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ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο :
α. Σνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ Α΄ 170).
β. Σνπ άξζξνπ 11 ηεο Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017/10.03.2017 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο
Α.Α.Γ.Δ. (ΦΔΚ 968 Β΄/22.03.2017) κε ζέκα «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ
Εζφδσλ (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Σεο ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ
(ΦΔΚ Β΄ 1440/27-04-2017).
2. Σελ ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Δγθύθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ.
3. Σελ Γ.Δ.Γ. 1126366 ΔΞ 2016/30.08.2016 (ΦΔΚ Β΄ 2759/1.9.2016) Απόθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ
ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ «Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο».
4.

Σελ από [….] θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ [….], θαηαηεζείζα ζηε Γ.Ο.Τ. [….] ελδηθνθαλή

πξνζθπγή ηνπ [….], κε ηελ νπνία ζπλππνβάιιεηαη αίηεκα αλαζηνιήο θαηαβνιήο ηνπ πνζνζηνύ
πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπ ζπλνιηθά ακθηζβεηνύκελνπ πνζνύ ησλ ππ’ αξηζ. [….] θαη [….]
νξηζηηθώλ πξάμεσλ δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο αληηζηνίρσο γηα ην νηθνλνκηθά
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έηε 2012 θαη 2013 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. [….] θαη ηα πξνζθνκηδόκελα κε απηήλ ζρεηηθά
έγγξαθα.
5.

Σελ Έθζεζε Απόςεσλ ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο. Γ.Ο.Τ. [….].

6.

Σελ εηζήγεζε ηνπ νξηζζέληνο ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο Β4 Ννκηθήο Τπνζηήξημεο, όπσο

απνηππώλεηαη ζην ζρέδην ηεο απόθαζεο.
Δπί ηνπ από [….] θαη κε αξηζκό πξσηνθόιινπ [….] αηηήκαηνο ηνπ αλσηέξσ γηα αλαζηνιή
θαηαβνιήο πνζνζηνύ πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηνπ ακθηζβεηνύκελνπ πνζνύ ήηνη α) 3.402,91€
(=6.805,83€Υ50%) ηεο ππ’ αξηζ. [….] θαη β) 3.286,22€ (=6.572,44€Υ50%) ηεο ππ’ αξηζ. [….]
νξηζηηθώλ πξάμεσλ δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ εηζνδήκαηνο αληηζηνίρσο γηα ην νηθνλνκηθά
έηε 2012 θαη 2013 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. [….] ζπλνιηθνύ ύςνπο 6.689,13€, ην νπνίν
θαηαηέζεθε εκπξόζεζκα θαη κεηά ηελ κειέηε θαη ηελ αμηνιόγεζε όισλ ησλ πθηζηάκελσλ ζην
ζρεηηθό θάθειν εγγξάθσλ θαη ησλ πξνβαιιόκελσλ ιόγσλ ηνπ αηηήκαηνο αλαζηνιήο, επαγόκαζηε
ηα αθόινπζα:
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 παξ 1 Ν. 4174/2013, «ν ππφρξενο
εθφζνλ ακθηζβεηεί νπνηαδήπνηε πξάμε πνπ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφ ηε Φνξνινγηθή
Δηνίθεζε, ή ζε πεξίπησζε ζησπεξήο άξλεζεο, νθείιεη λα ππνβάιεη ελδηθνθαλή πξνζθπγή κε αίηεκα
ηελ επαλεμέηαζε ηεο πξάμεο ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ Υπεξεζία Εζσηεξηθήο
Επαλεμέηαζεο ηεο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο. Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηε θνξνινγηθή αξρή πνπ
εμέδσζε ηελ πξάμε ή παξέιεηςε ηελ έθδνζε ηεο θαη πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο θαη ηα έγγξαθα
ζηα νπνία ν ππφρξενο βαζίδεη ην αίηεκα ηνπ. Η αίηεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ππφρξεν
εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξάμεο ζε απηφλ ή απφ ηε ζπληέιεζε
ηεο παξάιεηςεο. Η πξνζεζκία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αλαζηέιιεηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα
απφ 1 έσο 31 Απγνχζηνπ».
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ην εδ. α’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4174/2013: «Με ηελ
άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ
(50%) ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη θαηαβιεζεί ην ππφινηπν πελήληα
ηνηο εθαηφ (50%)».
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 παξ.4 Ν.4174/2013, «ν ππφρξενο έρεη
δηθαίσκα λα ππνβάιεη, ηαπηφρξνλα κε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή θαη αίηεκα αλαζηνιήο ηεο
θαηαβνιήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3. Η Υπεξεζία Εζσηεξηθήο Επαλεμέηαζεο δχλαηαη λα
αλαζηείιεη ηελ ελ ιφγσ πιεξσκή, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ζηνλ ππφρξεν, κφλν ζηελ
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε πιεξσκή ζα είρε σο ζπλέπεηα αλεπαλφξζσηε βιάβε γηα ηνλ ππφρξεν.
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Εάλ δελ εθδνζεί απφθαζε εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηε Φνξνινγηθή
Δηνίθεζε, ε αίηεζε αλαζηνιήο ζεσξείηαη φηη έρεη απνξξηθζεί…».
Δπεηδή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΠΟΛ 1064/2017 νξίδεηαη όηη: «1. Με ηελ
άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ
(50%) ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ ηεο πξάμεο, εθφζνλ θαηαβιεζεί ην ππφινηπν πελήληα ηνηο εθαηφ
(50%), εθηφο αλ ππνβιεζεί γη' απηφ θαη γίλεη απνδεθηφ αίηεκα αλαζηνιήο. Η αλαζηνιή, ζχκθσλα κε
ην πξνεγνχκελν εδάθην, δελ ηζρχεη επί ηνπ άκεζνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, θαζψο θαη επί
πξάμεο δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, πνπ εθδίδεηαη κε βάζε ζηνηρεία πνπ έρνπλ
παξαζρεζεί απφ ηνλ θνξνινγνχκελν ζε θνξνινγηθή ηνπ δήισζε (άξζξν 63 παξ. 3, β' εδάθην).
2. Εθφζνλ ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν, ηαπηφρξνλα κε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή θαη
αίηεκα αλαζηνιήο ηνπ θαηαβιεηένπ πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ
πνζνχ ηεο πξάμεο, ε Δηεχζπλζε Επίιπζεο Δηαθνξψλ δχλαηαη λα αλαζηείιεη ηελ πιεξσκή ηνπ ελ
ιφγσ πνζνζηνχ κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θξίλεηαη φηη απηφ ζα είρε σο ζπλέπεηα ηελ
αλεπαλφξζσηε βιάβε γηα ηνλ ππφρξεν. Η αλαζηνιή απηή ηζρχεη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί
ηεο

ελδηθνθαλνχο

πξνζθπγήο

ζηνλ

ππφρξεν,

άιισο

κέρξη

ηελ άπξαθηε πάξνδν ηνπ

πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ έθδνζή ηεο. Τν αίηεκα αλαζηνιήο ππνβάιιεηαη κε ην
έγγξαθν ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή απηνηειψο κε ηδηαίηεξν έγγξαθν πνπ θαηαηίζεηαη ηελ ίδηα
εκέξα κε ηελ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο.
3. Με ηελ αίηεζε αλαζηνιήο ππνβάιινληαη ζηε Δηεχζπλζε Επίιπζεο Δηαθνξψλ θαη ηα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία κε ηα νπνία ηεθκεξηψλνληαη νη ηζρπξηζκνί ηνπ αηηνχληνο θαη απαξαηηήησο
ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 λ. 1599/1986 ζηελ νπνία ν αηηψλ δειψλεη: α) ηα παγθφζκηα έζνδα
ή εηζνδήκαηά ηνπ απφ θάζε πεγή θαηά ην πξνεγνχκελν θαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη β) ηελ
πεξηνπζηαθή ηνπ θαηάζηαζε ζηελ Ειιάδα θαη νπνπδήπνηε ζηελ αιινδαπή θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο
ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο.
Αλ ν αηηψλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, δειψλνληαη επηπιένλ θαη ηα παγθφζκηα έζνδα ή
εηζνδήκαηα απφ θάζε πεγή θαηά ην πξνεγνχκελν θαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο, θαζψο θαη ε πεξηνπζηαθή
θαηάζηαζε, νπνπδήπνηε ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ αιινδαπή ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ αλειίθσλ
ηέθλσλ απηνχ θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο.
Αλ ν αηηψλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο λνκηθή νληφηεηα, δειψλνληαη
επηπιένλ θαη ηα παγθφζκηα έζνδα ή εηζνδήκαηα απφ θάζε πεγή θαηά ην πξνεγνχκελν θαη θαηά ην
ηξέρνλ έηνο, θαζψο θαη ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε νπνπδήπνηε ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ αιινδαπή
θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ
ζην θεθάιαην ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ν αηηψλ, θαζψο θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζχκθσλα κε
ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο επζχλνληαη αηνκηθά γηα ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ
αηηνχληνο.
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Η πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα εκπξάγκαηα θαη ελνρηθά δηθαηψκαηα ζε
αθίλεηα, ηηο θαηαζέζεηο νπνηνπδήπνηε είδνπο θαη ηα ζπλαθή ηξαπεδηθά πξντφληα, ηηο επελδχζεηο ζε
θηλεηέο αμίεο, ηα κεραλνθίλεηα ηδησηηθά κέζα κεηαθνξάο, ηα δάλεηα θαη ηηο δσξεέο, ηηο κεηνρέο, ηα
κεξίδηα, ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ή ζπκκεηνρήο ζε θεθάιαην ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο λνκηθή νληφηεηα,
φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ηα εκπξάγκαηα θαη ελνρηθά δηθαηψκαηα ζε θηλεηά
αμίαο άλσ ησλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ. Μαδί κε ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε δειψλεηαη απφ
ηνλ αηηνχληα θαη ε εθηηκψκελε αγνξαία αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε
απηήλ. Γηα ηα αθίλεηα δειψλεηαη θαη ε αληηθεηκεληθή αμία απηψλ.
Αλ ν αηηψλ ηεξεί ινγηζηηθά αξρεία, ζχκθσλα κε ηα Ε.Λ.Π. θαηά ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν, κε
ηελ αίηεζε αλαζηνιήο ζπλππνβάιινληαη ν ηειεπηαίνο ηζνινγηζκφο θαη ην ηειεπηαίν αλαιπηηθφ
ηζνδχγην γεληθήο ινγηζηηθήο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
4. Αίηεζε αλαζηνιήο γηα ηελ νπνία δελ πξνζθνκίδνληαη ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία
απνξξίπηεηαη. (…)».
Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1069/04.03.14, παξάγξαθνο 2 Κεθαιαίνπ Γ΄: «….2. Εθφζνλ
ππνβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν, ηαπηφρξνλα κε ηελ ελδηθνθαλή πξνζθπγή θαη αίηεκα αλαζηνιήο ηνπ
θαηαβιεηένπ πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ακθηζβεηνχκελνπ πνζνχ ηεο πξάμεο, ε
Δηεχζπλζε Επίιπζεο Δηαθνξψλ δχλαηαη λα αλαζηείιεη ηελ πιεξσκή ηνπ ελ ιφγσ πνζνζηνχ κφλν
ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θξίλεηαη φηη απηφ ζα είρε σο ζπλέπεηα ηελ αλεπαλφξζσηε βιάβε γηα
ηνλ ππφρξεν… 3. Η Δηεχζπλζε Επίιπζεο Δηαθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ηελ αλεπαλφξζσηε
βιάβε ηνπ ππφρξενπ, ιακβάλεη ππφςε ηεο ηνπ ηζρπξηζκνχο απηνχ, ηα ζπλππνβαιιφκελα ζηνηρεία
θαη ηδίσο ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ ππφρξενπ, ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1002/31.12.2013, θαζψο
θαη θάζε άιιν πξφζθνξν γηα ηελ πεξίπησζε απηή ζηνηρείν. …….».
Δπεηδή, θαηά πάγηα λνκνινγία, ε νηθνλνκηθή δεκία πνπ πξνθαιείηαη από ηελ εθηέιεζε
δηνηθεηηθήο πξάμεο δελ ζπληζηά θαηαξρήλ βιάβε αλεπαλόξζσηε ή δπζρεξώο επαλνξζώζηκε, ηθαλή
λα δηθαηνινγήζεη ηελ απνδνρή αίηεζεο αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο πξάμεο, εθηόο εάλ απνδεηθλύεηαη
όηη έρεη ηέηνηα έθηαζε ώζηε λα πξνθαιείηαη ν νηθνλνκηθόο θινληζκόο ηεο επηρείξεζεο ηνπ αηηνύληνο
ή ε ζηέξεζε ησλ κέζσλ βηνπνξηζκνύ ηνπ (Δπ. Αλ. ηΔ 45/2010, 1041/2009, 732/2007, 463, 698,
707/2006, 181, 661/2001, 208/2000). Ωο «αλεπαλόξζσηε» δε βιάβε λνείηαη όρη κόλνλ ε θαηά
θπξηνιεμία κε αλαζηξέςηκε, αιιά θαη εθείλε, ηεο νπνίαο ε απνθαηάζηαζε, ππό ηηο ζπγθεθξηκέλεο
νηθνλνκηθέο θαη ινηπέο ζπλζήθεο, είλαη γηα ηνλ δηάδηθν δπζρεξήο ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα αδπλαηεί
πξάγκαηη λα ηελ επηηύρεη (Δπ.Αλ. ηΔ 496/2011).
Δπεηδή, από ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα, ζπλάγεηαη όηη ε Τπεξεζία καο δύλαηαη λα
αλαζηείιεη ηελ θαηαβνιή πνζνζηνύ πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ησλ ακθηζβεηνύκελσλ πνζώλ ησλ
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σο άλσ πξνζβαιιόκελσλ πξάμεσλ, εθόζνλ ν αηηώλ επηθαιεζηεί θαη απνδείμεη όηη ζα ππνζηεί
αλεπαλόξζσηε βιάβε από ηελ θαηαβνιή απηή.
Δπεηδή, ν αηηώλ ηζρπξίδεηαη όηη ε κε ρνξήγεζε αλαζηνιήο θαηαβνιήο ηνπ βεβαησζέληνο
πνζνύ ζα ηνπ πξνθαιέζεη αλεπαλόξζσηε βιάβε, θαζόηη έηζη ζα ζηεξεζεί θάζε νηθνλνκηθό κέζν
αλαγθαίν γηα ηελ επηβίσζε ηε δηθή ηνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ν αηηώλ ππνζηεξίδεη
όηη ε ιήςε νπνηνπδήπνηε θαηαλαγθαζηηθνύ κέηξνπ ζε βάξνο ηνπ γηα ηελ είζπξαμε ηνπ
θαηαινγηζζέληνο πνζνύ ζα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηελ επηβίσζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ (ηνπ ηδίνπ,
θαη ηνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ ηνπ) δεδνκέλνπ όηη κνλαδηθό εηζόδεκά ηνπ απνηειεί ν κηζζόο ηνπ θαη ην
κνλαδηθό ηνπ αθίλεην απνηειεί ηελ πξώηε θαηνηθία ηνπ.
Δπεηδή, ν αηηώλ, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ αλεπαλόξζσηε βιάβε ηελ νπνία ζα ππνζηεί
από ηελ θαηαβνιή ηνπ βεβαησζέληνο εηο βάξνο ηνπ πνζνύ, πξνζθόκηζε θη επηθαιείηαη ηα θάησζη:
α) Τπεύζπλε δήισζε από ηελ νπνία πξνθύπηνπλ ηα παγθόζκηα έζνδα ή εηζνδήκαηά ηνπ αηηνύληνο,
θαη ηνπ αλήιηθνπ ηέθλνπ ηνπ από θάζε πεγή θαηά ην πξνεγνύκελν θαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο θαη ε
πεξηνπζηαθή ηνπο θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη νπνπδήπνηε ζηελ αιινδαπή θαηά ην ρξόλν
θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο. Δηδηθόηεξα, ην εηζόδεκα ηνπ αηηνύληνο γηα ην έηνο 2016 αλήιζε
ζε 6.939.43€, θαη γηα ην 2015 ζε 6.582.55€ ελώ πέξαλ ηνπ κηζζνύ ηνπ δειώλεη όηη δελ έρεη άιια
εηζνδήκαηα θαη ηα δηαζέζηκα ππόινηπα ζηνπο ηξαπεδηθνύο ηνπ ινγαξηαζκνύο αλέξρνληαη ζπλνιηθά
ζε 90,38€. Δίλαη ηδηνθηήηεο, ελόο δηακεξίζκαηνο εκβαδνύ 76,25η.κ., ζην [….], αληηθεηκεληθήο αμίαο
48.800,00€ θαη εθηηκώκελεο αγνξαίαο αμίαο 44.682,50€ θη ζε πνζνζηό 5,92592% ελόο
αγξνηεκαρίνπ 6.750ηκ ζην [….] αληηθεηκεληθήο αμίαο 4.385,00€. Γηαζέηεη έλα Ι.Υ.Δ. απηνθίλεην, 1390
θ.ε, πξώηεο θπθινθνξίαο 2007, εθηηκώκελεο αμίαο 3.500,00€, ηεθκαξηήο αμίαο 3.640,00€. Πέξαλ
ησλ αλσηέξσ, ν αηηώλ δελ δειώλεη άιια δηθαηώκαηα, ελώ βαξύλεηαη σο νθεηιέηεο κε δύν δάλεηα,
ζπλνιηθνύ ππνινίπνπ 35.609,64€ θαη 28.943,11€, γηα ηα νπνία έρεη ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
3869/2010

γηα ηα ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά θαη βάζεη ηεο ζρεηηθήο ππ αξηζκ [….] απόθ. ηνπ

Δηξελνδηθείνπ [….] (επαλαζπδήηεζε) ε κεληαία δόζε ησλ σο άλσ δαλείσλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζηα
40€.
β) Δθθαζαξηζηηθά ζεκεηώκαηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ εηώλ.
γ) Σελ ηειεπηαία θίλεζε ησλ δαλεηαθώλ ινγαξηαζκώλ ηεο Σξάπεδαο [….].
δ) Σελ πξνζσξηλή δηαηαγή (ππ αξηζκ απόθαζε [….] ηνπ Δηξελνδηθείνπ [….] αλαθνξηθά κε ηελ
έληαμή ηνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3869/2010 (ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά)
Δπεηδή, από ηελ πξνζθνκηζζείζα ππεύζπλε δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο θαη θαηόπηλ
εθηίκεζεο απηήο πξνθύπηεη όηη ν αηηώλ δελ δηαζέηεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα γηα ηελ άκεζε
θαηαβνιή ηνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ, αθνύ ην εηζόδεκά ηνπ θαιύπηεη κε δπζθνιία ηηο βαζηθέο βηνηηθέο
ηνπο αλάγθεο, ζπλππνινγηδνκέλσλ θαη ησλ δαλεηαθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ, όπσο απηέο πξνθύπηνπλ
από ηα πξνζθνκηδόκελα έγγξαθα, ησλ κεδακηλώλ ζρεδόλ ηξαπεδηθώλ ηνπ θαηαζέζεσλ θαζώο θαη
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ηνπ γεγνλόηνο όηη έρεη ππαρζεί ζηνλ Ν.3869/2010 (ππεξρξεσκέλα λνηθνθπξηά) βάζεη ηεο ππ αξηζκ
[….] απνθάζεσο ηνπ Δηξελνδηθείνπ [….], όπσο πξνθύπηεη από ηα πξνζθνκηδόκελα έγγξαθα.
Δπεηδή, εμάιινπ, ε επηινγή ηεο ξεπζηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ αηηνύληνο
απνβαίλεη εμαηξεηηθά δύζθνιε ιόγσ ηεο παξνύζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. Άιισζηε, πέξαλ ηνπ
αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ [….], ην νπνίν απνηειεί ηελ θύξηα θαηνηθία ηνπ αηηνύληνο θαη, σο εθ ηνύηνπ, ε
σο άλσ επηινγή θξίλεηαη ηδηαίηεξα επαρζήο σο πξνο απηό, ην κηθξό πνζνζηό θαηά ην νπνίν ν αηηώλ
είλαη ζπγθύξηνο επί αγξνηεκαρίνπ ζην [….] θαζηζηά ηελ αμηνπνίεζή ηνπ δπζρεξή.
Δπεηδή, εθ ησλ αλσηέξσ απνδεηθλύεηαη όηη ε νηθνλνκηθή δεκία πνπ ζα ππνζηεί ν αηηώλ από
ηελ θαηαβνιή πνζνζηνύ 50% ησλ ακθηζβεηνύκελσλ πνζώλ ησλ πξνζβαιιόκελσλ πξάμεσλ ζα
έρεη ηέηνηα έθηαζε ώζηε λα πξνθαιείηαη θίλδπλνο ζηέξεζεο ησλ κέζσλ βηνπνξηζκνύ ηνπ θαη ηεο
νηθνγέλεηαο ηνπ θαη, ζπλεπώο, αλεπαλόξζσηε βιάβε, ε νπνία δελ απνηξέπεηαη αθόκε θαη αλ ν
αηηώλ αμηνπνηήζεη ηε δπλαηόηεηα θαηαβνιήο ηνπ πνζνύ κε ηελ ηζρύνπζα ξύζκηζε ιεμηπξνζέζκσλ
νθεηιώλ θαη, σο εθ ηνύηνπ, δηθαηνινγεί ηελ ρνξήγεζε ηεο αηηνύκελεο αλαζηνιήο.

Απνθαζίδνπκε
ηελ αλαζηνιή θαηαβνιήο ηνπ πνζνζηνύ πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ησλ ακθηζβεηνύκελσλ πνζώλ
ησλ ππ’ αξηζ. [….] θαη ππ’ αξηζ. [….] νξηζηηθώλ πξάμεσλ δηνξζσηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ
εηζνδήκαηνο αληηζηνίρσο γηα ην νηθνλνκηθά έηε 2012 θαη 2013 ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. [….],
κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηεο Τπεξεζίαο καο επί ηεο ελδηθνθαλνύο πξνζθπγήο, άιισο κέρξη
ηελ άπξαθηε πάξνδν ηνπ πξνβιεπόκελνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο γηα ηελ έθδνζή ηεο.

ΜΔ ΔΝΣΟΛΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ
ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπάιιεινο ηνπ Απηνηεινύο
Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΣΙΟΤΡΗ
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