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Ακινα, 29/12/2017
ΠΟΛ. 1223

A.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΜΘΜΑΣΑ Αϋ- Εϋ
Σαχ. Δ/νςθ
:
Καρ.ερβίασ 10
Σαχ. Κϊδικασ
:
10184 Ακινα
Σθλζφωνο
:
210 3635007

Αρικ. ΦΕΚ: 4643 Βϋ/29-12-2017
ΑΔΑ: 9ΘΤΗ46ΜΠ3Η-ΚΞΗ

ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΙΙΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ
& ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ
Σθλζφωνα
:210 3375878, 5879, 5880, 5890
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Ι.ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
ΣΜΘΜΑ Δϋ
Σθλζφωνο
:210 6987458
Σαχ. Δ/νςθ
: Κθφιςίασ 124, Ακινα
Σαχ. Κωδ.
:115 26
ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ
Σαχ. Δ/νςθ
:Χανδρι 1, Μοςχάτο
Σαχ. Κωδ.
:183 46
Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ
Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ
ΤΠΟΔ/ΝΕΙ Αϋ & Βϋ
Σθλζφωνο
:213 133 2251
Σαχ. Δ/νςθ
:Χανδρι 1, Μοςχάτο
Σαχ. Κωδ. :
183 46
ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΣΜΘΜΑ Γϋ
Σαχ. Δ/νςθ
:
Χανδρι 1, Μοςχάτο
Σαχ. Κωδ. :
183 46

ΑΠΟΦΑΘ
Θζμα: «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»
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Θ 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 21 του άρκρου 15,
β) του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Αϋ 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,
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 παρ. 3 και
4 του άρκρου 2 και των άρκρων 5 και 41 αυτοφ.
ε) τθσ Απόφαςθσ 2014/335/(ΕΕ, Ευρατόμ) του υμβουλίου τθσ 26-5-2014 για το ςφςτθμα των
Κδιων Πόρων [L 168/7.6.2014] και τον Κανονιςμό 609/2014/(ΕΕ, Ευρατόμ) Κανονιςμό του
υμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 2014 για τισ μεκόδουσ και τθ διαδικαςΙα απόδοςθσ
των παραδοςιακϊν ίδιων πόρων *L 168/7.6.2014+.
ςτ) του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ Αϋ6) «Κανονιςμόσ λειτουργίασ Δ.Ο.Τ.»,
η) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Αϋ 210) «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και
Τφυπουργϊν»,
θ) του π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α’ 181) «Οργανιςμόσ Τπουργείου Οικονομικϊν»,
κ) τθσ ΠΟΛ.1105/12-7-2017 (ΦΕΚ Β’ 2426) απόφαςθσ τθσ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
«Κακοριςμόσ 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.».
2. α) Σθν αρικ. ΤΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (ΦΕΚ Βϋ 3696) απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ
και του Τπουργοφ Οικονομικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτθν Τφυπουργό Οικονομικϊν
Αικατερίνθ Παπανάτςιου»,
β) τθν αρικ. 1 Πράξθ του Τπουργικοφ υμβουλίου τθσ 20.1.2016, «Επιλογι και διοριςμόσ Γενικοφ
Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου Οικονομικϊν» (ΦΕΚ 18 τ.
Τ.Ο.Δ.Δ.), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 10 του άρκρου 41 του ν.
4389/2016 και τθν αρικ. 39/3 τθσ 30-11-2017 (Τ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαςθ του υμβουλίου Διοίκθςθσ
τθσ Α.Α.Δ.Ε. «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων»
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γ) τθν αρικ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Βϋ 968) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,
όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει.
δ) 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 υποπαραγρ. αϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 41 του ν. 4389/2016.
ε) τθν αρικ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (ΦΕΚ 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»,
ςτ) τθν αρικ. Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26.3.2015 (ΦΕΚ Βϋ 543) απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου Οικονομικϊν, με κζμα «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και
εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με Εντολι Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων” ςε
Προϊςταμζνουσ Σελωνείων και ςε υπαλλιλουσ αυτϊν», όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τισ αρικ.
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 παρ. 3 του άρκρου 41
του ν. 4389/2016
3. το γεγονόσ ότι κατά τον υπολογιςμό του ςυμπλθρωματικοφ ΕΝΦΙΑ φυςικϊν προςϊπων δεν
υπολογίηεται θ αξία των δικαιωμάτων επί γθπζδων εκτόσ ςχεδίου πόλθσ ι οικιςμοφ
4. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του
Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ
ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ
Άρκρο 1
Κατόπιν αιτιςεωσ οφειλζτθ, ο οποίοσ εμπίπτει ςτισ κατθγορίεσ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 2 τθσ παροφςασ και οι ςυνολικζσ οφειλζσ του προσ το Δθμόςιο δεν υπερβαίνουν τισ
50.000 ευρϊ, που απευκφνεται ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2018, το
Δθμόςιο προτείνει λφςεισ ρφκμιςθσ ςφμφωνα με τα κριτιρια και τουσ κανόνεσ των άρκρων 4
ζωσ 8, κατά περίπτωςθ. Θ αίτθςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά. Θ ρφκμιςθ χορθγείται άπαξ ανά
οφειλζτθ.
Άρκρο 2
Πεδίο εφαρμογισ
1.
Δυνατότθτα υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ τθσ παροφςασ ζχουν:
α. φυςικά πρόςωπα με πτωχευτικι ικανότθτα ι νομικά πρόςωπα που αποκτοφν ειςόδθμα
από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ
(άρκρα 21 και 47 του ν. 4172/2013, Αϋ167) και ζχουν φορολογικι κατοικία ςτθν Ελλάδα,
εφόςον πλθροφνται τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ του άρκρου 3 του ν. 4469/2017 και δεν
ςυντρζχουν οι εξαιρζςεισ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 2 του ίδιου νόμου και
αα. οι ςυνολικζσ οφειλζσ τουσ προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ τουσ δεν υπερβαίνουν το ποςό των
είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ ι/και
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αβ. οι οφειλζσ τουσ προσ το Δθμόςιο υπερβαίνουν το ογδόντα πζντε τοισ εκατό (85%) των
ςυνολικϊν οφειλϊν τουσ προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ, οι οποίεσ δεν υπερβαίνουν το ποςό των
πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ
β. φυςικά πρόςωπα που αποκτοφν ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςφμφωνα
με τον Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (N.4172/2013), αλλά δεν ζχουν πτωχευτικι
ικανότθτα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν κάνει ζναρξθ εργαςιϊν, και ζχουν φορολογικι
κατοικία ςτθν Ελλάδα, εφόςον πλθροφνται τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ του άρκρου 3 του ν.
4469/2017 και δεν ςυντρζχουν οι εξαιρζςεισ τθσ περίπτωςθσ γ τθσ παραγράφου 2 και των
περιπτϊςεων γ και δ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 2 του ιδίου νόμου.
2.
τθ ρφκμιςθ υπάγονται οφειλζσ προσ το Δθμόςιο που είναι ιδθ βεβαιωμζνεσ κατά
τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016 ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων
Εςόδων-Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν. 4174/2013) και του
Εκνικοφ Σελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001) κακϊσ και οφειλζσ υπζρ τρίτων πιςτωτϊν που
βεβαιϊνονται και ειςπράττονται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
Κ.Ε.Δ.Ε., εφόςον ζχουν ιδθ βεβαιωκεί κατά τθν ανωτζρω θμερομθνία, με τισ προςαυξιςεισ ι
τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ κατά το χρόνο υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ. Θ υπαγωγι ςτισ
ρυκμίςεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ απϊλεια τυχόν
υφιςτάμενων ρυκμίςεων για τισ ίδιεσ οφειλζσ.
3. Από τθ ρφκμιςθ εξαιροφνται: α) οφειλζσ που ζχουν ρυκμιςτεί με οριςτικι δικαςτικι
απόφαςθ ι δικαςτικό ςυμβιβαςμό κατά τισ διατάξεισ του νόμου 3869/2010 (Α’ 130), ακόμα κι
αν ακολοφκθςε ζκπτωςθ του οφειλζτθ για οποιονδιποτε λόγο και β) οφειλζσ που αφοροφν
ςε ανάκτθςθ κρατικϊν ενιςχφςεων που χορθγικθκαν με τθ ςφςταςθ ειδικϊν αφορολόγθτων
αποκεματικϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 22 του ν. 4002/2011
ι ςφμφωνα με άλλεσ ειδικζσ διατάξεισ.
Άρκρο 3
Περιεχόμενο αίτθςθσ και ςυνυποβαλλόμενα δικαιολογθτικά
Θ αίτθςθ πρζπει να περιζχει πλιρθ ςτοιχεία του οφειλζτθ και τυχόν ςυνοφειλετϊν που
υποβάλλουν αυτιν από κοινοφ με τον οφειλζτθ κακϊσ και τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για
τθν αξιολόγθςθ τθσ επιλεξιμότθτασ αυτοφ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του ν. 4469/2017. Θ
αίτθςθ πρζπει να περιζχει επιπλζον κατάλογο όλων των πιςτωτϊν του οφειλζτθ και των
οφειλόμενων ποςϊν ανά πιςτωτι. Θ αίτθςθ υπζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του ν.
1599/1986 και ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από:
α) για οφειλζτεσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2 τθσ παροφςασ,
πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί μθ πτϊχευςθσ του οφειλζτθ, μθ υπαγωγισ
αυτοφ ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ κατ’ άρκρα 99 επ. του ν. 3588/2007 ι ειδικισ εκκακάριςθσ
κατ’ άρκρο 106ια του ίδιου νόμου, όπωσ ίςχυε, ι ςυμφωνίασ ρφκμιςθσ ι ειδικισ διαχείριςθσ
κατ’ άρκρα 62 επ. του ν. 4307/2014,
β) για οφειλζτεσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2 τθσ παροφςασ,
πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ότι δεν εκκρεμεί αίτθςθ για υπαγωγι του
οφειλζτθ ςε μία από τισ διαδικαςίεσ τθσ ωσ άνω περίπτωςθσ α του παρόντοσ άρκρου,
γ) για οφειλζτεσ τθσ περίπτωςθσ β τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2 τθσ παροφςασ,
πιςτοποιθτικό από το Ειρθνοδικείο Ακθνϊν (Γενικό Αρχείο Αιτιςεων άρκρου 13 ν. 3869/2010)
ότι δεν ζχει εκδοκεί γι’ αυτόν οριςτικι δικαςτικι απόφαςθ ρφκμιςθσ οφειλϊν ι επικφρωςθσ
δικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ κατά τισ διατάξεισ του νόμου 3869/2010. ε περίπτωςθ ζκδοςθσ
δικαςτικισ απόφαςθσ του προθγοφμενου εδαφίου, πρζπει να προςκομίηεται υπεφκυνθ
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διλωςθ του οφειλζτθ του ν. 1599/1986 ότι οι οφειλζσ που ζχουν περιλθφκεί ςε αυτιν δεν
εμπίπτουν ςτθν εξαίρεςθ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 2 τθσ παροφςασ
απόφαςθσ, κακϊσ και επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ αίτθςθσ και τθσ απόφαςθσ.
δ) Για οφειλζτεσ των περιπτϊςεων α και β τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2 τθσ παροφςασ,
αντίγραφο τθσ τελευταίασ εκδοκείςασ διλωςθσ ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξθσ προςδιοριςμοφ φόρου του
ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ και των τριϊν (3) προθγοφμενων ετϊν, εφόςον ζχουν εκδοκεί.
ε) Για οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα των περιπτϊςεων α και β τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2
τθσ παροφςασ, οι οποίοι ζχουν ςτθν κυριότθτά τουσ εμπράγματα δικαιϊματα επί γθπζδων
εκτόσ ςχεδίου πόλθσ και οικιςμοφ, ςυμπλθρωμζνο ζντυπο υπολογιςμοφ αξίασ του γθπζδου (Α
ΓΘ),
ςτ) για οφειλζτεσ νομικά πρόςωπα, πιςτοποιθτικό περί μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ από το Γενικό
Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.),
η) αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου γενικισ χριςθσ του οφειλζτθ ι του πρόεδρου του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου και του διευκφνοντοσ ςυμβοφλου για ανϊνυμεσ εταιρείεσ, του
διαχειριςτι για εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και ιδιωτικζσ κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ, των
ομόρρυκμων εταίρων και των διαχειριςτϊν για προςωπικζσ εταιρείεσ
και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία οι προσ ρφκμιςθ οφειλζσ προσ το Δθμόςιο υπερβαίνουν τισ
20.000 ευρϊ, επιπροςκζτωσ, τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
θ) χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ του άρκρου 16 του ν. 4308/2014 (Αϋ 251) των τελευταίων
πζντε (5) περιόδων, οι οποίεσ πρζπει να είναι δθμοςιευμζνεσ, εφόςον προβλζπεται
υποχρζωςθ ςφνταξθσ ι/και δθμοςίευςθσ αυτϊν,
κ) προςωρινό ιςοηφγιο τελευταίου μθνόσ τεταρτοβάκμιων λογαριαςμϊν του αναλυτικοφ
κακολικοφ τθσ γενικισ λογιςτικισ, εφόςον προβλζπεται θ κατάρτιςι του,
ι) πρόςφατα πιςτοποιθτικά βαρϊν όλων των ακινιτων, και
ια) υπεφκυνθ διλωςθ με αναλυτικι παράκεςθ των ανεξόφλθτων υποχρεϊςεων για τισ
οποίεσ υπάρχουν εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ επί αυτϊν.
Σο Δθμόςιο δφναται να ηθτιςει τθν υποβολι επιπλζον δικαιολογθτικϊν, τα οποία κρίνει
απαραίτθτα για τθν αξιολόγθςθ τθσ βιωςιμότθτασ του οφειλζτθ και για τθ διαμόρφωςθ τθσ
πρόταςθσ ρφκμιςθσ από αυτό, ςφμφωνα με τα επόμενα άρκρα.
Σα ωσ άνω δικαιολογθτικά προςκομίηονται και από τυχόν ςυνοφειλζτθ που υποβάλλει από
κοινοφ αίτθςθ με τον οφειλζτθ.
ε περίπτωςθ που το Δθμόςιο διαπιςτϊςει ελλείψεισ ι ανακρίβειεσ ςτθν υποβλθκείςα
αίτθςθ, τα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, δφναται να τάξει εφλογθ προκεςμία, θ
οποία δεν υπερβαίνει τισ δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ, για τθ ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ
αυτϊν και ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ να απορρίψει τθν αίτθςθ.
Άρκρο 4
Κριτιρια για τθ διαμόρφωςθ πρόταςθσ ρφκμιςθσ
1. Για τθν υποβολι πρόταςθσ ρφκμιςθσ από το Δθμόςιο λαμβάνονται υπόψθ το διακζςιμο
ειςόδθμα και θ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων, κινθτϊν και ακινιτων, των οφειλετϊν.
2. Για τθν αξιολόγθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων το Δθμόςιο ελζγχει και λαμβάνει υπόψθ
τα εξισ:
(α) Για τα ακίνθτα:
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Εφόςον οι προσ ρφκμιςθ οφειλζσ προσ το Δθμόςιο υπερβαίνουν τισ 20.000 ευρϊ, ζκκεςθ
εκτιμθτι ακινιτων, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ (ιε) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 του ν.
4469/2017, θ οποία ζχει ςυνταχκεί ςε χρόνο μικρότερο του ζτουσ πριν τθν υποβολι τθσ
αίτθςθσ και, ςε περίπτωςθ που προςκομίηονται από οφειλζτθ ι ςυνοφειλζτθ περιςςότερεσ
εκκζςεισ εκτιμθτϊν, τθν πιο πρόςφατθ. Εκτίμθςθ αξίασ ακινιτων που περιλαμβάνεται ςε
ζκκεςθ εμπειρογνϊμονα, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ (ιδ) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1
του ν. 4469/2017, λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο όταν βαςίηεται ςε ζκκεςθ εκτιμθτι ακινιτων.

ε περίπτωςθ που δεν απαιτείται ι δεν προςκομίηεται ζκκεςθ εκτιμθτι ακινιτων, το
Δθμόςιο υπολογίηει ωσ αξία ακινιτων τθ φορολογθτζα αξία για τον υπολογιςμό του
ςυμπλθρωματικοφ ΕΝ.Φ.Ι.Α., ςφμφωνα με το ν. 4223/2013, από τθν τελευταία ςυντεκείςα
διλωςθ ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξθ προςδιοριςμοφ φόρου. Για γιπεδα εκτόσ ςχεδίου πόλθσ και
οικιςμοφ φυςικϊν προςϊπων, για τα οποία δεν προςδιορίηεται αξία ΕΝΦ.Ι.Α. και δεν
προςκομίηεται ζκκεςθ εκτιμθτι ακινιτων, το Δθμόςιο υπολογίηει ωσ αξία ακινιτων τθν
αντικειμενικι αξία αυτϊν, όπωσ αυτι προκφπτει από τισ διατάξεισ του άρκρου 41 Αϋ του ν.
1249/1982 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και τθσ απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομικϊν
1144814/2631/ΠΟΛ1310/1998 (ΦΕΚ 1328Βϋ).

(β) Για τα κινθτά:
i) που ςχετίηονται με τθν άςκθςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ του οφειλζτθ ι
ςυνοφειλζτθ, όπωσ ενςϊματα και άυλα πάγια πλθν ακινιτων, αποκζματα,
χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία (π.χ. τίτλοι, μεςοπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ
κατακζςεισ, μετρθτά, μετοχζσ) τθν αγοραία αξία όπωσ προκφπτει είτε από πρόςφατθ ζκκεςθ
οικονομολόγου, μζλουσ του Oικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ ι κατόχου άδειασ λογιςτιφοροτεχνικοφ Αϋ τάξθσ, προκειμζνου για οφειλζτθ που τθρεί διπλογραφικά βιβλία με ετιςιο
κφκλο εργαςιϊν ζωσ και 1.500.000 ευρϊ ι απλογραφικά βιβλία ι από πρόςφατθ ζκκεςθ
ορκωτοφ ελεγκτι, προκειμζνου για οφειλζτθ, που τθρεί διπλογραφικά βιβλία με ετιςιο κφκλο
εργαςιϊν μεγαλφτερο των 1.500.000 ευρϊ. Ωσ «πρόςφατθ ζκκεςθ» κεωρείται αυτι που ζχει
ςυνταχκεί εντόσ των τελευταίων δϊδεκα μθνϊν πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ τθσ
παροφςασ απόφαςθσ. ε περίπτωςθ που δεν προςκομίηεται θ ωσ άνω ζκκεςθ, το Δθμόςιο
λαμβάνει υπόψθ τθν αξία που αναφζρεται ςτθν αίτθςθ του οφειλζτθ και δφναται να ηθτιςει
τυχόν διακζςιμα ςυνοδευτικά ζγγραφα για τον ζλεγχο τθσ ωσ άνω δθλωκείςασ αξίασ.
ii) που δεν υπάγονται ςτθν ανωτζρω υποπερίπτωςθ και αφοροφν ςε κινθτά μεγάλθσ αξίασ,
ενόσ εκάςτου άνω των 2.000 ευρϊ και ςυνολικά εκτιμϊμενα άνω των 30.000 ευρϊ, τθν αξία
που αναφζρεται ςτθν αίτθςθ του οφειλζτθ, για τον ζλεγχο τθσ οποίασ το Δθμόςιο δφναται να
ηθτιςει τυχόν διακζςιμα ςυνοδευτικά ζγγραφα και θ οποία δεν μπορεί να υπολείπεται αυτισ
που αναγράφεται ςε εν ιςχφ ςφμβαςθ αςφάλιςισ τουσ.
iii) μικρισ αξίασ, θ αξία που αναφζρεται ςτθν αίτθςθ του οφειλζτθ .

3. Για τθν αξιολόγθςθ του ειςοδιματοσ το Δθμόςιο ελζγχει και λαμβάνει υπόψθ τα εξισ:
(α) για νομικά πρόςωπα, είτε πρόκειται για οφειλζτθ είτε για ςυνοφειλζτθ που υπζγραψε
τθν αίτθςθ από κοινοφ με τον οφειλζτθ, το μεγαλφτερο μεταξφ του μζςου όρου των κερδϊν
προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων (κετικό EBIΣDA) τθσ τελευταίασ τριετίασ και των κερδϊν
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προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων (κετικό EBITDA) του τελευταίου ζτουσ πριν από τθν
υποβολι τθσ αίτθςθσ του οφειλζτθ
(β) για φυςικά πρόςωπα που αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, είτε πρόκειται για τον
οφειλζτθ είτε για ςυνοφειλζτθ που υπζγραψε τθν αίτθςθ από κοινοφ με τον οφειλζτθ, το
μεγαλφτερο μεταξφ του μζςου όρου των κερδϊν προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων (κετικό
EBIΣDA) τθσ τελευταίασ τριετίασ και των κερδϊν προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων (κετικό
EBITDA) του τελευταίου ζτουσ πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ του οφειλζτθ, προςαυξθμζνο
κατά το μζςο όρο των εςόδων από άλλεσ πθγζσ τθσ τελευταίασ τριετίασ.
(γ) για ςυνοφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα μθ επιτθδευματίεσ, ο μζςοσ όροσ του πραγματικοφ
δθλωκζντοσ κατά τισ τρεισ (3) τελευταίεσ φορολογικζσ περιόδουσ ειςοδιματοσ,
φορολογθτζου ι μθ.
4. Αν το μζροσ του ποςοςτοφ του 2,75% των κερδϊν του οφειλζτθ προ φόρων, τόκων και
αποςβζςεων (EBITDA), όπωσ προςδιορίςτθκαν ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο,
που αντιςτοιχεί ςτο λόγο των οφειλϊν προσ το Δθμόςιο προσ τισ ςυνολικζσ οφειλζσ του
οφειλζτθ, είναι μεγαλφτερο από τθ ςυνολικι αρχικι μθνιαία δόςθ, όπωσ αυτι προκφπτει
ςφμφωνα με τα επόμενα άρκρα, τότε θ ςυνολικι μθνιαία δόςθ αναπροςαρμόηεται, ϊςτε να
ιςοφται με αυτό το ποςό και ο αρικμόσ των δόςεων μειϊνεται αναλόγωσ.
5. Σο Δθμόςιο προτείνει ρυκμίςεισ, ςφμφωνα με τα επόμενα άρκρα, με ιςόποςεσ
τοκοχρεωλυτικζσ μθνιαίεσ δόςεισ. Για τον υπολογιςμό των τοκοχρεωλυτικϊν δόςεων
λαμβάνεται υπ' όψιν επιτόκιο ίςο με το επιτόκιο euribor τριμινου, προςαυξθμζνο κατά
πζντε (5) εκατοςτιαίεσ μονάδεσ, το οποίο είναι ςτακερό, με κρίςιμο χρόνο τθν θμερομθνία
υποβολισ τθσ αίτθςθσ, και υπολογίηεται ετθςίωσ.
6. Για τον υπολογιςμό του τελικοφ ποςοφ τθσ προσ ρφκμιςθ οφειλισ, ςτθν οποία δεν
ςυνυπολογίηονται τα πρόςτιμα του αρ. 57 ν.4174/13 και του αρ.6 του ν.δ. 356/74, κακϊσ και
για το πλικοσ δόςεων τθσ προτεινόμενθσ ρφκμιςθσ που δεν δφναται να υπερβεί τισ 120
μθνιαίεσ δόςεισ με ελάχιςτο όριο δόςθσ τα πενιντα (50) ευρϊ, εφαρμόηονται ειδικότερα τα
επόμενα άρκρα.

Άρκρο 5
Ρυκμίςεισ για τθν κατθγορία οφειλετϊν φυςικϊν προςϊπων με πτωχευτικι ικανότθτα ι
νομικϊν προςϊπων που αποκτοφν ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα με
ςυνολικζσ οφειλζσ προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ ζωσ 20.000 ευρϊ
τισ περιπτϊςεισ οφειλετϊν του άρκρου 2 παρ. 1 περ. α υποπερ. αα τθσ παροφςασ, το
Δθμόςιο χορθγεί τισ ακόλουκεσ ρυκμίςεισ των οφειλϊν προσ αυτό:
(Α) Για οφειλζτεσ με ςυνολικό ποςό βαςικισ οφειλισ προσ το Δθμόςιο ζωσ 3.000 ευρϊ:
(α) τμθματικι καταβολι του ςυνολικϊσ οφειλόμενου ποςοφ χωρίσ δυνατότθτα διαγραφισ
κανενόσ ποςοφ
(β) κακοριςμό του πλικουσ και του φψουσ των μθνιαίων δόςεων, βάςει των κάτωκι κανόνων:
(ι) ελάχιςτο ποςό εκάςτθσ δόςθσ 50 ευρϊ
(ιι) μζγιςτοσ αρικμόσ δόςεων 36
(ιιι) ανάλογθ μείωςθ του αρικμοφ των δόςεων βάςει του υπολογιςμοφ τθσ παρ. 4 του άρκρου
4 τθσ παροφςασ.
(Β) Για οφειλζτεσ με ςυνολικό ποςό βαςικισ οφειλισ προσ το Δθμόςιο από 3.000,01 ζωσ
20.000 ευρϊ:
(α) διαγραφι του 85% των οφειλϊν από προςαυξιςεισ και τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ
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(β) κακοριςμό του πλικουσ και του φψουσ των μθνιαίων δόςεων, βάςει των κάτωκι κανόνων:
(ι) ελάχιςτο ποςό εκάςτθσ δόςθσ 50 ευρϊ
(ιι) μζγιςτοσ αρικμόσ δόςεων 120
(ιιι) ανάλογθ μείωςθ του αρικμοφ των δόςεων βάςει του υπολογιςμοφ τθσ παρ. 4 του άρκρου
4 τθσ παροφςασ.

Άρκρο 6
Ρυκμίςεισ για τθν κατθγορία οφειλετϊν φυςικϊν προςϊπων με πτωχευτικι ικανότθτα ι
νομικϊν προςϊπων που αποκτοφν ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα με
ςυνολικζσ οφειλζσ προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ ζωσ 50.000 ευρϊ και οφειλζσ προσ το Δθμόςιο
που υπερβαίνουν το ογδόντα πζντε τοισ εκατό (85%) αυτϊν
τισ περιπτϊςεισ οφειλετϊν του άρκρου 2 παρ. 1 περ. α υποπερ. αβ τθσ παροφςασ, το
Δθμόςιο χορθγεί τισ ακόλουκεσ ρυκμίςεισ των οφειλϊν προσ αυτό:
(Α) Για οφειλζτεσ με ςυνολικζσ οφειλζσ ζωσ 20.000 ευρϊ:
Εφαρμόηεται αναλογικά το προθγοφμενο άρκρο.
(Β) Για οφειλζτεσ με ςυνολικζσ οφειλζσ από 20.000,01 ζωσ 50.000 ευρϊ, εξαιρουμζνων των
περιπτϊςεων βαςικισ οφειλισ προσ το Δθμόςιο ζωσ 20.000 ευρϊ, οπότε εφαρμόηεται
αναλογικά το προθγοφμενο άρκρο,
(α) το Δθμόςιο χορθγεί ρυκμίςεισ μόνο εφόςον ο οφειλζτθσ πλθροί το εξισ κριτιριο:
ο λόγοσ του χρζουσ, απομειοφμενου κατά το ποςό του υπό διαγραφι μζρουσ του κατά τα
κατωτζρω, προσ το ειςόδθμα, όπωσ αυτό κακορίηεται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 4 τθσ
παροφςασ, είναι μικρότεροσ ι ίςοσ του 8.
(β) Σο Δθμόςιο χορθγεί ρυκμίςεισ με τα εξισ χαρακτθριςτικά:
(βα) διαγραφι του 85% των οφειλϊν από προςαυξιςεισ και τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ,
κακϊσ και του 95% των οφειλϊν από πρόςτιμα που ζχουν επιβλθκεί από τθ φορολογικι
διοίκθςθ
(ββ) κακοριςμό του πλικουσ και του φψουσ των μθνιαίων δόςεων, βάςει των κάτωκι
κανόνων:
(ι)ελάχιςτο ποςό εκάςτθσ δόςθσ 50 ευρϊ
(ιι) μζγιςτοσ αρικμόσ δόςεων 120
(ιιι) ανάλογθ μείωςθ του αρικμοφ των δόςεων βάςει του υπολογιςμοφ τθσ παρ. 4 του άρκρου
4 τθσ παροφςασ.

Άρκρο 7
Ρυκμίςεισ για φυςικά πρόςωπα που αποκτοφν ειςόδθμα από επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα χωρίσ πτωχευτικι ικανότθτα με οφειλζσ προσ το Δθμόςιο ζωσ 50.000 ευρϊ

τισ περιπτϊςεισ οφειλετϊν του άρκρου 2 παρ. 1 περ. β τθσ παροφςασ, το Δθμόςιο χορθγεί
τισ ακόλουκεσ ρυκμίςεισ των οφειλϊν προσ αυτό:
(Α) Για οφειλζτεσ με ςυνολικζσ οφειλζσ προσ το Δθμόςιο ζωσ 20.000 ευρϊ:
Εφαρμόηεται αναλογικά το άρκρο 5 τθσ παροφςασ απόφαςθσ.
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(Β) Για οφειλζτεσ με ςυνολικζσ οφειλζσ προσ το Δθμόςιο από 20.000,01 ζωσ 50.000 ευρϊ,
εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων βαςικισ οφειλισ προσ το Δθμόςιο ζωσ 20.000 ευρϊ,
οπότε εφαρμόηεται αναλογικά το άρκρο 5 τθσ παροφςασ απόφαςθσ:
(α) Σο Δθμόςιο χορθγεί ρυκμίςεισ μόνο εφόςον ο οφειλζτθσ πλθροί το εξισ κριτιριο:
ο λόγοσ του χρζουσ, απομειοφμενου κατά το ποςό του υπό διαγραφι μζρουσ του κατά τα
κατωτζρω, προσ το ειςόδθμα, όπωσ αυτό κακορίηεται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 4 τθσ
παροφςασ, είναι μικρότεροσ ι ίςοσ του 8.
(β) Σο Δθμόςιο χορθγεί ρυκμίςεισ με τα εξισ χαρακτθριςτικά:
(βα) διαγραφι του 85% των οφειλϊν από προςαυξιςεισ και τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ,
κακϊσ και του 95% των οφειλϊν από πρόςτιμα που ζχουν επιβλθκεί από τθ φορολογικι
διοίκθςθ
(ββ) κακοριςμό του πλικουσ και του φψουσ των μθνιαίων δόςεων, βάςει των κάτωκι
κανόνων:
(ι)ελάχιςτο ποςό εκάςτθσ δόςθσ 50 ευρϊ
(ιι) μζγιςτοσ αρικμόσ δόςεων 120
(ιιι) ανάλογθ μείωςθ του αρικμοφ των δόςεων βάςει του υπολογιςμοφ τθσ παρ. 4 του άρκρου
4 τθσ παροφςασ.

Άρκρο 8
Εξαιρζςεισ
1. Σο Δθμόςιο δεν προτείνει ρυκμίςεισ ςε περίπτωςθ που διακζτει, ςφμφωνα με τισ
εςωτερικζσ του διαδικαςίεσ, δικι του μελζτθ βιωςιμότθτασ, βάςει τθσ οποίασ το χρζοσ του
οφειλζτθ χαρακτθρίηεται ωσ μθ βιϊςιμο.
2. Σο Δθμόςιο δεν προτείνει ρυκμίςεισ εφόςον θ προσ ρφκμιςθ ςυνολικι οφειλι προσ αυτό
υπερβαίνει τισ 20.000 και θ ςυνολικι αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ,
ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 4 τθσ παροφςασ, υπερβαίνει το εικοςιπενταπλάςιο (25)
αυτισ,

3. Σο Δθμόςιο δφναται να προτείνει ρυκμίςεισ ακόμα και χωρίσ τθ ςυνδρομι των κριτθρίων
βιωςιμότθτασ των περιπτϊςεων Β(α) των άρκρων 6 και 7 τθσ παροφςασ, όπου αυτά
εφαρμόηονται, εφόςον διακζτει, ςφμφωνα με τισ εςωτερικζσ του διαδικαςίεσ, δικι του
μελζτθ βιωςιμότθτασ, βάςει τθσ οποίασ το χρζοσ του οφειλζτθ χαρακτθρίηεται ωσ βιϊςιμο.
Σο προθγοφμενο εδάφιο εφαρμόηεται και ςε περίπτωςθ που προςκομίηεται μελζτθ
βιωςιμότθτασ που ζχει καταρτιςκεί από άλλον κεςμικό πιςτωτι (Φορζα Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ ι πιςτωτικό ι χρθματοδοτικό ίδρυμα) ι από ανεξάρτθτο εμπειρογνϊμονα τθσ
περ. (ιδ) τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 4469/2017 ςε χρόνο μικρότερο του ζτουσ πριν από
τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ του άρκρου 1 τθσ παροφςασ.

Άρκρο 9
Τλοποίθςθ τθσ ρφκμιςθσ
1. Θ διαγραφι βαςικισ οφειλισ γίνεται κατά ςειρά παλαιότθτασ από τθν παλαιότερθ οφειλι
προσ τθ νεότερθ. Θ διαγραφι των βαςικϊν οφειλϊν και θ απαλλαγι τόκων και
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προςαυξιςεων τελεί υπό τθν αναβλθτικι αίρεςθ τθσ ολοςχεροφσ αποπλθρωμισ των
ρυκμιηόμενων οφειλϊν.
2. Για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ πρζπει να καταβλθκεί θ πρϊτθ δόςθ εντόσ πζντε (5)
εργάςιμων θμερϊν από τθν αποδοχι τθσ πρόταςθσ ρφκμιςθσ από τον αιτοφντα. Οι επόμενεσ
δόςεισ καταβάλλονται ζωσ τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα κάκε επόμενου μινα αρχισ
γενομζνθσ από τθν θμερομθνία αποδοχισ τθσ πρόταςθσ ρφκμιςθσ.

Άρκρο 10
Ευεργετιματα ρφκμιςθσ και δικαιϊματα του Δθμοςίου
1. Θ υπαγωγι και ςυμμόρφωςθ ςτθ ρφκμιςθ παρζχει ςτον οφειλζτθ επί των ρυκμιηόμενων
οφειλϊν τα ακόλουκα ευεργετιματα:
α. Δεν υπολογίηονται περαιτζρω τόκοι και προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ. Από τθν
θμερομθνία υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ και κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ δεν υπολογίηονται τα
πρόςτιμα του άρκρου 57 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) και του άρκρου 6 του ν.δ. 356/1974.
β. Χορθγείται ςτον οφειλζτθ αποδεικτικό ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 12 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και των κατ' εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδοκειςϊν
αποφάςεων, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. Για τθν εξζταςθ τθσ ςυνδρομισ των όρων και
προχποκζςεων χοριγθςθσ του αποδεικτικοφ δεν λαμβάνονται υπόψθ τυχόν προσ
διαγραφι/απαλλαγι βαςικζσ οφειλζσ, τόκοι και προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ όπωσ
αυτζσ προςδιορίηονται ςτθ ρφκμιςθ.
γ. Αναςτζλλεται θ ποινικι δίωξθ για το αδίκθμα του άρκρου 25 του ν. 1882/1990 (Αϋ43) και
αναβάλλεται θ εκτζλεςθ τθσ ποινισ που επιβλικθκε ςφμφωνα με το άρκρο αυτό ι, εφόςον
άρχιςε, θ εκτζλεςι τθσ διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ αναςτολισ τθσ ποινικισ
δίωξθσ αναςτζλλεται θ παραγραφι του αδικιματοσ, χωρίσ να ιςχφει ο χρονικόσ περιοριςμόσ
τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 113 του Π.Κ.
δ. Αναςτζλλεται θ λιψθ αναγκαςτικϊν μζτρων και θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ
αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ επί κινθτϊν και ακινιτων του οφειλζτθ. Θ αναςτολι αυτι δεν ιςχφει
για λθξιπρόκεςμεσ δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ κακϊσ και για καταςχζςεισ που ζχουν επιβλθκεί ζωσ
τθν υπαγωγι τθσ ρφκμιςθσ ςτα χζρια τρίτων, τα αποδιδόμενα όμωσ ποςά από αυτζσ
λαμβάνονται υπόψθ για τθν κάλυψθ δόςθσ ι δόςεων τθσ ρφκμιςθσ, εφόςον καταβάλλονται
εντόσ τθσ προκεςμίασ αυτϊν και δεν πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.
2. Σο Δθμόςιο διατθρεί το δικαίωμα και μετά τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ:
α. να προβαίνει ςε ςυμψθφιςμό των χρθματικϊν απαιτιςεων του οφειλζτθ κατά του
Δθμοςίου και μζχρι του φψουσ των οφειλϊν του κατά τισ διατάξεισ περί ςυμψθφιςμοφ του
άρκρου 83 του ν.δ. 356/1974 και του άρκρου 48 του Κ.Φ.Δ. και των οριηόμενων ςτο ν.
4254/2014 (ΦΕΚ Α'85), όπωσ ιςχφουν. Συχόν υπόλοιπο ποςό επιςτρζφεται ςτον οφειλζτθ με
βάςθ τα ιςχφοντα ςτθν Απόφαςθ Τπουργοφ Οικονομικϊν ΠΟΛ.1116/23.5.2013. Εφόςον θ
γενεςιουργόσ αιτία τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ κατά του Δθμοςίου ανάγεται ςε χρόνο
προγενζςτερο τθσ ρφκμιςθσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ, με το ςυμψθφιςμό πιςτϊνονται, κατά
ςειρά προτεραιότθτασ, οφειλζσ εκτόσ ρυκμίςεων, δόςεισ άλλων ρυκμίςεων βεβαιωμζνων
χρεϊν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ, δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ και, τζλοσ,
εφόςον ζχουν εξαντλθκεί οι λοιπζσ βεβαιωμζνεσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ οφειλζσ, οι
προβλεπόμενεσ ςτθ ρφκμιςθ προσ διαγραφι/απαλλαγι οφειλζσ ςε αυτι. ε διαφορετικι
περίπτωςθ, πιςτϊνονται κατά προτεραιότθτα οι δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ τθσ παροφςασ
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αποφαςθσ, δόςεισ άλλων ρυκμίςεων βεβαιωμζνων χρεϊν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ και
οφειλζσ εκτόσ ρυκμίςεων.
β. να εγγράφει υποκικεσ ςε περιουςιακά ςτοιχεία του οφειλζτθ και ςυνοφειλετϊν, εφόςον θ
οφειλι δεν είναι αςφαλιςμζνθ.
γ. να προβαίνει ςε ελζγχουσ ακρίβειασ των ςτοιχείων που διλωςε ο οφειλζτθσ ζωσ και ζνα
ζτοσ μετά τθν αποπλθρωμι και ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ςθμαντικϊν αποκλίςεων από τα
πραγματικά, να προβαίνει μονομερϊσ ςε ζκπτωςι του από τθ ρφκμιςθ και αναβίωςθ των
οφειλϊν ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ αρχικισ βεβαίωςθσ μαηί με τουσ αναλογοφντεσ τόκουσ
και προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ. Ποςά που καταβλικθκαν ςε ςυμμόρφωςθ προσ
τθ ρφκμιςθ αφαιροφνται από τισ απαιτιςεισ που αναβίωςαν.
3. Με τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ αναςτζλλεται θ παραγραφι των ρυκμιηόμενων οφειλϊν κακ’
όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ και δεν ςυμπλθρϊνεται πριν από τθν πάροδο ζτουσ από τθ
λιξθ τθσ αναςτολισ.
Άρκρο 11
Απϊλεια ρφκμιςθσ
Θ ρφκμιςθ απόλλυται, με ςυνζπεια να κακίςταται αμζςωσ λθξιπρόκεςμο και απαιτθτό το
ςφνολο τθσ οφειλισ που παραμζνει ανεξόφλθτο ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ αρχικισ
βεβαίωςθσ μαηί με τουσ αναλογοφντεσ τόκουσ και προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ,
ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:
α. μθ καταβολισ δόςεων ι μερικισ καταβολισ δόςεων, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθν
ρφκμιςθ, ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςε τρεισ (3) δόςεισ,
β. παράλειψθσ του οφειλζτθ να υποβάλει τισ προβλεπόμενεσ δθλϊςεισ φορολογίασ
ειςοδιματοσ και φόρου προςτικζμενθσ αξίασ, εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν παρζλευςθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ τουσ,
γ. παράλειψθσ του οφειλζτθ να εξοφλιςει ι να τακτοποιιςει με νόμιμο τρόπο, με αναςτολι
είςπραξθσ ι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ τισ οφειλζσ του προσ το Δθμόςιο ι υπζρ τρίτων
που ειςπράττονται από τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων, οι οποίεσ βεβαιϊκθκαν μετά
τθν 31 Δεκεμβρίου 2016, εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν από τθν θμερομθνία υπαγωγισ ςτθ
ρφκμιςθ ι, προκειμζνου για οφειλζσ που κατζςτθςαν λθξιπρόκεςμεσ μετά τθν υπαγωγι ςτθ
ρφκμιςθ, εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθ λιξθ τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ καταβολισ τουσ.

Άρκρο 12
υνοφειλζτεσ
ε περίπτωςθ που τθν αίτθςθ ρφκμιςθσ του άρκρου 3 τθσ παροφςασ υποβάλλουν, από κοινοφ
με τον οφειλζτθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2, και πρόςωπα που ευκφνονται
αλλθλεγγφωσ με αυτόν για το ςφνολο ι μζροσ των ρυκμιηόμενων οφειλϊν, τα ευεργετιματα
του άρκρου 10 παρζχονται και ςτα πρόςωπα αυτά. τθν περίπτωςθ αυτι για τθν αξιολόγθςθ
Α) των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 4 τθσ παροφςασ ακροίηονται
και οι αντίςτοιχεσ αξίεσ των προςϊπων αυτϊν ζωσ του ποςοφ ςυνυπευκυνότθτάσ τουσ ςτισ
ςυνολικζσ προσ ρφκμιςθ οφειλζσ
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Β) του ειςοδιματοσ τθσ παραγράφου 3 και του ποςοςτοφ τθσ παρ. 4 του άρκρου 4 τθσ
παροφςασ ακροίηονται και οι αντίςτοιχεσ τιμζσ των προςϊπων αυτϊν κατά το ποςοςτό
ςυνυπευκυνότθτάσ τουσ ςτισ ςυνολικζσ προσ ρφκμιςθ οφειλζσ
Γ) τθσ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων για τθν εφαρμογι τθσ παρ. 2 του άρκρου 8 τθσ
παροφςασ ακροίηονται και οι αντίςτοιχεσ αξίεσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων των προςϊπων
αυτϊν κατά το ποςοςτό ςυνυπευκυνότθτάσ τουσ ςτισ ςυνολικζσ προσ ρφκμιςθ οφειλζσ
Δ) του ειςοδιματοσ κατά τθν ζννοια τθσ υποπερ. α τθσ περ. Β των άρκρων 6 και 7 τθσ
παροφςασ, ακροίηονται τα αντίςτοιχα ειςοδιματα των προςϊπων αυτϊν κατά το ποςοςτό
ςυνυπευκυνότθτάσ τουσ ςτισ ςυνολικζσ προσ ρφκμιςθ οφειλζσ.

Άρκρο 13
Αρμόδιο όργανο
Αρμόδιοσ φορζασ για τθν πρόταςθ ρφκμιςθσ, τθν παρακολοφκθςθ τιρθςθσ των όρων αυτισ
και για κάκε άλλθ αναγκαία ενζργεια ι πράξθ για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ είναι θ
Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων και αρμόδιο όργανο ο Διοικθτισ αυτισ.
Άρκρο 14
Ζναρξθ ιςχφοσ
Θ παροφςα απόφαςθ ιςχφει από 1θ Φεβρουαρίου 2018.
Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ

Θ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ ΠΑΠΑΝΑΣΙΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ:
Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εκνικό Συπογραφείο για δθμοςίευςθ (αποςτολι με χριςθ ψθφιακισ υπογραφισ)
2. Δ.Ο.Τ., Ελεγκτικά Κζντρα, Σελωνεία και τοπικά Σελωνειακά Γραφεία αυτϊν
3. Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ
4. Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε.
5. Διεφκυνςθ Θλεκτρονικοφ Σελωνείου
6. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (για ανάρτθςθ ςτο δικτυακό τόπο
τθσ Α.Α.Δ.Ε.)
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Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ
1. Αποδζκτεσ πινάκων από Α ζωσ και Γ (εκτόσ όςων περιλαμβάνονται ςτουσ πίνακεσ
αυτοφσ και αναφζρονται ςτουσ προσ ενζργεια αποδζκτεσ)
2. Αποδζκτεσ πινάκων από Σ ζωσ και τζλοσ
3. Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ:
1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν
2. Γραφείο Αναπλθρωτι Τπουργοφ
3. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
4. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
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