
2/10/2017 ΠΟΛ. 1146/2017 (21/9/2017)-Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1092/2014 αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του Ν.…

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=1802E6DA9D3784A0.1D031AEA53&version=2017/09/21 1/1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1146

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Θέμα:

Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1092/2014 αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του Ν.Δ. 356/1974
(ΚΕΔΕ) περί περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων.

Σε συνέχεια της ανωτέρω ΠΟΛ, επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

1. Στις ενδεικτικές εξαιρετικές περιπτώσεις για τον περιορισµό της κατάσχεσης πλην της µακροχρόνιας ανεργίας χωρίς άλλες πηγές εισοδηµάτων
του οφειλέτη ή της συζύγου και των σοβαρών προβληµάτων της υγείας αυτού ή της συζύγου του, περιλαµβάνεται και η χορήγηση
προνοιακών ή άλλων «κοινωνικών» επιδοµάτων και βοηθηµάτων.

2. Περαιτέρω, επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι έχει επιβληθεί κατάσχεση σε (ατοµικό ή κοινό) τραπεζικό λογαριασµό
(ανεξάρτητα από το αν έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος ή όχι) επί καταθέσεων προερχοµένων από καταβολή προνοιακού ή άλλου «κοινωνικού
επιδόµατος» ή βοηθήµατος, η κατάσχεση περιορίζεται, µετά από αίτηση του οφειλέτη, αποδεσµεύοντας το σύνολο του δεσµευθέντος κατά τα
ανωτέρω ποσού, εφόσον κατά την κείµενη νοµοθεσία τα ανωτέρω επιδόµατα/βοηθήµατα προβλέπονται ρητώς ως ακατάσχετα (πχ επίδοµα
κοινωνικού εισοδήµατος αλληλεγγύης, επίδοµα ανεργίας ΟΑΕΔ, επίδοµα θέρµανσης, διατροφή ανηλίκου τέκνου κλπ). Η αποδέσµευση του
συνόλου του δεσµευθέντος ποσού επιδόµατος/ βοηθήµατος ισχύει και στην περίπτωση που ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του
κατασχεθέντος τραπεζικού λογαριασµού αναγράφεται υποχρεωτικά τρίτο πρόσωπο, όπως ο δικαστικός συµπαραστάτης του δικαστικώς
συµπαραστατούµενου τέκνου ή ένας εκ των δύο γονέων στην περίπτωση διατροφής ανηλίκου τέκνου.

3. Τέλος, περί της δυνατότητας άσκησης δειγµατοληπτικού ελέγχου σηµειώνονται τα ακόλουθα:

Αντίγραφο των στοιχείων της απόφασης περιορισµού κατασχετηρίου θα κοινοποιείται αυθηµερόν ηλεκτρονικά ή µέσω τηλεµοιοτυπίας (fax)
στις αρµόδιες κατά τόπους Φορολογικές Περιφέρειες συµπληρώνοντας το συνηµµένο σχέδιο εφόσον ζητηθεί, προκειµένου να
πραγµατοποιείται δειγµατοληπτικός έλεγχος για την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων.

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΠΟΛ. 1092/2014 .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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