Ξεκινούν οι κατασχέσεις καταθέσεων - Ποιοι
κινδυνεύουν

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την απόφαση για την αποστολή
των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων προς τις τράπεζες ώστε να δεσμεύονται τα
χρήματα απευθείας από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, των οφειλετών της εφορίας
με
οφειλές
ύψους
άνω
των
70.000
ευρώ.
Σε κατασχέσεις «εξπρές» για τους οφειλέτες του Δημοσίου με χρέη άνω των 70.000
ευρώ προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με την απόφαση της ΓΓΔΕ
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση: - Το υπουργείο Οικονομικών θα
αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις τράπεζες όλης της χώρας τα
στοιχεία των ληξιπρόθεσμων με χρέη άνω των 70.000 ευρώ και θα ζητάει σχετική
ενημέρωση. - Τα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον εντοπίζουν οφειλέτες, υποχρεούνται
στην αυθημερόν δέσμευση των χρημάτων που είναι κατατεθειμένα στους
λογαριασμούς μέχρι του ύψους της συνολικής οφειλής (εκτός και αν πρόκειται γα
μισθούς και συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ). - Μετά την παρέλευση δύο ημερών η
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα ενημερώνεται σχετικά με το ποσό που έχει
δεσμευθεί και εντός 5 ημερών θα κατάσχει το σχετικό ποσό. Σε διαφορετική
περίπτωση η τράπεζα θα αποδεσμεύει το ποσό. Τι αναφέρει η απόφαση της ΓΓΔΕ: Τα
μέτρα κατάσχεσης επιβάλλονται άμεσα σε κάθε περίπτωση που η Φορολογική
Διοίκηση αποστέλλει στις τράπεζες της χώρας ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία
οφειλετών του Δημοσίου με συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από
εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000 ευρώ) ανά Α.Φ.Μ., στην οποία προστίθενται οι
αναλογούντες τόκοι, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και λοιπές
επιβαρύνσεις αυτής, κατά την ειδικότερη διαδικασία και εντός των προθεσμιών που
ορίζονται στην παράγραφο αυτή. Από τις ανωτέρω οφειλές εξαιρούνται όσες έχουν
τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή ρύθμιση

τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή πράξης διοικητικού
οργάνου. Το μέτρο της δέσμευσης, παρέχει το δικαίωμα στη Φορολογική Διοίκηση
να ικανοποιεί κατά προτεραιότητα έναντι μεταγενέστερων της δέσμευσης
αποκτηθέντων δικαιωμάτων τρίτων, τις απαιτήσεις της από τις δεσμευθείσες
χρηματικές απαιτήσεις, με επίσπευση των προβλεπόμενων διαδικασιών αναγκαστικής
εκτέλεσης. Περιπτώσεις μη εφαρμογής των μέτρων 1. Η δέσμευση δεν εφαρμόζεται:
α) για χρηματικά ποσά που εμπίπτουν στα ακατάσχετα σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, β) για ποσά που καταβάλλονται με χρέωση των τηρούμενων, από τον
οφειλέτη, λογαριασμών σε αντίστοιχη πίστωση λογαριασμών του Δημοσίου για την
εκπλήρωση φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεών του προς αυτό, γ) για ποσά που
προορίζονται για την έκδοση τραπεζικών επιταγών σε διαταγή Ελληνικού Δημοσίου.
Διαδικασία εφαρμογής Για την εφαρμογή των κατασχέσεων η Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, θα
δημιουργεί αναλυτική κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή για όλες τις τράπεζες, που
περιλαμβάνει τα στοιχεία φορολογουμένων που πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 1 (Α.Φ.Μ., Ένδειξη Φυσικού Προσώπου/ μη Φυσικού Προσώπου (Φ.Π.),
Επώνυμο/Επωνυμία, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Είδος
Ταυτότητας, Αριθμός Ταυτότητας, Τίτλος μη Φ.Π., Αριθμός Γενικού Εμπορικού
Μητρώου, Ποσό οφειλής). Η κατάσταση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά και μέχρι τις 9:30
π.μ., συνοδευόμενη από αρχείο αποτύπωσης του χρόνου διαβίβασης του αρχείου σε
εργάσιμη ημέρα, λαμβανομένων υπόψη των επίσημων τραπεζικών αργιών. Ο
συγκεκριμένος χρόνος αποτελεί το χρόνο δέσμευσης των χρημάτων των
λογαριασμών των οφειλετών. Παράλληλα, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Π.Ι. όπως αυτά θα
γνωστοποιηθούν στη Φορολογική Διοίκηση. Κάθε τράπεζα που παραλαμβάνει το
αρχείο οφείλει εντός 2 ημερολογιακών ημερών και μέχρι την 10η πρωινή να ελέγχει
και να αποστέλλει στη Δ.ΗΛΕ.Δ. απαντητικό αρχείο μόνο με τους οφειλέτες για τους
οποίους έχει γίνει η δέσμευση χρημάτων και το ύψος αυτών. Η χρονοσήμανση των
εξυπηρετητών των τραπεζών είναι συγχρονισμένη με το National Institute of
Standards and Technology (NIST). Οι ανωτέρω απαντήσεις καταχωρούνται
αυθημερόν στο Ο.Π.Σ. Taxis και είναι ευχερώς διαθέσιμες στο Τμήμα Δικαστικού
και Νομικής Υποστήριξης των αρμόδιων για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσιών
προκειμένου αυτές να προβαίνουν άμεσα και στην εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας έκδοση κατασχετηρίων εις χείρας Π.Ι., εφόσον συντρέχει περίπτωση. Ο
χρόνος αποστολής των στοιχείων του προ-ηγούμενου εδαφίου καθορίζεται από το
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, λαμβανομένων υπόψη και των εκάστοτε
ειδικών
επιχειρησιακών
αναγκών.

