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Ωσ Πίνακα Διανομισ

Θζμα: «Κοινοποίηςη των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4549/14.06.2018 (Α΄ 105) με τισ
οποίεσ τροποποιήθηκε το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικήσ Δικονομίασ (π.δ. 503/1985, Α΄182)»
ε ςυνζχεια του Σζταρτου Μζρουσ τθσ ΠΟΛ 1017/1.2.2018, ςασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τισ
διατάξεισ του άρκρου 23 του Σμιματοσ Γϋ του ν. 4549/14.06.2018 (Αϋ 105) «Διατάξεισ για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ υμφωνίασ Δθμοςιονομικϊν τόχων και Διαρκρωτικϊν Μεταρρυκμίςεων –
Μεςοπρόκεςμο Πλαίςιο Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2019-2022 και λοιπζσ διατάξεισ», με τισ
οποίεσ τροποποιείται το άρκρο 966 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ (π.δ. 503/1985, Αϋ182) με
τθν προςκικθ τριϊν νζων εδαφίων μετά το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του ανωτζρω
άρκρου.
Ειδικότερα με τισ νζεσ διατάξεισ κεςπίηονται τα ακόλουκα :
(α) θ δικάςιμοσ για τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 966 ΚΠολΔ περί
μείωςθσ τθσ τιμισ πρϊτθσ προςφοράσ, ορίηεται υποχρεωτικά και κατά απόλυτθ προτεραιότθτα
εντόσ οκτϊ (8) εργαςίμων θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, με επίδοςθ αυτισ τουλάχιςτον τρεισ (3)
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ,
(β) θ ςχετικι απόφαςθ επί τθσ ανωτζρω αίτθςθσ εκδίδεται υποχρεωτικά εντόσ οκτϊ (8)
εργαςίμων θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ,
(γ)κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ ανωτζρω αίτθςθσ, ο αιτών οφείλει να προςκομίςει ζκθεςη εκτίμηςησ
τησ αξίασ του πράγματοσ, με χρόνο εκτίμηςησ μεταγενζςτερο τησ ημερομηνίασ οριςμοφ
διενζργειασ του τελευταίου πλειςτηριαςμοφ, ενϊ για τον κακοριςμό τθσ νζασ τιμισ πρϊτθσ
προςφοράσ το δικαςτιριο λαμβάνει υπόψθ του κάκε πρόςφορο αποδεικτικό μζςο, όπωσ τυχόν
εκκζςεισ εκτίμθςθσ πιςτοποιθμζνων εκτιμθτϊν κ.ά.
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Για το ςκοπό αυτό και ενόψει τθσ άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ από τουσ πλθρεξοφςιουσ του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου για μείωςθ τθσ τιμισ πρϊτθσ προςφοράσ, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ πρζπει να αποςτζλλουν ςτθν Κεντρικι Τπθρεςία του ΝΚ, ιδίωσ : τθν ζκκεςθ
κατάςχεςθσ, τα προγράμματα πλειςτθριαςμϊν, τισ κατακυρωτικζσ εκκζςεισ των προθγοφμενων
άγονων πλειςτθριαςμϊν, τισ αποφάςεισ μθ ζγκριςθσ κατακφρωςθσ ςτο Δθμόςιο, τισ απόψεισ
τουσ, τθν αιτιολογία για τθν τυχόν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, ζκκεςθ εκτίμθςθσ (από πιςτοποιθμζνο ι
μθ εκτιμθτι) του καταςχεκζντοσ πράγματοσ με χρόνο εκτίμθςθσ μεταγενζςτερο τθσ θμερομθνίασ
οριςμοφ διενζργειασ του τελευταίου πλειςτθριαςμοφ, ι οποιοδιποτε άλλο αποδεικτικό μζςο
που διακζτει θ υπθρεςία και ςυνθγορεί ςτθ μείωςθ του τιμιματοσ (π.χ. τυχόν πράξεισ
μεταβίβαςθσ ακινιτων τθσ περιοχισ ι άλλα εμπορικά ςυγκριτικά ςτοιχεία).

υν: Απόςπαςμα του ΦΕΚ Αϋ 105/14.06.2018: διατάξεισ του άρ. 23 και 131 (ζναρξθ ιςχφοσ) του ν.
4549/2018 : 3 ςελίδεσ

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’
2. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ, φςτερα από επικοινωνία και ςυνεννόθςθ με
το Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ)
3. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
4. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
2. Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ
3. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
4. Δ/νςθ Ηλεκτρονικοφ Σελωνείου
5. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ
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6.
7.
8.
9.
10.

Περιοδικό «Φορολογικι Επικεϊρθςθ»
Κεντρικι Τπθρεςία του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ
Ειδικό Νομικό Γραφείο Δθμοςίων Εςόδων
Φορολογικι και Σελωνειακι Ακαδθμία
Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
3. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ
4. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιμα Β, Γραμματεία
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