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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσοδων ΠΟΛ. 1030

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄ & Δ΄

ΘΕΜΑ:

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων ή προστίμων σε βάρος πτωχών
για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Με αφορµή ερωτήµατα σχετικά µε το παραπάνω θέµα, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας, ΠτΚ) προβλέπεται η αναστολή των καταδιωκτικών µέτρων κατά
οφειλέτη που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Ειδικότερα, µε την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν.3588/2007 ορίζεται ότι µε επιφύλαξη
της διάταξης του άρθρου 26, από την κήρυξη της πτώχευσης αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατοµικά καταδιωκτικά µέτρα των πιστωτών
κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση πτωχευτικών απαιτήσεών τους µεταξύ δε αυτών περιλαµβάνεται και η έκδοση πράξεων
διοικητικής ή φορολογικής φύσεως. Περαιτέρω, στην παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.3588/2007 ορίζεται ότι πράξεις κατά παράβαση της, κατά
την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Ν.3588/2007 , αναστολής είναι απολύτως άκυρες.

2. Σύµφωνα µε την πρόσφατη νοµολογία του Συµβούλιου της Επικρατείας (σχετ. οι ΣτΕ 2311/2017 και 2986/2017 ), η αρχή της στέρησης του
δικαιώµατος άσκησης ατοµικής δίωξης κατά του οφειλέτη, που αφορά όλους τους πτωχευτικούς πιστωτές, συµπεριλαµβανοµένου του
Ελληνικού Δηµοσίου όπως αποτυπώνεται στη διάταξη του άρθρου 25 του ΠτΚ, δεν αποκλείει την έκδοση µετά την κήρυξη της πτώχευσης και
κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας πράξεων της φορολογικής αρχής, µε τις οποίες επιβάλλονται σε βάρος του οφειλέτη φόροι
πάσης φύσεως ή κυρώσεις για παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας που ανάγονται σε περίοδο πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, κατά
την οποία η επιχείρηση του οφειλέτη λειτουργούσε και στην οποία ανατρέχουν τα πραγµατικά περιστατικά που θεµελιώνουν τη σχετική
υποχρέωση, ώστε να µετάσχει το Δηµόσιο στην πτωχευτική διαδικασία, που καταλείπεται πλέον ως µοναδική οδός για την ικανοποίησή του
για τις απαιτήσεις αυτές, που περιλαµβάνονται στα χρέη της πτώχευσης.

3. α. Εξάλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αρ. 37 και 62 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), οι πράξεις προσδιορισµού φόρου και οι πράξεις
επιβολής προστίµων κοινοποιούνται στο πρόσωπο στο οποίο αφορούν. Σύµφωνα, δε, µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του ΠτΚ, ο
οφειλέτης από την κήρυξη της πτώχευσης στερείται αυτοδικαίως της διοίκησης (διαχείρισης και διάθεσης) της περιουσίας του, την οποία ασκεί
µόνος ο σύνδικος ενώ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρ. 17 του ΠτΚ ο οφειλέτης δεν νοµιµοποιείται µετά την κήρυξη της
πτώχευσης σε δίκες που αφορούν την πτωχευτική περιουσία. Ωστόσο, σε περίπτωση κατεπείγοντος και αδράνειας του συνδίκου νοµιµοποιείται
κατ΄ εξαίρεση στη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την προστασία της πτωχευτικής περιουσίας (σχετ. και η ΠΟΛ. 1126/2010 ). Εποµένως,
βάσει των διατάξεων του ΠτΚ ο σύνδικος ως διοικών την πτωχευτική περιουσία είναι επιφορτισµένος µε την προστασία των εννόµων
συµφερόντων και δικαιωµάτων των πιστωτών και του οφειλέτη επί της πτωχευτικής περιουσίας και ως εκ τούτου οφείλει να λάβει γνώση της
εκδοθείσας πράξης προσδιορισµού φόρου ή προστίµου προκειµένου να εκτελέσει το έργο της συγκέντρωσης, διαχείρισης, αξιοποίησης και
διανοµής της πτωχευτικής περιουσίας που του έχει ανατεθεί από το νόµο.

β. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εφόσον κατά τη διενέργεια ελέγχων σε φορολογούµενους, οι οποίοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση
πτώχευσης, διαπιστώνεται η µη απόδοση ή ανακριβής απόδοση ποσών φόρων ή οιεσδήποτε παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας που
ανάγονται σε χρόνο πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, οι εκάστοτε προβλεπόµενες πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού φόρων και
επιβολής προστίµων εκδίδονται επ΄ ονόµατι του υπόχρεου οφειλέτη (πτωχός) και κοινοποιούνται τόσο στον υπόχρεο οφειλέτη (πτωχός) όσο
και στον σύνδικο πτώχευσης, κατά τη συνδυασµένη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 37 και 62 του ΚΦΔ και 17 του ΠτΚ..

4. Τέλος, τα ανωτέρω ισχύουν και για υποθέσεις ανάκτησης παράνοµων κρατικών ενισχύσεων κατ΄ εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου
169 του Ν.4099/2012 (ΦΕΚ Α΄ 250) όσον αφορά την έκδοση και κοινοποίηση των οικείων καταλογιστικών πράξεων (σχετ. και η
ΠΟΛ.1231/2013 ).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


21/2/2018 ΠΟΛ. 1030/2018 (15/2/2018)-Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων ή προστίμων σε βάρος πτ…

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=B5C96D292079B130.1D031AEA53&version=2018/02/15 2/2

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


