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Ωσ πίνακα διανομισ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη του ν. 4673/2020 («Αγροτικοί υνεταιριςμοί και άλλεσ διατάξεισ»,
Α΄52/11-3-2020) και παροχή διευκρινίςεων ςχετικά με την εφαρμογή του

ασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τον ν. 4673/2020 («Αγροτικοί υνεταιριςμοί και άλλεσ
διατάξεισ», Αϋ52/11-3-2020), ςφμφωνα με το άρκρο 37 του οποίου καταργικθκαν οι διατάξεισ
των άρκρων 1 ζωσ και 36 και 39 ζωσ και 41 του ν. 4384/2016 (Αϋ 78).
Αναφορικά με το νζο κεςμικό πλαίςιο που διζπει τουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ,
επιςθμαίνονται ιδιαίτερα οι κάτωκι διατάξεισ, που άπτονται τθσ είςπραξθσ δθμοςίων εςόδων,
και παρζχονται διευκρινίςεισ για τθν εφαρμογι τουσ.

1.
Με το άρθρο 10 του ν. 4673/2020 ρυκμίηονται κζματα αναφορικά με τθν ευκφνθ των
μελϊν του αγροτικοφ ςυνεταιριςμοφ για τισ υποχρεϊςεισ του προσ τρίτουσ.
Ειδικότερα :
φμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου, θ ευκφνθ των μελϊν του αγροτικοφ ςυνεταιριςμοφ
για τισ υποχρεϊςεισ του προσ τρίτουσ είναι επικουρικι και περιορίηεται μζχρι του ορίου που
ορίηει το καταςτατικό. Η ζκταςθ τθσ ευκφνθσ αυτισ ορίηεται από το καταςτατικό ωσ τουλάχιςτον
ίςθ με το ποςό τθσ υποχρεωτικισ μερίδασ.
φμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου, τα μζλθ ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ανωτζρω παραγράφου
και μετά τθν ζξοδό τουσ από τον αγροτικό ςυνεταιριςμό, για υποχρεϊςεισ που δθμιουργικθκαν
όταν ιταν μζλθ ι για προθγοφμενεσ υποχρεϊςεισ, τισ οποίεσ αποδζχκθκαν με τθν εγγραφι τουσ.
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φμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου, οι αξιϊςεισ τρίτων από τθν ευκφνθ των μελϊν του
αγροτικοφ ςυνεταιριςμοφ κατά τισ ωσ άνω παραγράφουσ 1 και 2 παραγράφονται μετά τθν
παρζλευςθ πενταετίασ από τθ λιξθ του ζτουσ μζςα ςτο οποίο γεννικθκαν.
φμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου, θ ευκφνθ των μελϊν παφει οπωςδιποτε μετά τθν
πάροδο ενόσ (1) ζτουσ από το πζρασ τθσ πτϊχευςθσ ι τθσ εκκακάριςθσ του αγροτικοφ
ςυνεταιριςμοφ, εκτόσ αν εντόσ του ζτουσ ζχει αςκθκεί εναντίον τουσ αγωγι.
φμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου, οι δανειςτζσ μζλουσ αγροτικοφ ςυνεταιριςμοφ δεν
ζχουν δικαίωμα επί τθσ περιουςίασ του Α ι των πλεοναςμάτων χριςεων ι των ςυνεταιρικϊν
μερίδων, υποχρεωτικϊν ι προαιρετικϊν, για οφειλζσ του μζλουσ προσ αυτοφσ.
φμφωνα με τθν παράγραφο 7 του άρκρου, δεν υπόκεινται ςε κατάςχεςθ ι ςτθ λιψθ
αςφαλιςτικοφ μζτρου, για οφειλζσ των μελϊν προσ τρίτουσ, τα προϊόντα τθσ παραγωγισ των
μελϊν που παραδόκθκαν ςτον αγροτικό ςυνεταιριςμό για πϊλθςθ ι διάκεςθ ςτθν αγορά,
αυτοφςια ι μετά από μεταποίθςθ ι επεξεργαςία, κακϊσ και το τίμθμά τουσ. Ρθτά αναφζρεται
όμωσ ότι θ ανωτζρω διάταξθ δεν εφαρμόηεται για οφειλζσ των μελϊν προσ το Δθμόςιο, Ν.Π.Δ.Δ.
και φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
φμφωνα με τθν παράγραφο 8 του άρκρου, δεν επιτρζπεται θ κατάςχεςθ ςτα χζρια του
αγροτικοφ ςυνεταιριςμοφ, ωσ τρίτου, χρθμάτων τα οποία ζχουν λθφκεί από πιςτωτικά ιδρφματα
ωσ δάνειο για λογαριαςμό μζλουσ, κακϊσ και παροχϊν ςε είδοσ του αγροτικοφ ςυνεταιριςμοφ
προσ τα μζλθ του. Ρθτά αναφζρεται όμωσ ότι θ ανωτζρω διάταξθ δεν εφαρμόηεται για οφειλζσ
των μελϊν προσ το Δθμόςιο, Ν.Π.Δ.Δ. και φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ.

2.
Με τα άρθρα 32 και 33 του ν. 4673/2020 ρυκμίηεται θ διαδικαςία εκκακάριςθσ
αγροτικοφ ςυνεταιριςμοφ, θ οποία ακολουκείται ςε κάκε περίπτωςθ λφςθσ αυτοφ (βλ. άρκρο 31
του νόμου), με εξαίρεςθ τθ λφςθ που επζρχεται λόγω κιρυξθσ του αγροτικοφ ςυνεταιριςμοφ ςε
πτϊχευςθ, οπότε εφαρμόηεται θ πτωχευτικι διαδικαςία του ν. 3588/2007 (Αϋ 153), όπωσ ιςχφει.
φμφωνα με τθν παράγραφο 8 του άρκρου 33 του ν. 4673/2020, οι διατάξεισ των άρκρων 32 και
33 αυτοφ εφαρμόηονται και για τισ εκκακαρίςεισ των αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν (Α..), ενϊςεων
αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν (Ε.Α..), κεντρικϊν ςυνεταιριςτικϊν ενϊςεων (ΚΕ..Ε.), κοινοπραξιϊν
αγροτικϊν ςυνεταιριςτικϊν οργανϊςεων (Κ.Α..Ο.) και ςυνεταιριςτικϊν εταιρειϊν (.Ε.) που
ζχουν ιδθ τεκεί ςε εκκακάριςθ με οποιονδιποτε τρόπο και εξακολουκοφν να βρίςκονται ςε
εκκακάριςθ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 4673/2020, ιτοι τθν 11θ/3/2020.
α) τθν παράγραφο 4 του άρκρου 32 του ν. 4673/2020 προβλζπεται ότι ςτθν εκκακάριςθ
αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν (εφεξισ Α..) εφαρμόηονται ςυμπλθρωματικά (δθλαδι ςτθν ζκταςθ
που δεν περιλαμβάνονται ςτο νόμο ςχετικζσ ειδικζσ διατάξεισ) οι διατάξεισ περί δικαςτικισ
εκκακάριςθσ κλθρονομίασ (άρκρα 1913 και επόμενα του Αςτικοφ Κϊδικα).
Τπενκυμίηεται ότι για τθν ερμθνεία και τθν εφαρμογι τθσ ομοίου περιεχομζνου προϊςχφουςασ
διάταξθσ τθσ παραγράφου 15 του άρκρου 27 του ν. 4384/2016, ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικ. 277/2017
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γνωμοδότθςθ τθσ Αϋ Σακτικισ Ολομζλειασ Ν..Κ., θ οποία ζχει κοινοποιθκεί με τθν εγκφκλιο ΠΟΛ
1028/2018 του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. και αφορά τθν απαγόρευςθ λιψθσ μζτρων αναγκαςτικισ
εκτζλεςθσ ςε βάροσ υπό εκκακάριςθ αγροτικοφ ςυνεταιριςμοφ, τθ διάρκεια τθσ απαγόρευςθσ και
τισ ςυνζπειεσ αυτισ. Λόγω τθσ ταυτότθτασ του περιεχομζνου τθσ ανωτζρω προϊςχφουςασ
διάταξθσ τθσ παραγράφου 15 του άρκρου 27 του ν. 4384/2016 με τθν αντίςτοιχθ ιςχφουςα
διάταξθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 32 του ν. 4673/2020, τα οριηόμενα ςτθν εγκφκλιο ΠΟΛ
1028/2018 ιςχφουν και υπό το κακεςτϊσ του νζου ν. 4673/2020.
β) τθν παράγραφο 1 του άρκρου 33 του ν. 4673/2020 προβλζπεται, πζραν των διατυπϊςεων
γενικισ δθμοςιότθτασ που ορίηονται ςε αυτι ςχετικά με τθ λφςθ του Α.., το διοριςμό των
εκκακαριςτϊν αυτοφ και τθν πρόςκλθςθ των πιςτωτϊν να αναγγείλουν τισ απαιτιςεισ τουσ και θ
υποχρζωςθ των εκκακαριςτϊν να κοινοποιιςουν ςτο Δθμόςιο ειδικι πρόςκλθςθ, ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 6 του άρκρου 62 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), ςτθν οποία πρζπει να αναφζρεται
θ προκεςμία αναγγελίασ των απαιτιςεϊν τουσ. Επιςθμαίνεται ότι βάςει του ιςχφοντοσ κεςμικοφ
πλαιςίου θ ανωτζρω υποχρζωςθ κοινοποίθςθσ υφίςταται προσ τον Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (παρ. 9 του άρκρου 8 του ν. 4224/2013 (Αϋ288), ςε ςυνδυαςμό με τα
άρκρα 2 και 14 του ν. 4389/2016 (Αϋ94).
Η προκεςμία αναγγελίασ των απαιτιςεων των πιςτωτϊν, θ οποία πρζπει να αναφζρεται και ςτθν
ανωτζρω πρόςκλθςθ του Δθμοςίου, είναι 4 μινεσ από τθ δθμοςίευςθ ςε μία θμεριςια
εφθμερίδα πανελλαδικισ κυκλοφορίασ και ςε μία περιοδικι εφθμερίδα τθσ περιφερειακισ
ενότθτασ τθσ ζδρασ του Α.., κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα αυτοφ, ςχετικισ ανακοίνωςθσ. Με τθν εν
λόγω ανακοίνωςθ, ςτθν οποία περιζχεται περίλθψθ τθσ απόφαςθσ που προβλζπει τθ λφςθ του
Α.. και τον διοριςμό των εκκακαριςτϊν, καλοφνται οι πιςτωτζσ να αναγγείλουν τισ απαιτιςεισ
τουσ (πρόςκλθςθ).
θμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν ανωτζρω παράγραφο, αντίγραφο τθσ απόφαςθσ διοριςμοφ των
εκκακαριςτϊν, των φφλλων εφθμερίδων ςτισ οποίεσ δθμοςιεφκθκε θ ανακοίνωςι τουσ κακϊσ
και τθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ του Δθμοςίου καταχωρίηονται ςτο Εκνικό Μθτρϊο Αγροτικϊν
υνεταιριςμϊν και άλλων ςυλλογικϊν φορζων (Ε.Μ.Α..) του άρκρου 22 του ν. 4673/2020.
γ) τθν παράγραφο 2 του άρκρου 33 του ν. 4673/2020 (ςε αντίκεςθ με τθν αντίςτοιχθ
προϊςχφουςα διάταξθ τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 27 του ν. 4384/2016, που είχε
δθμιουργιςει ερμθνευτικά προβλιματα) ορίηεται ρθτά ότι θ τριετισ παραγραφι των απαιτιςεων
των πιςτωτϊν κατά του υπό εκκακάριςθ Α.. από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ λφςθσ του
δεν ιςχφει, κατ’ εξαίρεςθ, για τισ απαιτιςεισ του Δθμοςίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των φορζων
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
δ) τισ παραγράφουσ 3, 4 και 5 του άρκρου 33 του ν. 4673/2020 ρυκμίηεται, μεταξφ άλλων, θ
υποχρζωςθ των εκκακαριςτϊν να εξοφλοφν τα χρζθ του Α.. Ειδικότερα, ςτθν παράγραφο 4 του
ανωτζρω άρκρου ορίηεται ότι το προϊόν τθσ εκκακάριςθσ διανζμεται «ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του Κώδικα Πολιτικήσ Δικονομίασ για τη διανομή πλειςτηριάςματοσ ςε περίπτωςη ζμμεςησ
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εκτζλεςησ», δθλαδι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 975 επ. ΚΠολΔ, εφόςον το προϊόν τθσ
εκκακάριςθσ δεν αρκεί για τθν πλιρθ ικανοποίθςθ όλων των απαιτιςεων των αναγγελκζντων
πιςτωτϊν.
ε) τθν παράγραφο 6 του άρκρου 33 του ν. 4673/2020 ορίηεται ότι θ διάρκεια τθσ εκκακάριςθσ
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία ζτθ. Παράταςθ για περίοδο ζωσ και ζξι ετϊν από τθ λιξθ τθσ
προθγουμζνθσ περιόδου μπορεί να δοκεί μόνον κατόπιν αίτθςθσ πιςτωτι ι μζλουσ του Α.. ι του
εκκακαριςτι, εφόςον ςυντρζχει ςπουδαίοσ λόγοσ, από το Ειρθνοδικείο τθσ ζδρασ του Α..
φμφωνα με τθν ίδια ωσ άνω παράγραφο, δεν μπορεί να οριςτεί εκκακαριςτισ το ίδιο πρόςωπο
για περίοδο μεγαλφτερθ ςυνολικά των ζξι ετϊν.
ςτ) φμφωνα με τθν παράγραφο 7 του άρκρου 33 του ν. 4673/2020, τα πρόςωπα που ορίηονται
εκκακαριςτζσ Α.. και αγροτικϊν εταιρικϊν ςυμπράξεων (Α.Ε..) δεν διϊκονται ποινικά, οφτε
υπζχουν οποιαδιποτε αςτικι ι άλλθ ατομικι ευκφνθ για χρζθ των Α.. και των Α.Ε.. προσ το
Δθμόςιο και τουσ φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ανεξαρτιτωσ του χρόνου βεβαίωςισ τουσ.
φμφωνα με τθν ίδια παράγραφο, δεν μποροφν να οριςτοφν εκκακαριςτζσ του Α πρόςωπα που
ζχουν αςκιςει διοίκθςθ ι ζχουν υπάρξει υπάλλθλοί του. Σζλοσ, ρθτά ορίηεται ότι θ ανωτζρω
διάταξθ ιςχφει και για τουσ εκκακαριςτζσ των Α.., των ενϊςεων αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν
(Ε.Α..), των κεντρικϊν ςυνεταιριςτικϊν ενϊςεων (ΚΕ..Ε.), των κοινοπραξιϊν αγροτικϊν
ςυνεταιριςτικϊν οργανϊςεων (Κ.Α..Ο.), των ςυνεταιριςτικϊν εταιρειϊν (.Ε.) του ν. 2810/2000
(Αϋ 61) και των Α.., των αγροτικϊν εταιρικϊν ςυμπράξεων (Α.Ε..), των κλαδικϊν αγροτικϊν
ςυνεταιριςμϊν (Κ.Α..) και των κλαδικϊν εκνικϊν αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν (Κ.Ε.Α..) του ν.
4015/2011 (Αϋ 210) και του ν. 4384/2016 (Αϋ 78) που ζχουν τεκεί ςε εκκακάριςθ με οποιονδιποτε
τρόπο και εξακολουκοφν να βρίςκονται ςε εκκακάριςθ, κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 4673/2020,
ιτοι τθν 11θ/3/2020 ι κα τεκοφν ςε εκκακάριςθ μετά τθν θμερομθνία αυτι.

3. το άρθρο 41 του ν. 4673/2020 περιλαμβάνονται ειδικζσ διατάξεισ ςχετικά με τθν ευκφνθ
των διοικιςεων των αγροτικϊν ςυνεταιριςτικϊν οργανϊςεων κάκε βακμοφ, των .Ε. του ν.
2810/2000 και των Α και Α.Ε.. του ν. 4015/2011 και του ν. 4384/2016, που τελοφν ςε κακεςτϊσ
εκκακάριςθσ ι πτϊχευςθσ ι ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ για χρζθ τουσ προσ το Δθμόςιο (ι Ν.Π.Δ.Δ.
ςυμπεριλαμβανομζνων των οργανιςμϊν κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ).
Όπωσ ορίηεται ςτισ παραγράφουσ 2 και 5 του εν λόγω άρκρου, οι διατάξεισ αυτοφ
καταλαμβάνουν όλα τα φυςικά πρόςωπα, τα οποία ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ
ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον με τα ωσ άνω νομικά πρόςωπα, «ήτοι τουσ
προζδρουσ και λοιπά μζλη τησ διοίκηςήσ τουσ ή τουσ εντεταλμζνουσ υπαλλήλουσ τουσ, όπωσ είναι
ιδίωσ οι διευθφνοντεσ ςφμβουλοι, οι γενικοί διευθυντζσ, οι διευθυντζσ, οι γραμματείσ και οι
ταμίεσ», και ειδικότερα τόςο τα πρόςωπα που υπθρετοφν κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του άρκρου 41
του ν. 4673/2020, ιτοι τθν 11θ/3/2020, όςο και εκείνα θ κθτεία των οποίων ζχει λιξει κακ’
οιονδιποτε τρόπο μζχρι τθν 11θ/3/2020. Κατ’ εξαίρεςθ, οι διατάξεισ του άρκρου 41 του νόμου
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δεν ζχουν εφαρμογι για τισ περιπτϊςεισ που τα ανωτζρω φυςικά πρόςωπα ζχουν καταδικαςτεί
αμετάκλθτα για αδικιματα που διαπράχκθκαν με δόλο ςε βάροσ τθσ περιουςίασ των νομικϊν
προςϊπων του άρκρου αυτοφ.
Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου, από τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο
υπαγωγι των ανωτζρω αγροτικϊν ςυνεταιριςτικϊν οργανϊςεων ςε κακεςτϊσ εκκακάριςθσ ι
πτϊχευςθσ ι από τθν υποβολι αίτθςθσ εξυγίανςθσ κατ’ άρκρα 99 επ. του Πτωχευτικοφ Κϊδικα
και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των ωσ άνω διαδικαςιϊν εκκακάριςθσ ι πτϊχευςθσ ι τθν ολοκλιρωςθ
τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ, εφόςον θ ςχετικι αίτθςθ γίνει δεκτι, αναςτζλλονται για τα μζλθ τθσ
διοίκθςισ τουσ «διατάξεισ νόμων που προβλζπουν ατομική και αλληλζγγυο ευθφνη φυςικών
προςώπων με νομικό πρόςωπο ή διοικητικά μζτρα ή διοικητικζσ κυρώςεισ ή ποινική ή αςτική
ευθφνη για τη μη καταβολή φόρων, τελών, ειςφορών, δαςμών προσ το Δημόςιο», κακϊσ και τα
μζτρα που ζχουν επιβλθκεί δυνάμει των διατάξεων αυτϊν. Σο χρονικό διάςτθμα τθσ αναςτολισ
δεν μπορεί κατά νόμο, ςε καμία περίπτωςθ, να υπερβεί τθν πενταετία από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του
ν. 4673/2020, ιτοι τθν 11θ/3/2020, δθλαδι να ιςχφςει πζραν τθσ 12θσ Μαρτίου 2025. Η εν λόγω
πενταετισ προκεςμία μπορεί να παρατακεί για ζναν επιπλζον χρόνο με κοινι απόφαςθ των
Τπουργϊν Οικονομικϊν, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, Δικαιοςφνθσ και Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (βλ. παράγραφο 6 του άρκρου).
Κατά το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα:
α) Μπορεί, κατόπιν αίτθςθσ των προαναφερκζντων φυςικϊν προςϊπων, να εκδοκεί φορολογικι
ενθμερότθτα αυτϊν για κάκε νόμιμθ χριςθ, με εξαίρεςθ τθν εξ επαχκοφσ ι εκ χαριςτικισ αιτίασ
μεταβίβαςθ εμπράγματων δικαιωμάτων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 12 Κ.Φ.Δ. ,όπωσ
ιςχφει. Για τθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ του άρκρου 12 του ν. 4174/2013 ςτα
πρόςωπα αυτά, οι οφειλζσ τθσ αγροτικισ ςυνεταιριςτικισ οργάνωςθσ κεωροφνται ότι τελοφν ςε
αναςτολι είςπραξθσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 τθσ απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013, όπωσ
ιςχφει.
β) Αναςτζλλονται θ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ για άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ για τα
βεβαιωμζνα ςτθ φορολογικι διοίκθςθ χρζθ και θ δυνατότθτα άςκθςθσ ςχετικισ ποινικισ δίωξθσ,
ενϊ ςε περίπτωςθ που ζχει ιδθ αςκθκεί, αναςτζλλεται θ πρόοδοσ τθσ ποινικισ διαδικαςίασ.
Αναςτζλλεται επίςθσ θ εκδίκαςθ όλων των ποινικϊν υποκζςεων, που εκκρεμοφν ενϊπιον των
ποινικϊν δικαςτθρίων κάκε βακμοφ δικαιοδοςίασ, για τα προαναφερόμενα πρόςωπα και για τισ
ίδιεσ αιτίεσ. Η εκτζλεςθ τθσ ποινισ που τυχόν επιβλικθκε αναςτζλλεται ι, εφόςον άρχιςε θ
εκτζλεςι τθσ, διακόπτεται.
γ) Αναςτζλλονται θ λιψθ αναγκαςτικϊν μζτρων, θ ζναρξθ και θ ςυνζχιςθ αναγκαςτικισ
εκτζλεςθσ και θ λιψθ αςφαλιςτικϊν μζτρων εισ βάροσ τθσ προςωπικισ περιουςίασ των εν λόγω
φυςικϊν προςϊπων. Ρθτά διευκρινίηεται ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου, ότι θ αναςτολι
εκτζλεςθσ ιςχφει και για καταςχζςεισ απαιτιςεων των ωσ άνω φυςικϊν προςϊπων, που ζχουν
επιβλθκεί ςτα χζρια τρίτων. Αναφορικά με τθν τφχθ των καταςχεκζντων, ορίηεται ότι από τθν
ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 4673/2020, ιτοι τθν 11θ/3/2020 οι τρίτοι, εισ χείρασ των οποίων ζχει
επιβλθκεί κατάςχεςθ από το Δθμόςιο, κακίςτανται μεςεγγυοφχοι των καταςχεκειςϊν αξιϊςεων
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και θ διαδικαςία αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ και απόδοςθσ των καταςχεκζντων ςυνεχίηεται μετά τθ
λιξθ τθσ αναςτολισ.
Επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 41, ο χρόνοσ τθσ αναςτολισ δεν
ςυνυπολογίηεται ςτον χρόνο κάκε είδουσ ποινικισ ι αςτικισ παραγραφισ τυχόν αδικθμάτων,
παραβάςεων και απαιτιςεων και ο χρόνοσ παραγραφισ δεν ςυμπλθρϊνεται πριν περάςει
τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ από τθ λιξθ τθσ αναςτολισ.
υνθμμζνο: το ΦΕΚ Αϋ52/11-3-2020 (20 ςελίδεσ)

Ο Διοικητήσ τησ
Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’
2. Διεφκυνςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (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 Α.Α.Δ.Ε.
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Αϋ
2. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ
3. Περιοδικό «Φορολογικι Επικεϊρθςθ»
4. Κεντρικι Τπθρεςία του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ
5. Ειδικό Νομικό Γραφείο Δθμοςίων Εςόδων
6. Φορολογικι και Σελωνειακι Ακαδθμία
7. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν
8. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
9. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ
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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