
  
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 

  

 
 
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  Β΄ 

 ΑΔΑ: 
Αθήνα, 13  - 4 - 2017 
 
ΠΟΛ.1066 

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20  ΠΡΟΣ Ως ο πίνακας διανομής Ταχ. 
Κώδικας 

: 10672 Αθήνα 

Πληροφορίες : Μαρκουλάκη Φρ. 
Τηλέφωνο : 210-3635044 
Fax : 210-3635077 
E-Mail :  
Url : www.aade.gr  
 
      
 
 
 

 
 
Θέμα: Κοινοποίηση της υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.     
         (Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Έννομες συνέπειες της θετικής δήλωσης του τρίτου.)  

                
               
             
           Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή - εφόσον συντρέχει περίπτωση - την υπ 
αριθμ.254/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α΄ Τμήμα), η οποία έγινε 
αποδεκτή από τον κ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.   
 Με την ανωτέρω γνωμοδότηση έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:  
           Η επιβολή από το Δημόσιο κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης στα χέρια τρίτων, για την 
ικανοποίηση απαιτήσεων του κατά οφειλέτη του, έχει ως συνέπεια την αναγκαστική εκχώρησή της 
στο κατασχόν Δημόσιο, το οποίο καθίσταται εκδοχέας της απαίτησης και ο καθ ού η κατάσχεση 
τρίτος λογίζεται οφειλέτης του Δημοσίου, εκτός αν ο τρίτος προβεί νομότυπα σε αρνητική δήλωση.
 Ο τρίτος οφείλει να προβεί σε δήλωση μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την 
επόμενη της επιδόσεως του κατασχετηρίου, είναι δε δυνατόν να προβεί σε συμπληρωματική 
δήλωση εφόσον υπάρχει προθεσμία.  
           Η θετική δήλωση του τρίτου ως εξώδικη διαδικαστική πράξη, δεν υπόκειται σε ανάκληση  
και ο κατασχών  δικαιούται να εναντιωθεί σε μεταγενέστερη δήλωση του τρίτου, επέχουσας θέση 
ολικής ή μερικής ανάκλησης της αρχικής θετικής δήλωσής του. Η υποβολή δήλωσης μετά την 
παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας, θεωρείται κατά τον νόμο ανύπαρκτη ως εκπρόθεσμη και 
ανίσχυρη, έχει δε ως συνέπεια να θεωρείται ο τρίτος ότι οφείλει στο Δημόσιο την απαίτηση για την 
οποία  είχε προβεί σε θετική δήλωση.       
 Ειδικότερα έγινε δεκτό ότι,εφ όσον διενεργείται νόμιμη κατάσχεση στα χέρια πιστωτικού 
ιδρύματος, ως τρίτου, επακολουθήσει εμπρόθεσμη θετική δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος 
καθώς και η απόδοση του κατασχεθέντος ποσού, δεν «νομιμοποιείται» η κατασχούσα Δ.Ο.Υ. να 
επιστρέψει στο τρίτο πιστωτικό ίδρυμα το αποδοθέν σε αυτή ποσό, όταν αυτό, μετά την παρέλευση 
της σχετικής νόμιμης προθεσμίας, προβεί σε αρνητική δήλωση, επικαλούμενο ότι η προηγούμενη 

http://www.aade.gr/�
ΑΔΑ: Ψ9Σ3Η-ΟΧΖ



θετική δήλωσή του οφείλεται σε πλάνη του, ως προς το πρόσωπο του καθ ού η κατάσχεση 
προσώπου. 
              
            Συνημμένα: η υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 
 
                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
                                                      
                                                                         ΠΙΤΣΙΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
                                                           
 
     Πίνακας Διανομής: 
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια: 

1. Όλες οι Δ.Ο.Υ.,Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.  
2. Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης 
3. Όλα τα Τελωνεία και τα Τελωνειακά Γραφεία αυτών 
4. Όλες οι Φορολογικές Περιφέρειες 
5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές) – Τμήμα Β΄ 

 
   Β. Αποδέκτες για κοινοποίηση: 

1. Αποδέκτες του πίνακα Α.Α.Δ.Ε. (εκτός των αποδεκτών προς ενέργεια) 
2. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) (σχετ.226-5143/ΕΡ8814.15/17-10-2016).  

 
    Γ. Εσωτερική διανομή: 

1.  Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο κ.Αναπληρώτριας Υπουργού 
3. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Εσόδων 
4. Γραφείο κ. Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 
5. Διεύθυνση Εισπράξεων, Τμήματα Α-Ε, Γραμματεία, Κλιμάκιο στο ΚΕΠΥΟ 
6. ΠΟΕ - Δ.Ο.Υ. Περιοδικό Φορολογικής Επιθεώρησης 
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