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ΠΟΛ 1199 
 
Θέµα: «Κοινοποίηση της αριθ. 126/2012 γνωµοδότησης του ΝΣΚ» 
 
Σας κοινοποιούµε την υπ' αριθ. 126/2012 γνωµοδότηση του ΝΣΚ, περί της 
χορήγησης πληροφοριών για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήµατα του 
φορολογούµενου σε τρίτο πρόσωπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3 
του ν.3869/2010, και σας γνωρίζουµε 
 
Με τις διατάξεις του ν.3869/2010 (130 Α') καθορίζεται η διαδικασία ρύθµισης των 
οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων. 
 
Με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ.3 του ν.3869/2010 ειδικότερα παρέχεται στο 
δανειστή το δικαίωµα, µετά από αίτησή του, που διαβιβάζεται στη φορολογική αρχή 
µέσω του αρµοδίου εισαγγελέα, να λάβει και αντίστοιχα η φορολογική αρχή 
υποχρεούται να του χορηγήσει «κάθε χρήσιµη πληροφορία» για την περιουσιακή 
κατάσταση και τα εισοδήµατα οφειλετών του, ανεξάρτητα από τη συναίνεσή τους ή 
µη. Ο πιστωτής, ως έχων έννοµο συµφέρον, έχει ούτως ή άλλως το δικαίωµα να 
ζητήσει µε άλλες διατάξεις (αρθ.5, ν.2690/1999) τη χορήγηση στοιχείων του οφειλέτη 
του που δεν εµπίπτουν σε απόρρητο ή άλλες απαγορεύσεις. Ο οφειλέτης, αν δεν 
επιθυµεί τη χορήγηση απόρρητων φορολογικών στοιχείων στον πιστωτή του, οφείλει 
να παραιτηθεί από την αίτησή του για ρύθµιση των χρεών του. 
 
Το Α' Τµήµα του Ν.Σ.Κ., µε την υπ' αριθ. 126/12 γνωµοδότησή του απεφάνθη 
οµόφωνα ότι ο οικονοµικός έφορος υποχρεούται, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 
10 παρ.3 του ν.3869/2010, να χορηγεί σε πιστωτή του οφειλέτη, κάθε πληροφορία και 
στοιχείο για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήµατα του οφειλέτη-
φορολογούµενου, ακόµη και αν αυτά εµπίπτουν στο φορολογικό απόρρητο, εφόσον 
είναι πρόσφορα, για να καταστεί δυνατός ο σχετικός περιουσιακός έλεγχος του 
οφειλέτη εκ µέρους του αιτούντος πιστωτή, καθόσον το φορολογικό απόρρητο, 
επιτρεπτώς κάµπτεται εν προκειµένω από τη ρητή διάταξη του άρθρου 10 παρ.3 του 
ν.3869/2010. Η ανωτέρω σχετική γνωµοδότηση έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό 
Οικονοµικών την 24-9-2012. 
 



 

 

 Συνεπώς, εφόσον ο δανειστής υποβάλει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. αίτηση για χορήγηση 
στοιχείων οφειλέτη κατά τις ανωτέρω διατάξεις, ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. οφείλει 
να χορηγήσει τα στοιχεία στον αιτούντα, όχι όµως να χορηγήσει αντίγραφα των 
φορολογικών δηλώσεων των φορολογούµενων. 
 
 
 
Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης  
Μαρία Η. Μενούνου 
 
Ακριβές αντίγραφο  
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας 
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Συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου 2012 
 
Σύνθεση  
 
Πρόεδρος: Βασίλειος Σουλιώτης, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. 
Μέλη: Χρυσαφούλα Αυγερινού, Ανδρέας Χαρλαύτης, Θεόδωρος Ψυχογυιός 
Ευφροσύνη Μπερνικόλα και Γαρυφαλιά Σκιάνη, Νοµικοί Σύµβουλοι του Κράτους. 
Εισηγητής: Παναγιώτης Πανάγος, Πάρεδρος ΝΣΚ.  
Αριθµός ερωτήµατος: Το υπ' αριθµ. πρωτ. ∆13 ΦΜΑΠ 1087670 ΕΞ2011/16- 6-
2011 της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων/ Γενικής 
∆ιεύθυνσης Φορολογίας/ ∆ιεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου/Τµ. ΦΜΑΠ του 
Υπουργείου Οικονοµικών. 
Περίληψη: Ερωτάται: αν ο οικονοµικός έφορος µπορεί να δίνει πληροφορίες για την 
περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήµατα του φορολογούµενου σε τρίτο πρόσωπο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 10 παρ.3 του ν. 3869/2010 όταν, µε τη χορήγηση 
αυτών, παραβιάζεται το φορολογικό απόρρητο του άρθρου 46 του ν. 3842/2010.  
 
Επί του ανωτέρω ερωτήµατος, το Νοµικό Συµβούλιο του Κρότους - Α' Τµήµα, 
γνωµοδότησε ως ακολούθως: 
 
1. Σύµφωνα µε τα εκτιθέµενα στο ανωτέρω ερώτηµα: « ......µε τις διατάξεις των 
άρθρων 46 του ν. 3842/2010, 23, 23Α' του ν.. 3427/2005 καθώς και 85 του ν. 
2238/1994 οι δηλώσεις: φορολογίας εισοδήµατος, φόρου ακίνητης περιουσίας, 
στοιχείων ακινήτων (Ε9), καθώς και το περιεχόµενο του Περιουσιολογίου Ακινήτων 
είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση τους σε οποιονδήποτε άλλον, 
εκτός από τον φορολογούµενο στον οποίο αφορούν. Από την ανωτέρω καθολική 
εφαρµογή των διατάξεων περί φορολογικού απορρήτου προβλέπονται συγκεκριµένες 
εξαιρέσεις που ρητά προσδιορίζονται στα ανωτέρω άρθρα. Επίσης, µε την Ε. 
13241/ΠΟΛ 161/20-10-1983 εγκύκλιο, µε την οποία κοινοποιήθηκε η 883/1959 
γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., έγινε δεκτό άτι το άρθρο 85 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) 
απαγορεύει, στην απόλυτη γενικότητά του, και την προς δικαστική αρχή ανακοίνωση 
των απόρρητων φορολογικών στοιχείων. Αν, ωστόσο, επιδιωχθεί από τη δικαστική 
αρχή η κατάσχεση των απόρρητων στοιχείων, πρέπει να δηλωθεί εγγράφως από την 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. προς τη δικαστική αρχή ότι αυτά αποτελούν φορολογικό απόρρητο, 
και βεβαίως η ∆.Ο.Υ. δεν πρέπει να αντιταχθεί στην κατάσχεσή τους. 
 
Επιπλέον, σύµφωνα µε την 710/1993 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία 
κοινοποιήθηκε µε την ΠΟΛ.1019/23.1.1995 εγκύκλιο, από το συνδυασµό του άρθρου 
85 του Κ.Φ.Ε., της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 1756/1988 και του άρθρου 261 του 
Κ.Π.∆., προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας, ως µη συνιστών δικαστήριο (ποινικό ή αστικό) 
και µη έχοντας οπό τις κείµενες διατάξεις εξουσία να επιλύει διαφορές, στερείται 



 

 

 εξουσίας ή αρµοδιότητας από το Σύνταγµα και τις κείµενες διατάξεις να διατάξει τη 
φορολογική αρχή να χορηγήσει σε τρίτο αντίγραφα από τα έγγραφα που βρίσκονται 
στο φάκελο φορολογούµενου, εφόσον τη χορήγηση αυτή απαγορεύει ρητό ο νόµος. 
 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν.3869/2010 µετά από αίτηση του 
πιστωτή στον οποίο έχει γίνει η επίδοση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 
του ίδιου νόµου, ο αρµόδιος οικονοµικός έφορος είναι υποχρεωµένος να δίνει κάθε 
χρήσιµη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη....». Κατόπιν 
τούτων υποβάλλεται το ερώτηµα «Τι ακριβώς περιλαµβάνει η υποχρέωση του 
οικονοµικού εφόρου «να δίνει κάθε χρήσιµη πληροφορία». ∆ηλαδή ποιες 
συγκεκριµένα πληροφορίες µπορεί να χορηγεί ο αρµόδιος οικονοµικός έφορος, 
∆ύναται να χορηγεί αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (Ε1), δήλωσης 
στοιχείων ακινήτων (Ε9), εκκαθαριστικού σηµειώµατος ΕΤΑΚ φορολογούµενου σε 
τρίτο πρόσωπο, σε ποιες περιπτώσεις και µε ποια διαδικασία. Πως µπορεί ο 
οικονοµικός έφορος να δίνει κάθε χρήσιµη πληροφορία για την περιουσιακή 
κατάσταση και τα εισοδήµατα φορολογούµενου σε τρίτο πρόσωπο βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 10, παρ.3 του ν 3869/2010 χωρίς παράλληλα να παραβιάζεται 
το φορολογικό απόρρητο βάσει των διατάξεων του άρθρ. 46 ν.3842/2010».  
 
∆ηλαδή, κατ' ορθή εκτίµηση του ερωτήµατος ερωτάται αν ο οικονοµικός έφορος 
µπορεί να δίνει πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήµατα του 
φορολογούµενου σε τρίτο πρόσωπο σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 10 παρ.3 του ν. 
3869/2010, όταν, µε τη χορήγηση αυτών, παραβιάζεται το φορολογικό απόρρητο του 
άρθρου 46 του ν. 3842/2010. 
 
2. Στο άρθρο 46 του ν, 3842/2010, που φέρει τον τίτλο «Φορολογικό απόρρητο», ως 
ισχύει, ορίζεται ότι:  
 
«1. Οι δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας χρησιµοποιούνται αποκλειστικό για 
φορολογικούς σκοπούς και δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση τους για δίωξη εκείνου 
που υπέβαλε τη δήλωση για παράβαση των κειµένων διατάξεων.  
2. Οι δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας είναι απόρρητες και δεν επιτρέπεται η 
γνωστοποίηση τους σε οποιονδήποτε άλλον, εκτός από τον φορολογούµενο τον οποίο 
αφορούν αυτές.  
3. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται: α) Η χορήγηση στοιχείων στις υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονοµικών και στους ορκωτούς εκτιµητές για την άσκηση των 
καθηκόντων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που ορίζονται από το άρθρο 1445 του 
Αστικού Κώδικα β).........» (ακολουθούν οι διατάξεις µε τις λοιπές εξαιρέσεις εκ του 
φορολογικού απορρήτου στις οποίες, όµως, δεν εντάσσεται η εν προκειµένω 
εξεταζόµενη περίπτωση). 
 
Στο άρθρο 85 του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος), που φέρει τον 
τίτλο «Φορολογικό απόρρητο», ως ισχύει, ορίζεται ότι:  
 
«1. Οι δηλώσεις φόρου του παρόντος χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για 
φορολογικούς σκοπούς και δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση τους για δίωξη εκείνου 
που υπέβαλε τη δήλωση ή του προσώπου από το οποίο αυτός απέκτησε το εισόδηµα, 
για παράβαση των κειµένων διατάξεων.  
2. Οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία, οι εκθέσεις, οι πράξεις 
προσδιορισµού αποτελεσµάτων, τα φύλλα ελέγχου, οι αποφάσεις του προϊσταµένου 



 

 

 της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση 
µε τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η 
γνωστοποίηση τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από το φορολογούµενο στον οποίο 
αφορούν αυτό.  
3. Ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας συντάσσει κάθε έτος, µε 
βάση τις δηλώσεις που του επιδίδονται, κατάλογο φορολογουµένων, ο οποίος 
περιέχει το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, τον τίτλο και τα λοιπά στοιχεία τους, το 
καθαρό εισόδηµα από τις κατηγορίες ∆ και Ζ, το συνολικό καθαρό εισόδηµα το οποίο 
υπόκειται σε φορολογία καθώς και το φόρο που αναλογεί σε αυτό. Ο κατάλογος 
αυτός καταρτίζεται µέσα σε έξι (6) µήνες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των 
δηλώσεων και συµπληρώνεται µε τα αντίστοιχα στοιχεία της οριστικοποίησης της 
εγγραφής του υποχρέου. Τοποθετείται σε πρόσφορη θέση στο κατάστηµα της 
δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας και των δήµων ή κοινοτήτων όπου εδρεύει δηµόσια 
οικονοµική υπηρεσία, ώστε να µπορεί να λαµβάνει γνώση αυτού οποιοσδήποτε. 
Επιτρέπεται η έκδοση καταλόγων των φορολογουµένων όλης της χώρας, καθώς και η 
δηµοσίευση τους στις εφηµερίδες. Ο κατάλογος είναι διαθέσιµος στο διαδικτυακό 
τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Η πρόσβαση στον 
κατάλογο γίνεται κατόπιν ταυτοποίησης του χρήστη και περιορίζεται µε βάση 
συγκεκριµένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την πρόσβαση στον 
κατάλογο αυτόν...... 
4........    
5. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, αποκλειστικά και µόνο: α) Η χορήγηση στοιχείων στις 
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και στους ορκωτούς εκτιµητές για την 
άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και στις περιπτώσεις που ορίζονται από το 
άρθρο 1445 του Αστικού Κώδικα. Επίσης, χορηγείται αντίγραφο της κοινής 
φορολογικής δήλωσης και του εκκαθαριστικού σηµειώµατος στους συζύγους που 
βρίσκονται σε διάσταση ή διάζευξη. Ειδικά επί συνιδιοκτησίας ακινήτου, 
χορηγούνται από το φάκελο του συνιδιοκτήτη που το εκµίσθωσε µονοµερώς, 
αντίγραφο µισθωτηρίου συµβολαίου και λοιπά στοιχεία που αφορούν το κοινό 
ακίνητο, στους λοιπούς συνιδιοκτήτες, γιο διεκδίκηση των νόµιµων δικαιωµάτων 
τους στο δικαστήριο και δήλωση των εισοδηµάτων τους από το ακίνητο αυτό (τα δύο 
τελευταία εδάφια προστέθηκαν µε την παρ. 12 άρθρου 8 ν. 3842/2010). β). 
.........(ακολουθούν οι διατάξεις µε τις λοιπές εξαιρέσεις εκ του φορολογικού 
απορρήτου, στις οποίες, όµως, δεν εντάσσεται η εν προκειµένω εξεταζόµενη 
περίπτωση).  
6. Η παραβίαση του φορολογικού απορρήτου του άρθρου αυτού συνιστά πειθαρχικό 
αδίκηµα που τιµωρείται κατά τις οικείες διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου και 
ποινικό αδίκηµα που τιµωρείται κατά τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για 
παράβαση καθήκοντος.  
7. Τις ευθύνες της προηγούµενης παραγράφου έχουν και τα πρόσωπα, που είναι 
υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα, τα οποία νόµιµα 
λαµβάνουν γνώση φορολογικών απορρήτων και χρησιµοποιούν αυτό για σκοπό 
διάφορο εκείνου που ο νόµος επιτρέπει ή τα ανακοινώνουν µε κάθε τρόπο, άµεσο ή 
έµµεσο, σε τρίτους. Τα λοιπά πρόσωπα τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης µέχρι έξι (6) 
µήνες µετά από έγκληση του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας ή 
του αρµόδιου επιθεωρητή προς τον εισαγγελέα πληµµελειοδικών στην περιφέρεια 
του οποίου υπάγεται η δηµόσια οικονοµική υπηρεσία και µε πρόστιµο που ορίζεται 
στο άρθρο 87, το οποίο επιβάλλεται µε πράξη του προϊσταµένου της δηµόσιας 



 

 

 οικονοµικής υπηρεσίας µετά την τελεσιδικία της απόφασης τον ποινικού 
δικαστηρίου.  
8. Όσοι µε οποιαδήποτε ιδιότητα συµπράττουν στην εφαρµογή των διατάξεων του 
παρόντος και από το λόγο αυτό λαµβάνουν γνώση των τραπεζικών ή άλλων 
συναλλαγών, υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο των συναλλαγών τούτων, 
υποκείµενοι σε αντίθετη περίπτωση στις ποινές και τα πρόστιµα των παραγράφω 6 
και 7.  
9............»  
 
Στις διατάξεις του ν. 3869/2010, ως ισχύουν, µεταξύ άλλων ορίζεται:  
 
Άρθρο 1, που φέρει τον τίτλο: «Πεδίο εφαρµογής»:  
«1. Φυσικό πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει, χωρίς 
δόλο, σε µόνιµη αδυναµία πληρωµής ληξιπρόθεσµων χρηµατικών οφειλών τους 
(εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρµόδιο δικαστήριο την αίτηση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του όρθρου 4 για τη ρύθµιση "των οφειλών 
τους" και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής».  
 
Άρθρο 2, που φέρει τον τίτλο: «∆ιαδικασία εξωδικαστικού συµβιβασµού»:  
«1. Προϋπόθεση για την ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου υποβολή αίτησης του 
οφειλέτη για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή αποτελεί η εκ µέρους του καταβολή 
προσπάθειας επίτευξης εξωδικαστικού συµβιβασµού µε τους πιστωτές του και η 
αποτυχία αυτής, κατά το τελευταίο πριν την υποβολή της αίτησης εξάµηνο...... 
2. Αν η προσπάθεια εξωδικαστικού συµβιβασµού αποτύχει, ο φορέας ή ο δικηγόρος 
που βοήθησε την προσπάθεια συντάσσει βεβαίωση, στην οποία διαπιστώνεται η 
αποτυχία της προσπάθειας εξωδικαστικού συµβιβασµού. Αν επιτευχθεί µε τη 
σύµφωνη γνώµη των πιστωτών εξωδικσστικός συµβιβασµός, συντάσσεται σχετικό 
πρακτικό, το οποίο αποτελεί τίτλο εκτελεστό από την επικύρωση του από τον 
αρµόδιο Ειρηνοδίκη.  
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται και άλλοι φορείς 
δηµόσιοι και ιδιωτικοί µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιτρέπεται να παρέχουν 
τη συνδροµή τους στους οφειλέτες για την επίτευξη εξωδικαστικού συµβιβασµού µε 
τους πιστωτές τους. 
4. Τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την 
υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήµατος του οφειλέτη, να του παραδώσουν χωρίς 
επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτό οφειλών του κατά κεφάλαιο, 
τόκους και έξοδα «καθώς και το επιτόκιο µε το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή......». 
 
Άρθρο 4: «1, Για την έναρξη της διαδικασίας ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο 
γραµµατέα του αρµόδιου δικαστηρίου Η αίτηση πρέπει να περιέχει: α) κατάσταση 
της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδηµάτων του ίδιου και του 
συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά 
κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαµβάνει 
υπόψη µε εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συµφέροντα των πιστωτών, όσο και 
την περιουσία, τα εισοδήµατα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.  
2. Μέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκοµίσει: 
α) τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 και β) υπεύθυνη 
δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις 



 

 

 περιπτώσεις α' και β' της προηγούµενης παραγράφου και για τις µεταβιβάσεις 
εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβη την τελευταία 
τριετία.....  
4. Ο οφειλέτης καταθέτει µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της αίτησης στη 
γραµµατεία του δικαστηρίου, έγγραφα που έχει στη διάθεση του σχετικό µε την 
περιουσία ταυ, τα κάθε φύσης εισοδήµατα του, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις 
τους......» 
 
Άρθρο 10, που φέρει τον τίτλο: «Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης»:  
«1. Ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να υποβάλει ειλικρινή δήλωση για τα 
περιουσιακά στοιχεία και εισοδήµατά του, τόσο κατά τη διαδικασία που αρχίζει µε 
την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 1 του όρθρου 4 όσο και κατά την περίοδο 
ρύθµισης των οφειλών. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής από δόλο ή βαριά αµέλεια, 
την οποία µπορεί να επικαλεσθεί µε αίτηση του οποιοσδήποτε πιστωτής, εφόσον δεν 
έχει παρέλθει ένα έτος από τότε που την πληροφορήθηκε, συνεπάγεται, µε την 
επιφύλαξη τυχόν ποινικής ευθύνης, την απόρριψη του αιτήµατος για ρύθµιση 
οφειλών µε απαλλαγή σύµφωνα µε το άρθρο 8 ή την έκπτωση από τη ρύθµιση 
οφειλών και την απαλλαγή που έχει ήδη αποφασιστεί. Η αίτηση αυτή µπορεί να 
υποβληθεί µέχρι και δύο έτη µετά την επέλευση της απαλλαγής του οφειλέτη από 
οφειλές του. Πριν από την πάροδο δύο ετών από την απόρριψη, για την αιτία αυτή, 
αίτησης του οφειλέτη ή την έκπτωση του είναι απαράδεκτη η υποβολή νέας αίτησης. 
2. Ο οφειλέτης υποχρεούται να επιτρέπει στους πιστωτές την πρόσβαση σε στοιχεία 
που απεικονίζουν την οικονοµική του κατάσταση και τα τρέχοντα εισοδήµατα του. 
Παράβαση της υποχρέωσης αυτής από δόλο ή βαριά αµέλεια µπορεί, κατά την κρίση 
του δικαστηρίου, να επιφέρει την απόρριψη της αίτησης για ρύθµιση οφειλών και 
απαλλαγή.  
3. Ύστερα από αίτηση πιστωτή στον οποίο έχει γίνει η επίδοση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 5 και η οποία διαβιβάζεται µέσω του αρµόδιου Εισαγγελέα, 
ο εργοδότης, η αρµόδια υπηρεσία και ο αρµόδιος οικονοµικός έφορος είναι 
υποχρεωµένοι να δίνουν κάθε χρήσιµη πληροφορία για την περιουσιακή κατάσταση 
και τα εισοδήµατα του οφειλέτη».  
 
3. Από την ερµηνεία των διατάξεων του άρθρου 85 του ν. 2238/1994 και του άρθρου 
46 του ν. 3842/2010 (αλλά και των λοιπών διατάξεων περί φορολογικού απορρήτου, 
βλ. άρθρα 58 Κωδ ΦΠΑ, 31 Κ.Β.Σ. κλπ.) συνάγεται ότι οι ρυθµίσεις που αφορούν 
στο φορολογικό απόρρητο, που θεσπίσθηκαν προς τον σκοπό της προστασίας των 
φορολογούµενων, συνιστούν ένα αυστηρό νοµοθετικό πλαίσιο προστασίας του 
φορολογικού απορρήτου (που συγκεκριµενοποιεί το περιεχόµενο των διατάξεων των 
άρθρων 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγµατος), το οποίο καλύπτει το σύνολο των 
στοιχείων, που δηµιουργούν ή προσδιορίζουν τη φορολογική ενοχή του φυσικού ή 
νοµικού προσώπου, στα πλαίσια της άµεσης ή έµµεσης φορολογίας (βλ. εισηγητική 
έκθεση επί του κωδικοποιηθέντος άρθρου 69 του ν.δ, 3323/1955). Ειδικότερα, η 
καθιέρωση του απορρήτου των φορολογικών υποθέσεων, αποβλέπει στην εδραίωση 
της πεποιθήσεως του φορολογούµενου ότι, τα συνδεόµενο συνήθως και µε γεγονότα 
της προσωπικής του ζωής, φορολογικά του στοιχεία, δεν θα περιέλθουν εις γνώση 
οποιουδήποτε τρίτου προσώπου. Το φορολογικό απόρρητο υφίσταται και δρα 
δεσµευτικά µεταξύ της αρµόδιας φορολογικής αρχής και του φορολογούµενου και 
δηµιουργεί την υποχρέωση της πρώτης και των αρµοδίων οργάνων της, όπως 
αποφεύγουν κάθε ενέργεια, µε την οποία το περιεχόµενο του τηρούµενου, για τον 
φορολογούµενο, στη φορολογική αρχή, φακέλου, ήθελε περιέλθει εις γνώση 



 

 

 οποιουδήποτε τρίτου, που δεν εξοµοιώνεται υπό του δικαίου µε τον φορολογούµενο, 
υπέρ του οποίου λειτουργεί το φορολογικά απόρρητο. Είναι, δηλαδή, προφανές, 
(τούτο δε προκύπτει από την απόλυτη διατύπωση των περί φορολογικού απορρήτου 
διατάξεων) ότι θεσπίζοντας ο νοµοθέτης το φορολογικό απόρρητο, έχει ως σκοπό την 
προστασία του συµφέροντος του φορολογούµενου, ο οποίος κατ' αυτόν τον τρόπο 
αποφεύγει ανεπιθύµητες υπεισελεύσεις τρίτων προσώπων (φυσικών ή νοµικών 
προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πλην των ρητώς οριζοµένων εξαιρέσεων 
και υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις), εντός του κύκλου των µεθόδων και ενεργειών 
του, κατά την οργάνωση και εκτέλεση των οικονοµικών του σχεδίων και 
προγραµµάτων (βλ, Γνωµ, Ν.Σ.Κ, 235/2007). Κατά την έννοια των διατάξεων που 
ρυθµίζουν το φορολογικό απόρρητο, τρίτος είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
υπάλληλος ή κρατική υπηρεσία, που δεν εξοµοιώνεται υπό του δικαίου µε τον 
φορολογούµενο. Κατά τις ίδιες δε διατάξεις, εκτός από τον ίδιο τον φορολογούµενο 
και τα πρόσωπα που δεν θεωρούνται τρίτοι προς αυτόν, κανένα άλλο φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο δεν δύναται να λάβει γνώση των στοιχείων του φορολογικού του 
φακέλου, εκτός από τη φορολογική αρχή και τα πρόσωπο εκείνα και τις υπηρεσίες, 
για τα οποία, µε διάταξη νόµου, θεσπίζεται άρση του φορολογικού απορρήτου ή τις 
αρχές, τις υπηρεσίες και "τα πρόσωπα, που χειρίζονται τις φορολογικές υποθέσεις. 
Κατ' ακολουθία, κάµψη του φορολογικού απορρήτου επέρχεται µόνο στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται από συγκεκριµένη διάταξη νόµου ρητό από διατάξεις 
νόµου. 
 
Εξ άλλου, µε τις διατάξεις του ν. 3869/2010 θεσπίζονται ρυθµίσεις και διαδικασίες, 
µε τις οποίες οι υπερχρεωµένοι πολίτες, που έχουν αποδεδειγµένη και µόνιµη 
αδυναµία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, µπορούν να ρυθµίσουν την εξόφλησή τους 
µε ευνοϊκότερους όρους αλλά και να απαλλαγούν από τα χρέη τους, εφόσον 
εξυπηρετήσουν για τέσσερα έτη µε βάση το εισόδηµα από την εργασία τους ένα 
µέρος των χρεών που καθορίζεται από το δικαστήριο. Συγχρόνως, µε τη διάταξη του 
άρθρου 10 παρ. 3 του πιο πάνω νόµου παρέχεται στον δανειστή το δικαίωµα, µετά 
από αίτησή του, που διαβιβάζεται στη φορολογική αρχή µέσω του αρµοδίου 
εισαγγελέα, να λάβει και αντίστοιχα η φορολογική αρχή υποχρεούται να του 
χορηγήσει «κάθε χρήσιµη πληροφορία» για την περιουσιακή κατάσταση και τα 
εισοδήµατα των οφειλετών, που έχουν υποβάλει αίτηση για ρύθµιση των οφειλών 
τους, ανεξάρτητα από τη συναίνεσή τους ή µη.  
 
Το ως άνω δικαίωµα του δανειστή να λάβει και η αντίστοιχη υποχρέωση της 
φορολογικής αρχής να χορηγήσει πληροφορίες, που εµπίπτουν στο φορολογικό 
απόρρητο, δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα νοµιµότητας, καθόσον, µε την ως άνω 
διάταξη, έχει εισαχθεί, επιτρεπτώς, εξαίρεση στις διατάξεις περί φορολογικού 
απορρήτου, το οποίο, ως γνωστόν, δεν έχει στήριξη σε κανόνες υπερνοµοθετικής 
ισχύος (ΟλΝΣΚ 19/09, ΝΣΚ 114/12). Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή η 
διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του παραπάνω νόµου δεν συνιστούσε εξαίρεση 
στις διατάξεις για το φορολογικό απόρρητο και δεν επέβαλε την υποχρέωση στον 
οικονοµικό έφορο για τη χορήγηση στον πιστωτή και απορρήτων στοιχείων του 
οφειλέτη, η διάταξη αυτή θα ήταν ίσως περιττή, αφού ο πιστωτής ως έχων έννοµο 
συµφέρον, έχει ούτως ή άλλως το δικαίωµα να ζητήσει µε άλλες διατάξεις (π.χ. άρθρο 
5 ν. 2690/1999 κλπ) τη χορήγηση στοιχείων του οφειλέτη του που δεν εµπίπτουν σε 
απόρρητο ή άλλες απαγορεύσεις. Ο οφειλέτης αν δεν επιθυµεί τη χορήγηση 
απόρρητων φορολογικών στοιχείων στον πιστωτή του οφείλει να παραιτηθεί από την 
αίτησή του για ρύθµιση των χρεών του. 



 

 

  
4. Κατόπιν των ανωτέρω, επί του τεθέντος ερωτήµατος το Νοµικό Συµβούλιο του 
Κράτους γνωµοδότησε, οµόφωνα, ότι, ο οικονοµικός έφορος υποχρεούται, σύµφωνα 
µε τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 3 του ν.3869/2010, να χορηγεί σε πιστωτή του 
οφειλέτη, κάθε πληροφορία και στοιχείο για την περιουσιακή κατάσταση και τα 
εισοδήµατα του οφειλέτη-φορολογούµενου, ακόµη και αν αυτά εµπίπτουν στο 
φορολογικό απόρρητο, εφόσον είναι πρόσφορα για να καταστεί δυνατός ο σχετικός 
περιουσιακός έλεγχος του οφειλέτη εκ µέρους του αιτούντος πιστωτή, καθόσον το 
φορολογικό απόρρητο, επιτρεπτώς κάµπτεται εν προκειµένω από τη ρητή διάταξη 
του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 3869/2010. 
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