικεία πιςτωτικά 

ιδρφματα τα ποςά που τυχόν κα κατατεκοφν μελλοντικά ςτουσ δεςμευμζνουσ τραπεηικοφσ 

λογαριαςμοφσ, μζχρι το φψοσ τθσ ςυνολικισ, με βάςθ το καταςχετιριο, απαίτθςισ του.   

 

υν: η υπ΄αριθ. 220/2019 γνωμοδότηςη τησ Α΄ Σακτικήσ Ολομζλειασ του Ν..Κ.  

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ  Α.Α.Δ.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  
 
 Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’   
2. Διεφκυνςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ  
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 
5. Ειδικό Νομικό Γραφείο Δθμοςίων Εςόδων 
6. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν κ. Βεςυρόπουλου 
7. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ 
8. Περιοδικό Φορολογικι Επικεϊρθςθ 
9. Φορολογικι και Σελωνειακι Ακαδθμία 

 
 
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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