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ΠΟΛ 1130 
 
ΘΕΜΑ : Παροχή οδηγιών σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
14 του ν.2523/1997, όπως ισχύουν, για τη διασφάλιση των συµφερόντων του 
∆ηµοσίου. 
 
Επί του ανωτέρω θέµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
 
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.2523/1997, όπως 
ισχύουν, ο φορολογούµενος σε βάρος του οποίου έχουν εφαρµοσθεί τα µέτρα του ως 
άνω άρθρου µπορεί να ζητήσει µε αίτησή του στον Υπουργό Οικονοµίας και 
Οικονοµικών µέσω της αρµόδιας για την έκδοση των πράξεων φορολογικής αρχής, 
την ολική ή µερική άρση των απαγορευτικών µέτρων. 
 
Εφιστούµε την προσοχή σας στην έγκαιρη αποστολή των αιτηµάτων αυτών, καθόσον 
έχει παρατηρηθεί ότι αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας µε καθυστέρηση, µε 
αποτέλεσµα να εκπνέει η προθεσµία των τριών µηνών, εντός της οποίας πρέπει να 
αποφανθεί ο Υπουργός Οικονοµικών επί της αιτήσεως του ενδιαφερόµενου προς 
άρσης των µέτρων. 
 
Τονίζεται ότι, η παραπάνω προθεσµία αναφέρεται ρητά στην 293/2007 γνωµοδότηση 
του Β΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ., που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµίας 
και Οικονοµικών. Άλλωστε, σύµφωνα µε την ίδια ως άνω γνωµοδότηση µετά την, εκ 
της παρελεύσεως απράκτου τριµήνου από την κατάθεση της αιτήσεως, τεκµαιροµένη 
σιωπηρή απόρριψή της από τον Υπουργό, αυτός στερείται πλέον της εξουσίας 
επανεξετάσεως της ουσίας της υποθέσεως των µέτρων, διότι η αρµοδιότητά του έχει 
εξαντληθεί κατά χρόνο. Το αυτό δε, προφανώς ισχύει και στην περίπτωση υπαγωγής 
της υποθέσεως στα διοικητικά δικαστήρια µετά την άσκηση προσφυγής κατά της 
σιωπηρής αρνητικής απαντήσεως επί του αιτήµατος άρσεως των µέτρων. 
 
Αρµοδιότητα, συνεπώς, ελέγχου της νοµιµότητας επιβολής των µέτρων έχουν στις 
περιπτώσεις αυτές αποκλειστικώς τα διοικητικά δικαστήρια δικάζοντας επί σχετικής 
προσφυγής, του Υπουργού υποχρεουµένου µόνο σε συµµόρφωση επί εκδόσεως 



 

 

 δικαστικής αποφάσεως είτε επί ακυρώσεως των µέτρων και της απορριπτικής του 
απαντήσεως (ρητής ή σιωπηρής) είτε εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως επί των 
συναφών και κυρίων φορολογικών πράξεων, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα. 
 
2. Περαιτέρω, στην ίδια ως άνω γνωµοδότηση διευκρινίζεται ότι, λόγω της 
συνδέσεως των µέτρων µε τις φορολογικές οφειλές και παραβάσεις που προκύπτουν 
από τη σχετική Ειδική Έκθεση Ελέγχου, κατά τη διάρκεια της δικαστικής 
διερεύνησης των κυρίως φορολογικών διαφορών, τα µέτρα διασφαλίσεως των 
συµφερόντων του ∆ηµοσίου ισχύουν, εφόσον το ουσιαστικό τους υπόβαθρο συνεχίζει 
να υφίσταται. 
 
∆ηλαδή, οι οφειλές και οι παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί, καθώς και οι συναφείς, 
και υποκείµενες σε δικαστικό έλεγχο κύριες πράξεις επιβολής προστίµων ή 
καταλογισµού παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων κ.λπ. των φορολογικών 
αρχών παραµένουν έγκυρες και ισχυρές κατά το ουσιαστικό τους περιεχόµενο. Τούτο 
δεν ισχύει όταν οι κύριες αυτές πράξεις έχουν ακυρωθεί βάσει πρωτοδίκων, 
δικαστικών αποφάσεων, που αποφαίνονται επί της ουσίας των υποθέσεων, µε 
συνέπεια τα µέτρα να πρέπει να αρθούν σε συµµόρφωση πλέον της ∆ιοικήσεως προς 
τις δικαστικές αποφάσεις, εκδιδοµένης σχετικής διαπιστωτικής πράξεως. Ενόψει 
δηλαδή του προαναφερθέντος σκοπού των µέτρων, για την άρση τους πρέπει να 
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
 
α) σύµπτωση µεταξύ των στοιχείων και των λόγων λήψεως των µέτρων και του 
περιεχοµένου των δικαστικών αποφάσεων για τα κύρια φορολογικά αντικείµενα, 
 
β) οι λόγοι ακυρώσεως αφορούν στην ουσία της υποθέσεως, δηλ. στη µη τέλεση των 
παραβάσεων από τον ελεγχόµενο ή/και την αναγνώριση από το ∆ιοικητικό 
∆ικαστήριο ελλείψεως οφειλής από παρακρατούµενους ή επιρριπτόµενους κ.λπ. 
φόρους και όχι σε έλλειψη τύπου ή σε νοµική πληµµέλεια των πράξεων και 
 
γ) δεν έχει επιτευχθεί από τη φορολογική αρχή, κατά τις διατάξεις του Κ.∆.∆., 
αναστολή εκτελέσεως της δικαστικής αποφάσεως για τις πράξεις προσδιορισµού 
φόρων και επιβολής προστίµων µέχρι την έκδοση δικαστικής αποφάσεως επί 
ασκηθέντος εκ µέρους της ενδίκου µέσου, οπότε αυτές παραµένουν αλώβητες µέχρι 
την έκδοση της δικαστικής αποφάσεως. 
 
Στην περίπτωση αυτή η ∆ιοίκηση ενεργώντας αυτεπαγγέλτως υποχρεούται στην 
αναγνώριση της άρσεώς τους λόγω ελλείψεως συγκεκριµένου προστατευτέου στο 
στάδιο αυτό εννόµου συµφέροντος του ∆ηµοσίου, µη παρεχοµένου από το νόµο 
άλλου τρόπου ανατροπής των αποτελεσµάτων των µέτρων. 
 
Εποµένως, εάν έχουν εκδοθεί υπέρ των φορολογουµένων επιχειρήσεων ή/και των 
νοµίµων εκπροσώπων δικαστικές αποφάσεις που ακυρώνουν τις σχετικές µε τα µετρά 
καταλογιστικές πράξεις δικάζοντας επί της ουσίας, συντρέχει λόγος άρσεως των 
µέτρων που έχουν ληφθεί σε βάρος τους, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν και οι 
προαναφερθείσες λοιπές προϋποθέσεις. 
 
Συνεπώς, στις παραπάνω περιπτώσεις προκειµένου να ανατραπεί η εκτέλεση 
δικαστικών αποφάσεων µε τις οποίες ακυρώνονται οι κύριες πράξεις και κατ’ 
επέκταση τα εν λόγω µέτρα, εφιστούµε την προσοχή σας ώστε παράλληλα µε την 



 

 

 άσκηση του κύριου ένδικου µέσου κατά των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τις 
κύριες καταλογιστικές πράξεις, να προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την αναστολή 
εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων, ζητώντας συγχρόνως και την έκδοση 
προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης αυτών, µέχρι την έκδοση δικαστικής 
αποφάσεως επί του ασκηθέντος ένδικου µέσου. 
 
3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13 και 51 του ν.3900/2010, για την 
εκδίκαση των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από την εφαρµογή του 
άρθρου 14 του ν.2523/1997 και αφορούν τη λήψη µέτρων προς διασφάλιση των 
συµφερόντων του ∆ηµοσίου, η αρµοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στον Πρόεδρο 
Πρωτοδικών του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου και άσκηση έφεσης κατά της απόφασής 
του δεν χωρεί. 
 
Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι, από τις παραπάνω διατάξεις ουδόλως εθίγη η κατ’ άρθρο 
53 παρ. 1 του Π.∆. 18/1989 δυνατότητα άσκησης αιτήσεως αναίρεσης ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό. 
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