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ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 5766/2013 έγγραφό σας. 
 
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με την ισχύ του φορολογικού 
απορρήτου σε περιπτώσεις διατροφής τέκνων, και σε συνέχεια της 
ΠΟΛ.1049/11.3.2012 εγκυκλίου διαταγής σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
Στην 7/7-11-2012 εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ρητά ορίζεται ότι η 
άρνηση των αρμόδιων ΔΟΥ να γνωστοποιούν τα στοιχεία που αφορούν την ακίνητη 
περιουσία προσώπων, για το λόγο ότι η γνωστοποίηση των εν λόγω στοιχείων 
επιτρέπεται μόνο όταν η αιτούμενη διατροφή αφορά τον έναν από τους πρώην 
συζύγους και όχι άλλα πρόσωπα, είναι μια θέση που δε στηρίζεται σε διάταξη νόμου, 
αλλά είναι αυθαίρετη, δεδομένου ότι για την ταυτότητα του νομικού λόγου οι 
διατάξεις που αναφέρονται στην εν λόγω εγκύκλιο έχουν εφαρμογή σε κάθε 
περίπτωση που ζητείται διατροφή, καθόσον διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν από τα 
δικαστήρια να καθορίζουν το ύψος της διατροφής. 
 
Σύμφωνα και με την ερμηνεία των διατάξεων του Αστικού Κώδικα (σχετ. Γεωργ.-
Σταθοπ. Αστικός Κώδικας – Τόμος VII –εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα -2007, σελ. 938) «η 
ταυτότητα του σκοπού συνηγορεί και υπέρ της άποψης ότι η διάταξη του ΑΚ 1445, 
ερμηνευόμενη διασταλτικά, εφαρμόζεται και για αξιώσεις διατροφής που προκύπτουν 
από τις ΑΚ 1485-1504». 
 
Συνεπώς, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου διατροφής, υποχρεούστε να χορηγήσετε 
τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου σε διατροφή (και όχι αντίγραφο 
της δήλωσης αυτού), όχι μόνο όταν η διατροφή αφορά πρώην ή εν διαστάσει 
συζύγους αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση διατροφής, όπως είναι π.χ. η διατροφή 
μεταξύ ανιόντων και κατιόντων και η διατροφή τέκνου, εφόσον η αίτηση 
διαβιβάζεται μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα με παραγγελία αυτού για γνωστοποίηση 



των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και με μνεία των σχετικών διατάξεων, 
όπως αναφέρεται στην προαναφερθείσα 7/7-11-2012 εγκύκλιο του Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου. 
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