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Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1181

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄- Ε΄
Σθλζφωνο
210 3635007
:
Σαχ. Δ/νςθ
Καρ. ερβίασ 10
:
Σαχ. Κϊδικασ
10184 Ακινα
:

Αριθ. ΦΔΚ: 4322 Β΄/28.9.2018
ΑΓΑ:

ΑΠΟΦΑΗ
Θζμα: «Σροποποίηςη τησ αριθμ. ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚ Βϋ2426) απόφαςησ τησ Τφυπουργοφ
Οικονομικϊν “Καθοριςμόσ των κριτηρίων για τη διαμόρφωςη τησ ψήφου του Δημοςίου ςτο
πλαίςιο του εξωδικαςτικοφ μηχανιςμοφ ρφθμιςησ οφειλϊν επιχειρήςεων, τησ μεθοδολογίασ
και των κριτηρίων για τον προςδιοριςμό των δόςεων αποπληρωμήσ οφειλϊν προσ το Δημόςιο
με ςφμβαςη αναδιάρθρωςησ και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1
ζωσ 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017”»

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ:
α) του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Αϋ 62) «Εξωδικαςτικόσ μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ οφειλϊν επιχειριςεων και
άλλεσ διατάξεισ», και ιδίωσ τθσ παραγράφου 14 του άρκρου 15,
β) του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Αϋ 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ» και του ν.
2690/2001 (ΦΕΚ Αϋ 265) «Εκνικόσ Σελωνειακόσ Κϊδικασ»,
γ) του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Αϋ 90) «Κϊδικασ Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων»,
δ) του Κεφαλαίου Αϋ του πρϊτου μζρουσ του ν. 4389/2016 (Αϋ94) και ειδικότερα των
παραγράφων 3 και 4 του άρκρου 2 και των άρκρων 5 και 41 αυτοφ,
ε) του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ Αϋ6) «Κανονιςμόσ λειτουργίασ Δ.Ο.Τ.»,
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ςτ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Αϋ 210) «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και
Τφυπουργϊν»,
η) του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Αϋ181) «Οργανιςμόσ Τπουργείου Οικονομικϊν,
θ) τθσ αρικμ. ΠΟΛ 1105/12-7-2017 (ΦΕΚ Βϋ2426) απόφαςθσ τθσ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
«Κακοριςμόσ των κριτθρίων για τθ διαμόρφωςθ τθσ ψιφου του Δθμοςίου ςτο πλαίςιο του
εξωδικαςτικοφ μθχανιςμοφ ρφκμιςθσ οφειλϊν επιχειριςεων, τθσ μεκοδολογίασ και των
κριτθρίων για τον προςδιοριςμό των δόςεων αποπλθρωμισ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο με
ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ και ειδικότερων κεμάτων για τθν εφαρμογι των παραγράφων 1 ζωσ 13
του άρκρου 15 του ν. 4469/2017»
κ) τθσ αρικμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (ΦΕΚ Β’ 4643) απόφαςθσ τθσ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
«Εξειδίκευςθ των κριτθρίων για τθ διαμόρφωςθ λφςεων ρφκμιςθσ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο ζωσ
50.000 ευρϊ κατά τθν παράγραφο 21 του άρκρου 15 του ν. 4469/2017, κακοριςμόσ τθσ
μεκοδολογίασ για τον προςδιοριςμό του φψουσ και του αρικμοφ των δόςεων βάςει αυτϊν,
εξαίρεςθ οφειλϊν από τισ λφςεισ ρφκμιςθσ και ρφκμιςθ κάκε άλλου ειδικότερου κζματοσ για τθν
εφαρμογι αυτισ» και
ι) τθσ αρικμ. ΠΟΛ. 1116/19-6-2018 (ΦΕΚ Βϋ 2319) απόφαςθσ τθσ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
«Σροποποίθςθ τθσ αρικμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β’ 4643) Απόφαςθσ τθσ Τφυπουργοφ
Οικονομικϊν για τθ διαμόρφωςθ λφςεων ρφκμιςθσ και για οφειλζσ προσ το Δθμόςιο που
υπερβαίνουν τισ 50.000 ευρϊ, κακϊσ και για οφειλζσ που ζχουν βεβαιωκεί εντόσ του ζτουσ 2017,
κατά τθν παράγραφο 21 του άρκρου 15 του ν. 4469/2017 (Α’ 62)»
2. α) Σθν αρικμ. ΤΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 (Βϋ 3696) απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ και
του Τπουργοφ Οικονομικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτθν Τφυπουργό Οικονομικϊν Αικατερίνθ
Παπανάτςιου»,
β) τθν αρικμ. 1 Πράξθ του Τπουργικοφ υμβουλίου τθσ 20.1.2016, «Επιλογι και διοριςμόσ
Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου Οικονομικϊν»
(ΤΟΔΔ 18), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 10 του άρκρου
41 του ν. 4389/2016 και τθν υπ’ αρικ. 39/3 τθσ 30.11.2017 (ΤΟΔΔ 689) απόφαςθ του υμβουλίου
Διοίκθςθσ τθσ ΑΑΔΕ «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων»,
γ) τθν αρικμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Βϋ 968) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,
δ) τθν αρικμ. τθν αρικ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Βϋ 130 και 372) απόφαςθ του
Τπουργοφ Οικονομικϊν και του Τφυπουργοφ Οικονομικϊν, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ςε
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου α' τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 41 του ν.
4389/2016,
ε) τθν αρικμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Βϋ 2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων με κζμα «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ
υπογραφισ “Με Εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ» και
ςτ) τθν αρικμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26-3-2015 (Βϋ 543) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου Οικονομικϊν, με κζμα «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
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εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με Εντολι Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων” ςε
Προϊςταμζνουσ Σελωνείων και ςε υπαλλιλουσ αυτϊν», όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τισ αρικμ.
Δ.ΟΡΓ. Α 1120364 ΕΞ 2015/15-9-2015 (Βϋ 2080) και Δ. ΟΡΓ. Α 1113150 ΕΞ 2016/22-7-2016 (Βϋ
2835) όμοιεσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου βϋ τθσ παραγράφου 3 του
άρκρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Σθν από 26-9-2018 γνϊμθ τθσ ΑΑΔΕ.
4. Σθν ανάγκθ εναρμόνιςθσ των κριτθρίων υπολογιςμοφ τθσ ικανότθτασ αποπλθρωμισ του
οφειλζτθ για τθ διαμόρφωςθ τθσ ψιφου του Δθμοςίου ςτο πλαίςιο τθσ ςυλλογικισ διαδικαςίασ
εξωδικαςτικοφ μθχανιςμοφ ρφκμιςθσ οφειλϊν του ν. 4469/2017 με τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του
ειςοδιματοσ για τθ διαμόρφωςθ προτάςεων ρφκμιςθσ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο κατά τθν
παράγραφο 21 του άρκρου 15 του ν. 4469/2017 και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδοκείςεσ
αποφάςεισ.
5. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του
Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ.

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ
ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

1. Η περίπτωςθ (αβα) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 τθσ αρικμ. ΠΟΛ 1105/2017 (Βϋ2426)
απόφαςθσ τθσ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ:
«(αβα) για νομικά πρόςωπα, είτε πρόκειται για τον οφειλζτθ είτε για ςυνοφειλζτθ που υπζγραψε
τθν αίτθςθ από κοινοφ με τον οφειλζτθ, ωσ εξισ:
Με βάςθ το μεγαλφτερο μεταξφ του μζςου όρου των κερδϊν προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων
(κετικό EBITDA) τθσ τελευταίασ τριετίασ και των κερδϊν προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων
(κετικό EBITDA) του τελευταίου ζτουσ πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ του οφειλζτθ, τθν
υποχρζωςθ αποπλθρωμισ φόρων, τθν ανάγκθ για πραγματοποίθςθ επενδφςεων απαραίτθτων
για τθ ςυνζχιςθ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ, κατακζςεισ, κακϊσ και ελάχιςτο αναγκαίο ποςό για
τθ ςυνζχιςθ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ.».
2. Η περίπτωςθ (αββ) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 τθσ αρικμ. ΠΟΛ 1105/2017 (Βϋ2426)
απόφαςθσ τθσ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ:
«(αββ) για φυςικά πρόςωπα που ζχουν ατομικι επιχείρθςθ, είτε πρόκειται για τον οφειλζτθ είτε
για ςυνοφειλζτθ που υπζγραψε τθν αίτθςθ από κοινοφ με τον οφειλζτθ, ωσ εξισ:
Με βάςθ, το μεγαλφτερο μεταξφ του μζςου όρου των κερδϊν προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων
(κετικό EBITDA) τθσ τελευταίασ τριετίασ και των κερδϊν προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων
(κετικό EBITDA) του τελευταίου ζτουσ πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ του οφειλζτθ, ζςοδα από
άλλεσ πθγζσ, τισ εφλογεσ δαπάνεσ διαβίωςθσ, οφειλζσ που προζρχονται από άλλθ αιτία εκτόσ τθσ
άςκθςθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, κατακζςεισ, κακϊσ και ελάχιςτο αναγκαίο ποςό για τθ
ςυνζχιςθ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ.».
3. Οι περιπτϊςεισ (αβα) και (αββ) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 τθσ ΠΟΛ 1105/2017 (Βϋ2426)
απόφαςθσ τθσ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν, όπωσ αντικαταςτάκθκαν με τισ παραγράφουσ 1 και 2
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του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται και ςε υποκζςεισ που είναι εκκρεμείσ κατά τθν ζναρξθ
ιςχφοσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ.
4. H παροφςα απόφαςθ ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Α) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εκνικό Συπογραφείο για δθμοςίευςθ ςτο τεφχοσ Β'
2. Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ
3. Δ.Ο.Τ., Ελεγκτικά Κζντρα, Σελωνεία και Σοπικά Σελωνειακά Γραφεία
4. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ, φςτερα από επικοινωνία και ςυννενόθςθ με
το Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ)
5. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
6. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ
Β) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Αποδζκτεσ πινάκων Αϋ ζωσ και Γϋ (πλθν των αποδεκτϊν προσ ενζργεια)
2. Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ,
Θθβϊν 196 – 198, ΣΚ 18233 Αγ. Ιωάννθσ Ρζντθ
3. Κεντρικι Τπθρεςία Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ
4. Ειδικό Νομικό Γραφείο Δθμοςίων Εςόδων
5. Φορολογικι και Σελωνειακι Ακαδθμία
6. Περιοδικό Φορολογικι Επικεϊρθςθ
7. Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Αλλθλεγγφθσ (με τθν παράκλθςθ να
κοινοποιθκεί ςτο Κζντρο Είςπραξθσ Αςφαλιςτικϊν Οφειλϊν – ΚΕΑΟ)
Γ) ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν
2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
3. Γραφείο Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
4. Προϊςτάμενοι Γενικϊν Δ/νςεων
5. Διεφκυνςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
6. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων: Σμιματα Αϋ- Εϋ, Γραμματεία
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