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ΘEMA: «Κοινοποίθςθ και εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 326 του Ν.
4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α’/11.4.2012), Βελτίωςη επιχειρηματικοφ περιβάλλοντοσ – Νζα εταιρική
μορφή – Σήματα – Μεςίτεσ ακινήτων – Ρφθμιςη θεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και
άλλεσ διατάξεισ, για τθν εξόφλθςθ χρθματικισ απαίτθςθσ κατά του δθμοςίου»
Συνθμμζνα ςτο παρόν ςασ διαβιβάηουμε τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 326,
«Ρυθμίςεισ θεμάτων Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ», του Ν. 4072/2012,
προσ ενθμζρωςθ.
Με τισ εν λόγω διατάξεισ ορίηεται ουςιωδϊσ ότι, προκειμζνου να εκτελεςτεί δικαςτικι
απόφαςθ από τθν οποία απορρζει χρθματικι υποχρζωςθ του δθμοςίου, ςτθν περίπτωςθ που
αυτι δεν ζχει καταςτεί αμετάκλθτθ, απαιτείται θ προςκόμιςθ από το δικαιοφχο εγγυθτικισ
επιςτολισ τράπεηασ ιςόποςθσ με τθν απαίτθςι του κατά του Δθμοςίου. Ομοίωσ, και όταν θ
χρθματικι υποχρζωςθ του Δθμοςίου απορρζει από άλλο, πλθν τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ,
εκτελεςτό τίτλο (κυρίωσ ωσ τζτοιοσ νοείται θ διαταγι πλθρωμισ), ο οποίοσ ζχει προςβλθκεί με
ζνδικο βοικθμα.
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Σθμειωτζον, ότι το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ μπορεί κατόπιν αιτιςεωσ του
δικαιοφχου να μειϊνεται μζχρι το ιμιςυ, με απόφαςθ του δικαςτθρίου που εξζδωςε τθν
απόφαςθ ι του δικαςτθρίου ςτο οποίο εκκρεμεί θ εκδίκαςθ του ζνδικου βοθκιματοσ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ωσ άνω, οι Δ.Ο.Υ., όταν πρόκειται να εξοφλιςουν χρθματικι
απαίτθςθ ςε βάροσ του Δθμοςίου που απορρζει από δικαςτικι απόφαςθ ι διαταγι πλθρωμισ,
απαιτείται να ελζγχουν παρεμπιπτόντωσ τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων των εν λόγω
διατάξεων και, ςε αρνθτικι περίπτωςθ, να μθν προχωροφν ςτθν εξόφλθςθ, ενθμερϊνοντασ
ταυτόχρονα εγγράφωσ τθν οικονομικι υπθρεςία του φορζα που βαρφνεται με τθ ςχετικι
δαπάνθ. Στο πλαίςιο του εν λόγω ελζγχου οφείλουν να αναηθτοφν με οποιοδιποτε πρόςφορο
μζςο από τθν ανωτζρω υπθρεςία ζγγραφθ βεβαίωςθ ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 5
του άρκρου 326 του Ν. 4072/2012, και ότι ζχει κατατεκεί εγγυθτικι επιςτολι τράπεηασ, το φψοσ
αυτισ, κακϊσ και φωτοαντίγραφό τθσ.
Τζλοσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν εφαρμογι των ανωτζρω οι Δ.Ο.Υ. απαιτείται να
λαμβάνουν επίςθσ υπόψθ τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του Ν. 2362/1995, για τθν παραγραφι
απαιτιςεων κατά του Δθμοςίου, όπωσ ιςχφουν.
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