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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ

A. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ
ΔΙΟΙΚΘΘ
I. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΘΜΑΤΑ Α-Εϋ
Ταχ. Δ/νςθ
:
Καρ. Σερβίασ 10
Ταχ. Κωδ.
:
10184 Ακινα
Τθλζφωνο
:
210 3635007
ΙI. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ & ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ
III. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΕΜΜΕΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Β. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
ΤΜΘΜΑ Δϋ
Ταχ. Δ/νςθ
:
Κθφιςίασ 124, Ακινα
Ταχ. Κωδ.
:
115 26
Τθλζφωνο
:
210 6987458
ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ
Ταχ. Δ/νςθ
:
Χανδρι 1, Μοςχάτο
Ταχ. Κωδ.
:
183 46
Γ. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ
Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ
ΥΡΟΔ/ΝΣΘ Αϋ – ΤΜΘΜΑΤΑ Αϋ,Βϋ,Γϋ
ΥΡΟ/ΝΣΘ Βϋ - ΤΜΘΜΑΤΑ Ηϋ, Θϋ
ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΤΜΘΜΑ Δϋ
Ταχ. Δ/νςθ : Χανδρι 1, Μοςχάτο
Ταχ. Κωδ.
:
183 46

Ακινα,

23 Μαρτίου 2018

ΠΟΛ. 1055

Ωσ: Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Παροχι οδθγιϊν για τθν εφαρμογι τθσ Απόφαςθσ Τπουργοφ Οικονομικϊν
ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Βϋ 4643) ςχετικά με τθ ρφκμιςθ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο ζωσ
πενιντα χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ – Κοινοποίθςθ των διατάξεων του άρκρου 60 του ν.
4520/2018 (Αϋ 30), με το οποίο αντικαταςτάκθκε θ παράγραφοσ 21 του άρκρου 15 του
ν. 4469/2017 (Αϋ 62)
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Με τθν παροφςα εγκφκλιο παρζχονται οδθγίεσ για τθν ενιαία εφαρμογι των
διατάξεων τθσ Απόφαςθσ Υπουργοφ Οικονομικϊν ΡΟΛ 1223/2017 με κζμα «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».
Επιπροςκζτωσ, κοινοποιοφνται, ωσ ςυνθμμζνεσ ςτθν παροφςα εγκφκλιο, οι διατάξεισ
του άρκρου 60 του ν. 4520/2018 (Αϋ 30) περί τροποποίθςθσ του άρκρου 15 του ν. 4469/2017
(Αϋ 62), οι οποίεσ ιςχφουν από 22/2/2018 ςφμφωνα με το άρκρο 66 του ν. 4520/2018. Με τθν
παράγραφο 1 του κοινοποιοφμενου άρκρου αντικακίςταται θ παράγραφοσ 21 του άρκρου
15 του ν. 4469/2017 (Αϋ 62), ενϊ ςτθν παράγραφο 2 αυτοφ ορίηεται ότι οι κανονιςτικζσ
πράξεισ που ζχουν εκδοκεί κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παραγράφου 21 του άρκρου 15 του ν.
4469/2017 πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 4520/2018, όπωσ θ Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017,
διατθροφνται ςε ιςχφ.

Α. Πεδίο εφαρμογισ
1. Οφειλζτεσ
Στθ ρφκμιςθ, όπωσ προκφπτει από τθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ Υ.Α. ΡΟΛ
1223/2017, μποροφν να υπαχκοφν:
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 πλθροφν τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ που ορίηονται ςτο
άρκρο 3 του ν. 4469/2017, δεν εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ που προβλζπονται ςτισ
παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου 2 του ίδιου νόμου και ςυντρζχει τουλάχιςτον μία
από τισ ακόλουκεσ δυο περιπτϊςεισ:
i. Οι ςυνολικζσ οφειλζσ προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ δεν υπερβαίνουν το ποςό των
είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ. Επιςθμαίνεται ότι κατά τον υπολογιςμό του φψουσ
των ςυνολικϊν οφειλϊν του αιτοφντοσ δεν λαμβάνονται υπόψθ οφειλζσ που
εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του ν. 4469/2017 (κατ’ αντιςτοιχία με τα
οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2 του νόμου αυτοφ, που
αναφζρεται ςε «προσ ρφκμιςθ» οφειλζσ), δθλαδι οφειλζσ προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ
από 1/1/2017 και μετά κακϊσ και τυχόν άλλεσ εξαιροφμενεσ οφειλζσ, όπωσ π.χ. οι
οφειλζσ από ανακτιςεισ παράνομων κρατικϊν ενιςχφςεων κατά τθν παράγραφο 7
του άρκρου 2 του ν. 4469/2017 (οι οποίεσ εξαιροφνται και από τθν παροφςα ρφκμιςθ
τθσ Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017).
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ii. Οι ςυνολικζσ οφειλζσ προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ δεν υπερβαίνουν το ποςό των
πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ, εκ των οποίων ποςοςτό άνω του του ογδόντα
πζντε τοισ εκατό (85%) είναι οφειλζσ προσ το Δθμόςιο. Ππωσ και ςτθν προθγοφμενθ
περίπτωςθ (i), για τον υπολογιςμό του φψουσ των ςυνολικϊν οφειλϊν του αιτοφντοσ
δεν λαμβάνονται υπόψθ οφειλζσ του αιτοφντοσ που εξαιροφνται από το πεδίο
εφαρμογισ του ν. 4469/2017.
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, πλθροφν τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ που
ορίηονται ςτο άρκρο 3 του ν. 4469/2017 και δεν εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ που
προβλζπονται ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παραγράφου 2 και ςτισ περιπτϊςεισ γ και δ τθσ
παραγράφου 3 του άρκρου 2 του ιδίου νόμου, εφόςον οι προσ ρφκμιςθ οφειλζσ τουσ
προσ το Δθμόςιο δεν υπερβαίνουν το ποςό των πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ,
ανεξαρτιτωσ φψουσ τυχόν οφειλϊν προσ λοιποφσ πιςτωτζσ. Για τον υπολογιςμό του
φψουσ των οφειλϊν προσ το Δθμόςιο λαμβάνονται υπόψθ μόνο οι οφειλζσ που
υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παροφςασ ρφκμιςθσ, ςφμφωνα με τισ
παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου 2 τθσ Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017, ιτοι βεβαιωμζνεσ ζωσ
31/12/2016, με τισ εξαιρζςεισ που προβλζπονται ςτισ ανωτζρω διατάξεισ (βλ.
κατωτζρω ςτθν ενότθτα 2 «Οφειλζσ»).

Βαςικζσ επιςθμάνςεισ:
1.
Για τον ζλεγχο ζνταξθσ ι μθ ενόσ οφειλζτθ ςε μία από τισ ανωτζρω κατθγορίεσ
με βάςθ το όριο οφειλϊν λαμβάνεται υπόψθ θ προσ ρφκμιςθ βαςικι βεβαιωμζνθ οφειλι,
λθξιπρόκεςμθ ι μθ, πλζον των επ’ αυτισ προςαυξιςεων ι τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ,
όπωσ ζχουν διαμορφωκεί κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ τθσ Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017.
2.
Στο όριο των οφειλϊν ςυγκαταλζγονται και οι τυχόν βεβαιωμζνεσ ςτο Δθμόςιο
μζχρι τθν 31.12.2016 οφειλζσ υπζρ τρίτων κακϊσ και αυτζσ υπζρ του αλλοδαποφ δθμοςίου
ςτο πλαίςιο τθσ αμοιβαίασ ςυνδρομισ.
3.
Δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 2 τθσ Υ.Α. ΡΟΛ
1223/2017 θ υπαγωγι ςτθν εν λόγω ρφκμιςθ ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ απϊλεια τυχόν
υφιςτάμενων ρυκμίςεων για τισ ίδιεσ οφειλζσ, κατά τον ζλεγχο ζνταξθσ ι μθ ενόσ οφειλζτθ
ςε μία από τισ ανωτζρω κατθγορίεσ με βάςθ το όριο οφειλϊν, λαμβάνεται υπόψθ το
ςυνολικό φψοσ των ρυκμιςμζνων οφειλϊν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ τθσ Υ.Α. ΡΟΛ
1223/2017, όπωσ κα είχε διαμορφωκεί αν είχε ιδθ λάβει χϊρα απϊλεια των ρυκμίςεων,
δθλαδι χωρίσ τισ απαλλαγζσ, διαγραφζσ ι το «πάγωμα» προςαυξιςεων ι τόκων
εκπρόκεςμθσ καταβολισ που τυχόν προβλζπονται ςτο πλαίςιο των υφιςτάμενων ρυκμίςεων,
ιτοι το υπόλοιπο τθσ βαςικισ βεβαιωμζνθσ οφειλισ που ζχει υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ πλζον
των επ’ αυτοφ προςαυξιςεων ι τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ, υπολογιηόμενων ςφμφωνα
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με τουσ όρουσ τθσ αρχικισ βεβαίωςθσ μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ τθσ Υ.Α.
ΡΟΛ 1223/2017.

2. Οφειλζσ
α. Στθ ρφκμιςθ τθσ Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017 υπάγονται οφειλζσ προσ το Δθμόςιο που
είναι ιδθ βεβαιωμζνεσ κατά τθν 31θ/12/2016, 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 Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001), κακϊσ και οφειλζσ υπζρ
τρίτων πιςτωτϊν και υπζρ αλλοδαποφ Δθμοςίου που βεβαιϊνονται και ειςπράττονται από τθ
Φορολογικι Διοίκθςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ε.Δ.Ε. ι του Κϊδικα Φορολογικισ
Διαδικαςίασ (ν.4174/2013), εφόςον ζχουν ιδθ βεβαιωκεί κατά τθν ανωτζρω θμερομθνία, με
τισ προςαυξιςεισ ι τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ κατά το χρόνο υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ.
β. Από τθ ρφκμιςθ εξαιροφνται:
i. 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. Επιςθμαίνεται ότι θ ρφκμιςθ των οφειλϊν
αυτϊν ςτο πλαίςιο τθσ Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017 αποκλείεται μόνο ςε περίπτωςθ που ςτον ν.
3869/2010 ζχει υπαχκεί ο ίδιοσ ο οφειλζτθσ-αιτϊν που νομιμοποιείται να υποβάλλει αίτθςθ
ρφκμιςθσ κατά τθν Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017 ςφμφωνα με το άρκρο 2 αυτισ (βλ. ανωτζρω ςτο
κεφάλαιο 1 τθσ παροφςασ ενότθτασ). Αντίκετα, ςε περίπτωςθ που θ δικαςτικι ρφκμιςθ του
ν. 3869/2010 αφορά ςυνυπόχρεο με τον οφειλζτθ πρόςωπο, δεν υφίςταται κϊλυμα για τθ
ρφκμιςθ των οφειλϊν αυτϊν κατά τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017 τόςο ωσ προσ τον
οφειλζτθ-αιτοφντα όςο και ωσ προσ τυχόν άλλο ςυνυπόχρεο πρόςωπο που υποβάλλει τθν
αίτθςθ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ τθσ Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017 από κοινοφ με αυτόν, δεδομζνου ότι
θ δικαςτικι ρφκμιςθ του ν. 3869/2010 ζχει υποκειμενικι ιςχφ (βλ. άρκρο 12 ν. 3869/2010).
Για παράδειγμα, ςε περίπτωςθ υποβολισ αίτθςθσ ρφκμιςθσ κατά τθν Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017
από εμπορικι εταιρεία που πλθροί τισ προχποκζςεισ υπαγωγισ ςε αυτιν, ςτθ ρφκμιςθ κα
ενταχκοφν και οφειλζσ που τυχόν ζχουν ιδθ ρυκμιςτεί με τθ διαδικαςία του ν. 3869/2010
ςτο πρόςωπο του διοικοφντοσ τθν εταιρεία, ωσ εισ ολόκλθρον ευκυνόμενου με αυτιν. Σε
περίπτωςθ που θ αίτθςθ για ρφκμιςθ οφειλϊν που ζχουν ιδθ ρυκμιςτεί κατά το ν.
3869/2010 ςυνυποβλθκεί από το πρόςωπο που ζχει υπαχκεί ςτον ανωτζρω νόμο, τα
ευεργετιματα τθσ ρφκμιςθσ δεν επεκτείνονται ςε αυτόν, για το λόγο δε αυτό δεν
λαμβάνονται υπόψθ τα περιουςιακά-ειςοδθματικά ςτοιχεία του εν λόγω ςυνοφειλζτθ για τθ
διαμόρφωςθ των λφςεων ρφκμιςθσ τθσ Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017.
ii. 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.
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3. Άπαξ χοριγθςθ ρφκμιςθσ
Σφμφωνα με το άρκρο 1 τθσ Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017, θ ρφκμιςθ χορθγείται άπαξ ανά οφειλζτθ.

Β. Τποβολι αίτθςθσ – ςυνυποβαλλόμενα δικαιολογθτικά
1.

Προκεςμία και τρόποσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ

Οι αιτιςεισ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ τθσ ΡΟΛ 1223/2017 υποβάλλονται ζωσ τθν 31θ
Δεκεμβρίου 2018 θλεκτρονικά, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ
Ιδιωτικοφ Χρζουσ (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.).

2.

Περιεχόμενο τθσ αίτθςθσ

Θ αίτθςθ υπζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του ν. 1599/1986 και πρζπει να περιζχει:
α. πλιρθ ςτοιχεία του οφειλζτθ και τυχόν ςυνοφειλετϊν που υποβάλλουν αυτιν από
κοινοφ με τον οφειλζτθ,
β. τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για τθν αξιολόγθςθ τθσ επιλεξιμότθτασ αυτοφ
ςφμφωνα με το άρκρο 3 του ν. 4469/2017 και
γ. κατάλογο όλων των πιςτωτϊν του οφειλζτθ και των οφειλόμενων ποςϊν ανά
πιςτωτι. Πςον αφορά τισ οφειλζσ προσ ιδιϊτεσ πιςτωτζσ και προσ τουσ Φορείσ Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ (εγκφκλιοσ Κ.Ε.Α.Ο. αρ.30/21.07.2017) πρζπει να γίνεται ςαφισ διάκριςθ μεταξφ
αφενόσ των οφειλϊν που ζχουν γεννθκεί ζωσ τισ 31/12/2016, με τουσ τόκουσ και
προςαυξιςεισ επ’ αυτϊν ζωσ τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ, αφετζρου τυχόν
μεταγενζςτερων οφειλϊν. Πςον αφορά τισ οφειλζσ προσ το Δθμόςιο και υπζρ τρίτων
βεβαιωμζνεσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ, θ ανωτζρω διάκριςθ γίνεται μεταξφ βεβαιωμζνων
μζχρι 31.12.2016 και τυχόν μεταγενζςτερα βεβαιωμζνων οφειλϊν.

3. υνυποβαλλόμενα δικαιολογθτικά

i.

α. Γενικά
Θ αίτθςθ ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά :
Για τουσ οφειλζτεσ των περιπτϊςεων υπό ςτοιχείο α τθσ ενότθτασ Α.1. τθσ παροφςασ
(φυςικά πρόςωπα με πτωχευτικι ικανότθτα και νομικά πρόςωπα που αςκοφν
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα), πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο 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,
5
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ii. Για τουσ ίδιουσ ωσ άνω οφειλζτεσ υπό ςτοιχείο α τθσ ενότθτασ Α.1. τθσ παροφςασ,
πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, ότι δεν εκκρεμεί αίτθςθ για υπαγωγι
του οφειλζτθ ςε μία από τισ ανωτζρω (υπό ςτοιχείο i) διαδικαςίεσ,
iii. Για τουσ οφειλζτεσ τθσ περίπτωςθσ υπό ςτοιχείο β τθσ ενότθτασ Α.1. τθσ παροφςασ
(φυςικά πρόςωπα χωρίσ πτωχευτικι ικανότθτα), πιςτοποιθτικό από το Ειρθνοδικείο
Ακθνϊν (Γενικό Αρχείο Αιτιςεων άρκρου 13 ν. 3869/2010) ότι δεν ζχει εκδοκεί για
τον οφειλζτθ οριςτικι δικαςτικι απόφαςθ ρφκμιςθσ οφειλϊν ι επικφρωςθσ
δικαςτικοφ ςυμβιβαςμοφ κατά τισ διατάξεισ του νόμου 3869/2010. Σε περίπτωςθ που
ζχει εκδοκεί δικαςτικι απόφαςθ του ν. 3869/2010, απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ του
οφειλζτθ, ότι οι οφειλζσ που ζχουν περιλθφκεί ςτθν αίτθςθ ρφκμιςθσ δεν εμπίπτουν
ςτθν εξαίρεςθ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 2 τθσ ΡΟΛ
1223/2017, δθλαδι δεν ζχουν ρυκμιςτεί με οριςτικι δικαςτικι απόφαςθ ι δικαςτικό
ςυμβιβαςμό κατά το ν. 3869/2010. Δεδομζνου ότι θ αίτθςθ ρφκμιςθσ υπζχει κζςθ
υπεφκυνθσ διλωςθσ του ν. 1599/1986, κατά τα προαναφερκζντα, αρκεί θ ανωτζρω
διλωςθ να περιλαμβάνεται ςτθν αίτθςθ. Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ, θ αίτθςθ πρζπει
να ςυνοδεφεται από επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτο ν.
3869/2010 και τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ.
iv. Για όλουσ τουσ οφειλζτεσ, 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.
v. Για οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα, οι οποίοι ζχουν ςτθν κυριότθτά τουσ εμπράγματα
δικαιϊματα επί γθπζδων εκτόσ ςχεδίου πόλθσ και οικιςμοφ, ςυμπλθρωμζνο ζντυπο
υπολογιςμοφ αξίασ του γθπζδου (Α ΓΘΣ),
vi. Για οφειλζτεσ νομικά πρόςωπα, πιςτοποιθτικό περί μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ από το
Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.),
vii. 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.
β. Πρόςκετα δικαιολογθτικά ςε περίπτωςθ που οι προσ ρφκμιςθ οφειλζσ προσ το
Δθμόςιο υπερβαίνουν τισ 20.000 ευρϊ
Σε περίπτωςθ που οι προσ ρφκμιςθ οφειλζσ προσ το Δθμόςιο υπερβαίνουν τισ 20.000
ευρϊ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ, επιπροςκζτωσ, ςυνυποβάλλονται τα
ακόλουκα δικαιολογθτικά:
i.
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
ii.
Ρροςωρινό ιςοηφγιο τελευταίου μθνόσ τεταρτοβάκμιων λογαριαςμϊν του
αναλυτικοφ κακολικοφ τθσ γενικισ λογιςτικισ, εφόςον προβλζπεται θ κατάρτιςι του
iii.
Ρρόςφατα πιςτοποιθτικά βαρϊν όλων των ακινιτων του οφειλζτθ
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iv.
Υπεφκυνθ διλωςθ του οφειλζτθ με αναλυτικι παράκεςθ των ανεξόφλθτων
υποχρεϊςεων για τισ οποίεσ υπάρχουν εμπράγματεσ εξαςφαλίςεισ επί των ακινιτων αυτοφ,
από τθν οποία πρζπει να προκφπτουν το φψοσ του ανεξόφλθτου χρζουσ, το είδοσ κάκε
εμπράγματου δικαιϊματοσ-εξαςφάλιςθσ και τα ςτοιχεία καταχϊρθςθσ/εγγραφισ αυτοφ ςτο
Υποκθκοφυλάκειο/Κτθματολόγιο, θ περιγραφι του βεβαρθμζνου ακινιτου και ο πιςτωτισ
που ενζγραψε το εμπράγματο δικαίωμα. Δεδομζνου ότι θ αίτθςθ ρφκμιςθσ υπζχει κζςθ
υπεφκυνθσ διλωςθσ του ν. 1599/1986, κατά τα προαναφερκζντα, αρκεί τα ανωτζρω ςτοιχεία
να περιλαμβάνονται ςτθν αίτθςθ.
γ. Προςκόμιςθ επιπλζον δικαιολογθτικϊν
Το 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.
δ. Τποβολι δικαιολογθτικϊν από ςυνοφειλζτεσ
Τα ωσ άνω δικαιολογθτικά πρζπει να προςκομίηονται και από τυχόν ςυνοφειλζτθ που
υποβάλλει από κοινοφ αίτθςθ με τον οφειλζτθ.
4. Προκεςμία για τθ ςυμπλιρωςθ / διόρκωςθ αίτθςθσ και δικαιολογθτικϊν
Σε 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.

Γ. τοιχεία που εξετάηονται από το Δθμόςιο για τθ διαμόρφωςθ τθσ πρόταςθσ
ρφκμιςθσ
Για τθν υποβολι πρόταςθσ ρφκμιςθσ από το Δθμόςιο λαμβάνονται υπόψθ το
διακζςιμο ειςόδθμα και θ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων κινθτϊν και ακινιτων του
οφειλζτθ και των ςυνοφειλετϊν που ςυνυποβάλλουν τθν αίτθςθ.
1. Αξιολόγθςθ διακζςιμου ειςοδιματοσ
α. Γενικά για τθν αξιολόγθςθ του διακζςιμου ειςοδιματοσ το Δθμόςιο λαμβάνει υπόψθ:
i. Για νομικά πρόςωπα, είτε πρόκειται για τον οφειλζτθ είτε για το ςυνοφειλζτθ που
υπζβαλε τθν αίτθςθ από κοινοφ με τον οφειλζτθ, το μεγαλφτερο μεταξφ των κερδϊν προ
φόρων, τόκων και αποςβζςεων (κετικό EBITDA) του τελευταίου ζτουσ πριν από τθν
υποβολι τθσ αίτθςθσ και του μζςου όρου των κετικϊν EBITDA τθσ τελευταίασ τριετίασ.
ii. Για φυςικά πρόςωπα που αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, είτε πρόκειται για τον
οφειλζτθ είτε για το ςυνοφειλζτθ που υπζβαλε τθν αίτθςθ από κοινοφ με τον οφειλζτθ:

7

ΑΔΑ: Ψ41Λ46ΜΠ3Ζ-ΧΘ2




το μεγαλφτερο μεταξφ των κερδϊν προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων (κετικό
EBITDA) του τελευταίου ζτουσ πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ και του μζςου
όρου των κετικϊν EBITDA τθσ τελευταίασ τριετίασ , ακροιςτικά με
το μζςο όρο των εςόδων από άλλεσ πθγζσ τθσ τελευταίασ τριετίασ.

iii. Για ςυνοφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα μθ επιτθδευματίεσ, το μζςο όρο του πραγματικοφ
δθλωκζντοσ ειςοδιματοσ (φορολογθτζου ι μθ) κατά τισ τρεισ τελευταίεσ φορολογικζσ
περιόδουσ.
Για τον προςδιοριςμό του ειςοδιματοσ ςυνοφειλετϊν, που κα λθφκεί υπόψθ, ακροίηονται οι
αντίςτοιχεσ τιμζσ των προςϊπων αυτϊν κατά το ποςοςτό ςυνυπευκυνότθτάσ τουσ ςτισ
ςυνολικζσ προσ ρφκμιςθ οφειλζσ όπωσ αυτζσ ζχουν διαμορφωκεί κατά το χρόνο εξζταςθσ τθσ
αίτθςθσ, ιτοι βαςικι οφειλι κατά τθν θμερομθνία εξζταςθσ τθσ αίτθςθσ με τισ προςαυξιςειστόκουσ που τθσ αναλογοφν ζωσ τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ.
β. Ειδικότερα για τον υπολογιςμό του διακζςιμου ειςοδιματοσ λαμβάνονται υπϋόψιν τα
παρακάτω οικονομικά ςτοιχεία :
i. Για Νομικά Πρόςωπα: Τπολογιςμόσ EBITDA (προζλευςθ δεδομζνων από τα φορολογικά
ζντυπα Ν και Ε3). Για Διπλογραφικά βιβλία: Διαφορά ποςϊν Κωδικϊν (116–117) (εντφπου
Ν) πλζον ακροίςματοσ ποςϊν κωδικϊν (454+452) (εντφπου Ε3) και για Απλογραφικά
βιβλία: Διαφορά ποςϊν Κωδικϊν (116–117) (εντφπου Ν) πλζον ακροίςματοσ ποςϊν
κωδικϊν(541+542+543)(Ε3) πλζον ακροίςματοσ ποςϊν κωδικϊν (537+538+539) (εντφπου
Ε3) ζωσ το φορολογικό ζτοσ 2016 και τουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ για φορολογικό ζτοσ
2017.
ii. Για Φυςικά Πρόςωπα επιτθδευματίεσ:
iii. Τπολογιςμόσ EBITDA (προζλευςθ δεδομζνων από το φορολογικό ζντυπο Ε3) Για
Διπλογραφικά βιβλία: Άκροιςμα ποςϊν Κωδικϊν (479+454+452) και για Απλογραφικά
βιβλία: Άκροιςμα ποςϊν Κωδικϊν (563+541+542+543+537+538+539) ζωσ το φορολογικό
ζτοσ 2016 και τουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ για φορολογικό ζτοσ 2017.
 Μζςοσ όροσ των εςόδων από άλλεσ πθγζσ τθσ τελευταίασ τριετίασ: Τα ζςοδα από
άλλεσ πθγζσ των προςϊπων αυτϊν που προζρχονται από τουσ υποπίνακεσ Αϋ ζωσ
και Εϋ του Ρίνακα 4 του εντφπου Ε1, πλθν των εςόδων των υποπινάκων Γ1 και Γ2
που ζχουν αντλθκεί από το Ε3 και ζχουν ιδθ χρθςιμοποιθκεί για τον παραπάνω
υπολογιςμό του EBITDA τθσ επιχείρθςθσ/φυςικοφ προςϊπου. Επίςθσ,
περιλαμβάνονται και τα λοιπά ειςοδιματα (απαλλαςςόμενα ι αυτοτελϊσ
φορολογοφμενα) του Ρίνακα 6 του εντφπου Ε1.
iv. Για ςυνοφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα μθ επιτθδευματίεσ: Τα πραγματικά ειςοδιματα των
φορολογουμζνων που εμφανίηονται ςτουσ υποπίνακεσ Αϋ ζωσ και Εϋ του Ρίνακα 4 του
εντφπου Ε1, ανά κατθγορία, με βάςθ τθ διάκριςθ του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.
Επίςθσ, άλλα πραγματικά ειςοδιματα των φορολογουμζνων τα οποία μπορεί να είναι
είτε απαλλαςςόμενα είτε αυτοτελϊσ φορολογοφμενα, όπωσ εμφανίηονται ςτον Ρίνακα 6
του εντφπου Ε1.
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2. Αξιολόγθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων
α. Ακίνθτα:
Εφόςον, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ, οι προσ ρφκμιςθ οφειλζσ προσ
το Δθμόςιο υπερβαίνουν τισ 20.000€, λαμβάνεται υπόψθ ζκκεςθ εκτιμθτι ακινιτων
ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ (ιε) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 του ν. ν.4469/17, θ οποία
ζχει ςυνταχκεί εντόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ και, ςε περίπτωςθ
που προςκομίηονται από οφειλζτθ ι ςυνοφειλζτθ περιςςότερεσ εκκζςεισ εκτιμθτϊν, τθν πιο
πρόςφατθ. Τυχόν εκτίμθςθ αξίασ ακινιτων που περιλαμβάνεται ςε ζκκεςθ εμπειρογνϊμονα,
ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ (ιδ) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 του ν. 4469/17,
λαμβάνεται υπόψθ μόνο όταν βαςίηεται ςε ζκκεςθ εκτιμθτι ακινιτων.
Σε 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 ΕΝ.Φ.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
(Αϋ
43)
και
τθσ
Απόφαςθσ
του
Υπουργοφ
Οικονομικϊν
1144814/2631/ΡΟΛ1310/1998 (Βϋ1328).
β. Κινθτά:
i.

Πταν τα κινθτά ςχετίηονται με τθν άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ του οφειλζτθ
ι ςυνοφειλζτθ, όπωσ ενςϊματα και άυλα πάγια πλθν ακινιτων, αποκζματα,
χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία (π.χ. τίτλοι, μετρθτά, μεςοπρόκεςμεσ και
μακροπρόκεςμεσ κατακζςεισ, μετοχζσ), λαμβάνεται υπόψθ θ αγοραία αξία, όπωσ
προκφπτει είτε από πρόςφατθ ζκκεςθ οικονομολόγου, μζλουσ του Οικονομικοφ
Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ (Ο.Ε.Ε.) ι κατόχου άδειασ λογιςτι φοροτεχνικοφ 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 του 1.500.000 ευρϊ. Ωσ «πρόςφατθ ζκκεςθ» κεωρείται αυτι που ζχει
ςυνταχκεί εντόσ των τελευταίων δϊδεκα μθνϊν πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. Σε
περίπτωςθ που δεν προςκομίηεται θ ωσ άνω ζκκεςθ, λαμβάνεται υπόψθ θ αξία που
αναφζρεται ςτθν αίτθςθ του οφειλζτθ. Για τον ζλεγχο τθσ δθλωκείςασ αξίασ ςε αυτιν τθν
περίπτωςθ το Δθμόςιο δφναται να ηθτιςει τυχόν διακζςιμα ςυνοδευτικά ζγγραφα.
ii. Πταν τα κινθτά δεν ςχετίηονται με τθν άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και
αφοροφν ςε κινθτά μεγάλθσ αξίασ, δθλαδι ζκαςτο εξ’ αυτϊν υπερβαίνει τα 2.000€ και
ςυνολικά εκτιμϊμενα υπερβαίνουν τα 30.000€, λαμβάνεται υπόψθ θ αξία που
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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. Πταν τα κινθτά δεν ςχετίηονται με τθν άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και
αφοροφν ςε κινθτά μικρισ αξίασ, λαμβάνεται υπόψθ θ αξία που αναφζρεται ςτθν αίτθςθ.
ε περίπτωςθ που τθν αίτθςθ ρφκμιςθσ τθσ παροφςασ υποβάλλουν, από κοινοφ με τον
οφειλζτθ, και πρόςωπα που ευκφνονται αλλθλεγγφωσ με αυτόν για το ςφνολο ι μζροσ των
ρυκμιηόμενων οφειλϊν, για τθν αξιολόγθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων ακροίηονται και οι
αντίςτοιχεσ αξίεσ περιουςιακϊν ςτοιχείων των προςϊπων αυτϊν ζωσ του ποςοφ
ςυνυπευκυνότθτάσ τουσ ςτισ ςυνολικζσ προσ ρφκμιςθ οφειλζσ, όπωσ αυτζσ ζχουν
διαμορφωκεί κατά το χρόνο εξζταςθσ τθσ αίτθςθσ, ιτοι βαςικι οφειλι κατά τθν θμερομθνία
εξζταςθσ τθσ αίτθςθσ με τισ προςαυξιςεισ-τόκουσ που τθσ αναλογοφν ζωσ τθν θμερομθνία
υποβολισ τθσ αίτθςθσ.
3. Εξαιρζςεισ από τθν υποχρζωςθ του Δθμοςίου για υποβολι πρόταςθσ ρφκμιςθσ
Το Δθμόςιο δεν προτείνει ρυκμίςεισ :
α. 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 και
β. ςε περίπτωςθ που θ προσ ρφκμιςθ οφειλι υπερβαίνει τισ είκοςι χιλιάδεσ (20.000) ευρϊ
και θ ςυνολικι αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ και του ςυνοφειλζτθ όπωσ
προςδιορίηεται ςτθν ενότθτα Γ.2 τθσ παροφςασ, υπερβαίνει το εικοςιπενταπλάςιο (25)
αυτισ.

Δ. Διαμόρφωςθ πρόταςθσ ρφκμιςθσ (πρότυπα)
1. Γενικά
Οι υπαγόμενεσ ςτθν Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017 οφειλζσ ρυκμίηονται ςε ιςόποςεσ,
τοκοχρεωλυτικά υπολογιςμζνεσ, μθνιαίεσ δόςεισ, με ετιςιο επιτόκιο ίςο με το, κατά τθν
θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ, επιτόκιο euribor τριμινου, προςαυξθμζνο κατά πζντε (5)
εκατοςτιαίεσ μονάδεσ. Για τον υπολογιςμό του φψουσ τθσ μθνιαίασ τοκοχρεωλυτικισ δόςθσ:
α) ωσ θμερομθνία ζναρξθσ για τον ζντοκο υπολογιςμό κεωρείται θ τελευταία εργάςιμθ του
μινα αποδοχισ τθσ πρόταςθσ, β) θ θμερομθνία καταβολισ τθσ πρϊτθσ δόςθσ κεωρείται ότι
ςυμπίπτει με τθν θμερομθνία ζναρξθσ του ζντοκου υπολογιςμοφ και γ) χρθςιμοποιείται ο
ακόλουκοσ τφποσ υπολογιςμοφ τθσ παροφςασ αξίασ με ιςόποςεσ πλθρωμζσ ςτθν αρχι τθσ

1  (1  i)  n

1  i  όπου ΡΑ= παροφςα αξία, C=μθνιαία δόςθ, i=(ετιςιο
περιόδου:   C 
i


επιτόκιο/12 ) και n=πλικοσ μθνιαίων τοκοχρεωλυτικϊν δόςεων.
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2. Ρυκμίςεισ με βάςθ το φψοσ τθσ βαςικισ προσ ρφκμιςθ οφειλισ
Για τον υπολογιςμό του τελικοφ ποςοφ τθσ προσ ρφκμιςθ οφειλισ και για το πλικοσ
των δόςεων, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ εκατόν είκοςι (120) μθνιαίεσ δόςεισ, το
Δθμόςιο προτείνει ρυκμίςεισ βάςει του φψουσ τθσ βαςικισ προσ ρφκμιςθ οφειλισ, όπωσ
αυτι ζχει διαμορφωκεί κατά τθν θμερομθνία εξζταςθσ του αιτιματοσ από τθ Φορολογικι
Διοίκθςθ, ωσ ακολοφκωσ:
α. Για ςυνολικζσ βεβαιωμζνεσ ςτο Δθμόςιο βαςικζσ οφειλζσ προσ ρφκμιςθ μζχρι του
ποςοφ των 3.000€:
i. Τμθματικι καταβολι του ςυνόλου τθσ οφειλισ, χωρίσ διαγραφι κανενόσ ποςοφ.
ii. Ελάχιςτο ποςό μθνιαίασ τοκοχρεωλυτικά υπολογιςμζνθσ δόςθσ 50 ευρϊ
iii. Μζγιςτοσ αρικμόσ δόςεων 36
β. Για ςυνολικζσ βεβαιωμζνεσ ςτο Δθμόςιο βαςικζσ οφειλζσ προσ ρφκμιςθ από 3.000,01€
ζωσ 20.000€:
i.
ii.
iii.

Διαγραφι του ογδόντα πζντε τοισ εκατό (85% )των οφειλϊν από προςαυξιςεισ και
τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ
Ελάχιςτο ποςό μθνιαίασ τοκοχρεωλυτικά υπολογιςμζνθσ δόςθσ 50 ευρϊ
Μζγιςτοσ αρικμόσ δόςεων 120

γ. Για ςυνολικζσ βεβαιωμζνεσ ςτο Δθμόςιο βαςικζσ οφειλζσ προσ ρφκμιςθ
20.000,01€ ζωσ 50.000€ :
Το Δθμόςιο χορθγεί ρυκμίςεισ μόνο εφόςον ο οφειλζτθσ πλθροί το εξισ κριτιριο
βιωςιμότθτασ:
Ο λόγοσ του ςυνολικοφ ζωσ 31.12.2016 χρζουσ προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ, ςτο οποίο
δεν περιλαμβάνονται οι οφειλζσ που εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του ν. 4469/2017,
απομειωμζνου κατά το ποςό του υπό διαγραφι μζρουσ του κατά τα κατωτζρω, προσ το
ειςόδθμα, όπωσ κακορίηεται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 4 τθσ Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017, είναι
μικρότεροσ ι ίςοσ του 8.
Σθμειϊνεται ότι το Δθμόςιο δφναται να προτείνει ρυκμίςεισ ακόμα και χωρίσ τθ
ςυνδρομι του κριτθρίου βιωςιμότθτασ, εφόςον διακζτει, ςφμφωνα με τισ εςωτερικζσ του
διαδικαςίεσ, δικι του μελζτθ βιωςιμότθτασ, βάςει τθσ οποίασ το χρζοσ του οφειλζτθ
χαρακτθρίηεται ωσ βιϊςιμο. Αυτό 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 για ρφκμιςθ.
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Για τθ ρφκμιςθ των οφειλϊν ιςχφουν οι εξισ κανόνεσ:
i.

Διαγραφι του ογδόντα πζντε τοισ εκατό (85%) των οφειλϊν από προςαυξιςεισ και
τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ
ii. Διαγραφι του ενενιντα πζντε τοισ εκατό (95%) των απαιτιςεων του Δθμοςίου
από αυτοτελι πρόςτιμα που δεν ςυμβεβαιϊνονται με τθν κφρια οφειλι και ζχουν
επιβλθκεί από τθ φορολογικι διοίκθςθ.
iii. Ελάχιςτο ποςό μθνιαίασ τοκοχρεωλυτικά υπολογιςμζνθσ δόςθσ 50 ευρϊ
iv. Μζγιςτοσ αρικμόσ δόςεων 120








Σθμείωςθ 1: Ωσ βάςθ υπολογιςμοφ για τθ διαγραφι του 85% των προςαυξιςεων
λογίηονται οι προςαυξιςεισ ζωσ τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ που
αντιςτοιχοφν ςτθ βαςικι οφειλι όπωσ αυτι ζχει διαμορφωκεί κατά τθν θμερομθνία
εξζταςθσ του αιτιματοσ.
Σθμείωςθ 2: Ωσ βάςθ υπολογιςμοφ για τθ διαγραφι του 95% των βεβαιωμζνων
προςτίμων λογίηεται θ βαςικι οφειλι αυτϊν όπωσ ζχει διαμορφωκεί κατά τθν
θμερομθνία εξζταςθσ του αιτιματοσ
Σθμείωςθ 3: Με τουσ ανωτζρω υπολογιςμοφσ διαγραφϊν προςδιορίηεται θ ςυνολικι
απαίτθςθ του Δθμοςίου π.χ ςτθν περίπτωςθ οφειλζτθ του Δθμοςίου με μια βεβαίωςθ
προςτίμου φψουσ 22.000 ευρϊ ςτθν οποία αντιςτοιχοφν προςαυξιςεισ 8.000 ευρϊ θ
ςυνολικι παροφςα απαίτθςθ του Δθμοςίου διαμορφϊνεται ςε 2.300 ευρϊ
(5%*22000 και 15%*8000).
Σθμείωςθ 4: Στα ανωτζρω όρια βαςικϊν οφειλϊν ςυγκαταλζγονται και οι οφειλζσ
υπζρ τρίτων κακϊσ και οι υπζρ αλλοδαποφ Δθμοςίου ςτο πλαίςιο τθσ αμοιβαίασ
ςυνδρομισ.

3. Ζλεγχοσ τυχόν αναπροςαρμογισ τθσ αρχικισ τοκοχρεωλυτικισ δόςθσ
Το ποςό τθσ αρχικισ τοκοχρεωλυτικισ μθνιαίασ δόςθσ, που προκφπτει από τθν
εφαρμογι των κανόνων ρφκμιςθσ για κάκε μια εκ των τριϊν ανωτζρω κατθγοριϊν,
ςυγκρίνεται με τθν μθνιαία ικανότθτα αποπλθρωμισ που αντιςτοιχεί ςε όλα τα πρόςωπα
που ζχουν ςυνυποβάλει τθν αίτθςθ (οφειλζτθ και ςυνοφειλζτεσ), και, εφόςον θ τελευταία
υπερτερεί, επιλζγεται αυτι ωσ τιμι ποςοφ πρϊτθσ δόςθσ, με ανάλογθ μείωςθ του αρχικά
υπολογιςκζντοσ πλικουσ δόςεων. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ μθνιαία ικανότθτα αποπλθρωμισ
προκφπτει από τον υπολογιςμό τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 τθσ Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017 και
ιςοφται με το 2,75% του ειςοδιματοσ του οφειλζτθ και των ςυνοφειλετϊν που ζχουν
ςυνυποβάλει τθν αίτθςθ, όπωσ αυτό προςδιορίηεται βάςει τθσ παρ. 3 του άρκρου 4 τθσ
παραπάνω υπουργικισ απόφαςθσ, που αντιςτοιχεί ςτο λόγο των προσ ρφκμιςθ
απομειωμζνων οφειλϊν προσ το Δθμόςιο προσ τισ ςυνολικζσ οφειλζσ προσ όλουσ ζωσ τθν
θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Στον παρανομαςτι του ανωτζρω λόγου οι προσ ρφκμιςθ
οφειλζσ λαμβάνονται απομειωμζνεσ.
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4. Υπολογιςτικά παραδείγματα
α. Παράδειγμα 1:
Οφειλζτθσ ζχει ςυνολικι οφειλι προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ ζωσ 31.12.2016 φψουσ
50.000 ευρϊ με 40.000 ευρϊ προσ ρφκμιςθ ςτο Δθμόςιο, από τα οποία 10.000€ αφοροφν ςε
τόκουσ και προςαυξιςεισ, 5.000€ αφοροφν ςε πρόςτιμο του άρκρου 57 του Κ.Φ.Δ και
αυτοτελζσ βεβαιωμζνο πρόςτιμο Κ.Β.. 5.000€ (βαςικι οφειλι), ςυνεπϊσ θ ςυνολικι προσ
ρφκμιςθ απομειωμζνθ οφειλι προσ το Δθμόςιο διαμορφϊνεται ςε 21.750€ (40.000-500085%*10.000-95%*5.000). Από τα οικονομικά ςτοιχεία του οφειλζτθ των τριϊν τελευταίων
χριςεων προκφπτουν κετικά κακαρά αποτελζςματα προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων.
Ειδικότερα, θ χριςθ του ζτουσ 2014 εμφανίηει κετικό κακαρό αποτζλεςμα προ φόρων, τόκων
και αποςβζςεων φψουσ(EBITDA) 3.000€, θ χριςθ ζτουσ 2015 κετικό κακαρό αποτζλεςμα προ
φόρων, τόκων και αποςβζςεων φψουσ (EBITDA) 2000€ και θ τελευταία χριςθ του ζτουσ 2016
κετικό κακαρό αποτζλεςμα προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων (EBITDA) φψουσ 1.000€.
Ο μζςοσ όροσ αποτελεςμάτων των χριςεων με κακαρά κετικά αποτελζςματα
3000  2000  1000 =2000€.
(EBITDA), δθλαδι των χριςεων 2014, 2015 και 2016, είναι
3
Κατόπιν ςφγκριςθσ αυτοφ με το αποτζλεςμα τθσ τελευταίασ χριςθσ 2016 επιλζγεται θ
μεγαλφτερθ τιμι, δθλαδι 2000€ που αντιςτοιχεί ςτο μζςο όρο των χριςεων 2014, 2015 και
2016.
Σο ςυνολικό ζωσ 31.12.2016 χρζοσ προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ (50.000€), απομειωμζνο
κατά το ποςό του υπό διαγραφι μζρουσ του (18.250€), ιτοι 31.750€ προσ το ειςόδθμα φψουσ
2.000€ ιςοφται με δζκα πζντε και ογδόντα επτά εκατοςτά (15,87), άρα ο λόγοσ είναι
μεγαλφτεροσ του οκτϊ (8), ςυνεπϊσ ο οφειλζτθσ κεωρείται μθ βιϊςιμοσ και δεν προτείνεται
ρφκμιςθ. τθν περίπτωςθ αυτι μπορεί να προτακεί από το Δθμόςιο ρφκμιςθ, μόνο εφόςον
αυτό διακζτει, ςφμφωνα με τισ εςωτερικζσ του διαδικαςίεσ, δικι του μελζτθ βιωςιμότθτασ,
βάςει τθσ οποίασ το χρζοσ του οφειλζτθ χαρακτθρίηεται βιϊςιμο ι εφόςον ζχει προςκομιςτεί
μελζτθ βιωςιμότθτασ που ζχει καταρτιςτεί από άλλο κεςμικό πιςτωτι ι από ανεξάρτθτο
εμπειρογνϊμονα τθσ περ. (ιδ) τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν.4469/2017 ςε χρόνο μικρότερο
του ζτουσ πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ (παρ.3 άρκρο 8 τθσ ΠΟΛ 1223/2017).

β. Παράδειγμα 2:
Οφειλζτθσ ζχει ςυνολικι ζωσ 31.12.2016 οφειλι προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ φψουσ
20.000€, από τθν οποία 6.000€ είναι προσ ρφκμιςθ ςτο Δθμόςιο με αφαιροφμενεσ απαιτιςεισ
φψουσ 1800€, ςυνεπϊσ υπόλοιπο ςυνολικισ προσ ρφκμιςθ απομειωμζνθσ οφειλισ 4200€. Σα
χρζθ μετά τθν 31.12.2016 και ζωσ τθν θμερομθνία αίτθςθσ είναι 500€ προσ το Δθμόςιο και
2.000 ευρϊ προσ τουσ λοιποφσ πιςτωτζσ.
Από τα οικονομικά ςτοιχεία του οφειλζτθ των τριϊν τελευταίων χριςεων (2016, 2015
και 2014) προκφπτει κετικό κακαρό αποτζλεςμα προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων
(EBITDA) ςτθ τελευταία και προτελευταία χριςθ (2016 και 2015, αντίςτοιχα) και αρνθτικό
ςτθν προθγοφμενθ αυτϊν (2014). Ειδικότερα, θ τελευταία χριςθ του ζτουσ 2016 εμφανίηει
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κετικό κακαρό αποτζλεςμα προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων (EBITDA) φψουσ 3.000€, θ
χριςθ ζτουσ 2015 κετικό κακαρό αποτζλεςμα προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων (EBITDA)
φψουσ 1.000€ και θ χριςθ 2014 αρνθτικό κακαρό αποτζλεςμα προ φόρων, τόκων και
αποςβζςεων (EBITDA) φψουσ 1.000€.
Ο μζςοσ όροσ αποτελεςμάτων των χριςεων με τα μεγαλφτερα κακαρά κετικά
3000  1000 =2000€
αποτελζςματα (EBITDA), δθλαδι των χριςεων 2016 και 2015, είναι
2
Κατόπιν ςφγκριςθσ αυτοφ με το αποτζλεςμα τθσ τελευταίασ χριςθσ 2016 επιλζγεται θ
μεγαλφτερθ τιμι, δθλαδι 3.000€ τθσ χριςθσ 2016.
Σο κριτιριο βιωςιμότθτασ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ αυτι, επειδι θ βαςικι
προσ ρφκμιςθ οφειλι είναι κάτω από 20.000€. Δεν πραγματοποιείται επίςθσ ο ζλεγχοσ βάςει
τθσ παρ. 2 του άρκρου 8 τθσ Τ.Α. ΠΟΛ 1223/2017, δθλαδι το αν θ ςυνολικι περιουςία του
οφειλζτθ υπερβαίνει το εικοςιπενταπλάςιο (25πλάςιο) τθσ προσ ρφκμιςθ ςυνολικισ οφειλισ
προσ το Δθμόςιο δεδομζνου ότι θ τελευταία δεν υπερβαίνει τισ 20.000 €.
Η αρχικι μθνιαία τοκοχρεωλυτικι δόςθ που προκφπτει αρχικά είναι φψουσ 43,71€1,
υπολογιηόμενθ με ετιςιο επιτόκιο 5%+3mEuribor(ζςτω 0,327%)=5%-0.327%=0.04673 και ςε
120 μθνιαίεσ δόςεισ. Επειδι το ποςό τθσ δόςθσ είναι μικρότερο από 50€ κα πρζπει να
αναπροςαρμοςτεί ο αρικμόσ των δόςεων λφνοντασ τον τφπο τθσ ΠΑ ωσ προσ πλικοσ δόςεων
(n) και κζτοντασ ωσ ποςό μθνιαίασ δόςθσ τα 50 ευρϊ. Σο ακζραιο μζροσ τθσ λφςθσ (101,44)
αντιςτοιχεί ςτο πλικοσ των δόςεων (101 δόςεισ). τθ ςυνζχεια λφνουμε τον τφπο τθσ ΠΑ ωσ
προσ το ποςό δόςησ (C) κζτοντασ ωσ πλικοσ δόςεων το ακζραιο μζροσ τθσ λφςθσ (101
δόςεισ) και το νζο ποςό πρϊτθσ δόςθσ που προκφπτει είναι 50,18€.
Δεδομζνου ότι το 2,75% του επιλεγόμενου ειςοδιματοσ (3.000€) επί το λόγο
ςυμμετοχισ των απομειωμζνων προσ ρφκμιςθ χρεϊν του Δθμοςίου προσ τα ςυνολικά χρζθ
προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ (του Δθμοςίου απομειωμζνων) ζωσ τθν θμερομθνία αίτθςθσ είναι
4200
2.75% * 3000 *
 16.73 €, άρα ποςό μικρότερο από τθν αρχικι
20000  1800  500  2000
μθνιαία τοκοχρεωλυτικι δόςθ φψουσ 50,18 €, ο αρικμόσ των δόςεων παραμζνει ίδιοσ (101
δόςεισ).

1

1  (1  i)  n

1  i 
  C 
i



είναι ο ηύπορ ςπολογιζμού ηηρ παπούζαρ αξίαρ με ιζόποζερ πληπωμέρ ζηην απσή ηηρ πεπιόδος και

όπος ΠΑ= παπούζα αξία, C=μηνιαία δόζη,i=(εηήζιο επιηόκιο/12 ) και n=σπονική πεπίοδορ αποπληπωμήρ σπέοςρ.
Επομένωρ, λύνονηαρ ηην εξίζωζη ωρ ππορ C, η ιζόποζη ηοκοσπεωλςηική δόζη πποκύπηει από ηον ηύπο:



 * i
C
 , οπόηε για ηο παπάδειγμα:
n
  1  (1  i) (1  i) 
4200 * (0.04673 / 12)
16.3555
C

 43.709 €
(120)
[1  (1  0.04673 / 12)
](1  0.04673 / 12) 0.37419
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γ. Παράδειγμα 3 (Πίνακασ 1):
Ζςτω οφειλζτθσ Φ.Π. χωρίσ πτωχευτικι ικανότθτα με α) ςυνολικι ζωσ 31.12.2016
οφειλι προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ 90.000 ευρϊ, από τθν οποία τα 30.000 ευρϊ είναι προσ
ρφκμιςθ ςτο Δθμόςιο, και δεν υπάρχουν άλλα χρζθ μετά τθν 31.12.2016 β) ρυκμιηόμενθ
ςυνολικι απομειωμζνθ οφειλι όπωσ αναλφεται ςτισ ςτιλεσ (1) ζωσ (3) του Πίνακα 1 φψουσ
23.850€ (ςτιλθ 5) γ) περιουςία αξίασ 180.000 ευρϊ βάςει των υπολογιςμϊν τθσ παρ. 2 του
άρκρου 4 τθσ Τ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 και δ) ετιςιο ειςόδθμα που λαμβάνεται υπόψθ βάςει των
υπολογιςμϊν τθσ παρ. 3 του άρκρου 4 τθσ Τ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 φψουσ 50.000€.
Οι οφειλζσ του δφναται να ρυθμιςτοφν μετά τον ζλεγχο των κατωτζρω βθμάτων:
Βήμα 1ο: Ζλεγχοσ του κριτθρίου βιωςιμότθτασ. Ο λόγοσ του ςυνολικοφ ζωσ 31.12.2016
χρζουσ προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ, απομειωμζνου κατά το ποςό του υπό διαγραφι μζρουσ
του, προσ το ειςόδθμα, όπωσ αυτό υπολογίηεται βάςει τθσ παρ. 3 του άρκρου 4 τθσ Τ.Α. ΠΟΛ
1223/2017 πρζπει να είναι μικρότεροσ ι ίςοσ του 8, δθλαδι 83.850/50.000=1,67<8,
επομζνωσ ιςχφει.
Βήμα 2ο: Ζλεγχοσ βάςει τθσ παρ. 2 του άρκρου 8 τθσ Τ.Α. ΠΟΛ 1223/2017. Η ςυνολικι
περιουςία του οφειλζτθ δεν πρζπει να υπερβαίνει το εικοςιπενταπλάςιο (25πλάςιο) τθσ
προσ ρφκμιςθ ςυνολικισ οφειλισ προσ το Δθμόςιο, δθλαδι 180.000< 750.000(25*30.000),
επομζνωσ ιςχφει.
Υπολογιςμοί ρφθμιςησ: υγκρίνουμε το ποςό τθσ μθνιαίασ τοκοχρεωλυτικισ Αϋ δόςθσ
(ςτιλθ 7), που ζχει προκφψει για παροφςα αξία ίςθ με τθ ρυκμιηόμενθ απομειωμζνθ
απαίτθςθ φψουσ 23.850€ (τιλθ 5) με το ποςό που προκφπτει από τον υπολογιςμό τθσ παρ.
4 του άρκρου 4, δθλαδι το γινόμενο του 2,75% του επιλεγόμενου ειςοδιματοσ επί το λόγο
ςυμμετοχισ των απομειωμζνων προσ ρφκμιςθ χρεϊν του Δθμοςίου προσ τα ςυνολικά χρζθ
προσ όλουσ (του Δθμοςίου απομειωμζνων)
ζωσ τθν θμερομθνία αίτθςθσ:
23.850
2,75% * 50.000 *
 391,10 € (ςτιλθ 8), και βρίςκουμε ότι υπερβαίνει το
90.000  6.150
ςυνολικό ποςό αρχικισ Αϋ δόςθσ 248,20€ (ςτιλθ 7), άρα πρζπει θ τελικι πρϊτθ δόςθ να
διαμορφωκεί ςε 391,10€ (ςτιλθ 9).

Οφειλι
Βαςικι
πλθν προςτίμων

Οφειλι
Βαςικι
Πρόςτιμα

Προςαυξιςεισ

85% προςαυξ.
+95% προςτίμων

Μειωμζνθ
Απαίτθςθ

Αρικμόσ δόςεων

Αϋδόςθ

Δόςθ με βάςθ το
άρκρο 4 παρ. 4

Νζα Αϋ δόςθ

Σελικόσ αρικμόσ
δόςεων

Πίνακασ 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Α.Α.Δ.Ε. 23.000 2.000 5000 6.150 23.850

120

248,20 391,1 391,1

70

Παρατιρθςθ: Ο υπολογιςμόσ ςτθ ςτιλθ (7) ζχει γίνει με i=0.04673/12, εφαρμόηοντασ τον τφπο τθσ παροφςασ αξίασ
για n=120 δόςεισ
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Περαιτζρω, το τελικό πλικοσ δόςεων (τιλθ 10) προκφπτει από το ακζραιο μζροσ τθσ λφςθσ
ωσ προσ n(=πλικοσ δόςεων=69,446399) του τφπου τθσ ΠΑ ( για ποςό δόςθσ c=391,10 €), το
οποίο ςε περίπτωςθ φπαρξθσ δεκαδικϊν προςαυξάνεται κατά μία (1) δόςθ. Σο ποςό τθσ
τελευταίασ (70θσ) δόςθσ ιςοφται με το ποςό τθσ νζασ Αϋτοκοχρεωλυτικισ δόςθσ (=391,10€,
τιλθ 7) επί το δεκαδικό μζροσ του n (= 0,446399) και διαμορφϊνεται ςε 174,59€. Από τα
παραπάνω διαφαίνεται ότι ςτθν περίπτωςθ αναπροςαρμογισ του δοςολογίου (αφξθςθ του
ποςοφ τθσ δόςθσ/ μείωςθσ του αρχικοφ πλικουσ των δόςεων) βάςει τθσ παρ. 4 του άρκρου
4 τθσ Τ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 , ενδζχεται θ τελευταία δόςθ τθσ ρφκμιςθσ να είναι μικρότερθ από
τισ υπόλοιπεσ.

δ. Παράδειγμα 4 (Πίνακασ 2)
Ζςτω οφειλζτθσ με α) ςυνολικι ζωσ 31.12.2016 οφειλι προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ
50.000 ευρϊ, από τθν οποία τα 38.000 ευρϊ είναι προσ ρφκμιςθ ςτο Δθμόςιο, τα δε χρζθ
μετά τθν 31.12.2016 και ζωσ τθν θμερομθνία αίτθςθσ είναι 1000€ προσ το Δθμόςιο και 3.000
ευρϊ προσ λοιποφσ πιςτωτζσ β) ρυκμιηόμενθ ςυνολικι απομειωμζνθ οφειλι όπωσ αναλφεται
ςτισ ςτιλεσ (1) ζωσ (3) του Πίνακα 2, φψουσ 30.900€(ςτιλθ 5) γ) κετικό κακαρό αποτζλεςμα
προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων (EBITDA) επιχείρθςθσ του τελευταίου ζτουσ 20.000 € που
είναι μεγαλφτερο από το μζςο όρο τθσ τριετίασ και περιουςία αξίασ 250.000 ευρϊ βάςει των
υπολογιςμϊν τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 τθσ Τ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 δ) ςυνοφειλζτθ (μθ
επιτθδευματία) που ςυνυποβάλλει τθν αίτθςθ ωσ ςυνυπεφκυνοσ για το ποςό των 10.000
ευρϊ, με μζςο όρο του πραγματικοφ δθλωκζντοσ κατά τισ τρεισ τελευταίεσ φορολογικζσ
περιόδουσ ειςοδιματόσ του φψουσ 15.200 ευρϊ και περιουςία αξίασ 120.000 ευρϊ, βάςει
των υπολογιςμϊν τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 τθσ Τ.Α. ΠΟΛ1223/2017.
Βήμα 1ο: Εφρεςθ του ςυνολικοφ(οφειλζτθ και ςυνοφειλζτθ) ειςοδιματοσ. Σο ςυνολικό
ειςόδθμα που λαμβάνεται υπόψθ για τον υπολογιςμό τθσ παρ. 4 του άρκρου 4 είναι:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΘΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΘ ΚΑΙ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΘ = EBITDA ΟΦΕΙΛΕΤΘ + ΕΙΣΟΔΘΜΑ
ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΘ * ΡΟΣΟ ΣΥΝΥΡΕΥΘΥΝΟΤΘΤΑΣ/ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΡΟΣ ΥΘΜΙΣΘ ΟΦΕΙΛΕΣ
Δθλαδι,
το
ςυνολικό
ειςόδθμα
οφειλζτθ
και
ςυνοφειλζτθ
=20000+15.200*(10.000/38.000)=20.000+4.000=24.000 ευρϊ.
Βήμα 2ο: Εφρεςθ τθσ ςυνολικισ (οφειλζτθ και ςυνοφειλζτθ) περιουςίασ. Η ςυνολικι
περιουςία που λαμβάνεται υπόψθ για τον υπολογιςμό τθσ παρ. 2 του άρκρου 8 είναι:
ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣΗ+ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΤΝΟΦΕΙΛΕΣΗ ΕΩ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΤΝΤΠΟΧΡΕΩΗ, δθλαδι
250.000 (οφειλζτθσ)+10.000 (ςυνοφειλζτθσ)=260.000 ευρϊ.
Βήμα 3ο: Ζλεγχοσ του κριτθρίου βιωςιμότθτασ. Ο λόγοσ του ςυνολικοφ ζωσ 31.12.2016
χρζουσ προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ, απομειωμζνου κατά το ποςό του υπό διαγραφι μζρουσ
του προσ το ςυνολικό ειςόδθμα (οφειλζτθ+ςυνοφειλζτθ), όπωσ αυτό υπολογίηεται βάςει τθσ
παρ. 3 του άρκρου 4, πρζπει να είναι μικρότεροσ ι ίςοσ του 8, δθλαδι
42.900/24.000=1,78<8, επομζνωσ ιςχφει.
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Βήμα 4ο: Ζλεγχοσ βάςει τθσ παρ. 2 του άρκρου 8 τθσ ΠΟΛ 1223/2017. Η ςυνολικι περιουςία
του οφειλζτθ και του ςυνοφειλζτθ δεν πρζπει να υπερβαίνει το εικοςιπενταπλάςιο
(25πλάςιο) τθσ προσ ρφκμιςθ ςυνολικισ οφειλισ προσ το Δθμόςιο, δθλαδι
260.000<950.000(25*38.000), επομζνωσ ιςχφει.
Βήμα 5ο: Τπολογιςμοί ρφκμιςθσ: υγκρίνουμε το ποςό τθσ μθνιαίασ τοκοχρεωλυτικισ Αϋ
δόςθσ (ςτιλθ 7) που ζχει προκφψει για παροφςα αξία ίςθ με τθ ρυκμιηόμενθ απομειωμζνθ
απαίτθςθ φψουσ 30.900€ (τιλθ 5) με το ποςό που προκφπτει από τον υπολογιςμό τθσ παρ. 4
του άρκρου 4, δθλαδι με το γινόμενο:
2,75% * ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΘΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΘ ΚΑΙ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΘ * (ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΡΟΜΕΙΩΜΕΝΕΣ
ΡΟΣ ΤΟ ΔΘΜΟΣΙΟ/ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΘ ΕΩΣ ΤΘΝ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΙΤΘΣΘΣ)
δθλαδι, 2,75%* 24000*[30900/(54000-7100)]=434,84 ευρϊ. Κακϊσ το ποςό τθσ Αϋ δόςθσ
(ςτιλθ 7) είναι μικρότερο από τα 434,84 ευρϊ (ςτιλθ 8), θ Αϋ δόςθ αναπροςαρμόηεται ςτα
434,84 ευρϊ (ςτιλθ 9), με αντίςτοιχθ μείωςθ των δόςεων από 120 ςε 83 δόςεισ.(ςτιλθ 10)

Μειωμζνθ Απαίτθςθ

Αρικμόσ δόςεων

Αϋδόςθ

Δόςθ με βάςθ το
άρκρο 4 παρ. 4

Νζα Αϋ δόςθ

Σελικόσ
δόςεων

αρικμόσ

85% προςαυξ. +95%
προςτίμων

Οφειλι

Προςαυξιςεισ

(1)

Βαςικι
Πρόςτιμα

Βαςικι Οφειλι πλθν
προςτίμων

Πίνακασ 2

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Α.Α.Δ.Ε. 30.000 3.000

5000 7.100 30.900

120 321,57 434,84

434,84

83

Παρατιρθςθ: Ο υπολογιςμόσ ςτθ ςτιλθ (7) ζχει γίνει με i=0.04673/12, εφαρμόηοντασ τον τφπο τθσ παροφςασ αξίασ για
n=120 δόςεισ

Ε. Τπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ - Τλοποίθςθ αυτισ
1. Θ αποδοχι από τον αιτοφντα τθσ λφςθσ ρφκμιςθσ που προτείνεται από τθ
Φορολογικι Διοίκθςθ πρζπει να γίνει εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν
πρόταςθ.
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.
Επιςθμαίνεται ότι θ παρακράτθςθ επί αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ι βεβαίωςθσ
οφειλισ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 12 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), όπωσ ιςχφουν, ο
ςυμψθφιςμόσ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπωσ
ιςχφουν, αλλά και ποςά που αποδίδονται από επιβολι κατάςχεςθσ απαιτιςεων ςτα
χζρια τρίτων ι άλλθ πράξθ αναγκαςτικισ είςπραξθσ δεν εξομοιϊνονται με καταβολι
πρϊτθσ δόςθσ ρφκμιςθσ, κακϊσ τοφτο δεν προβλζπεται ςτο ιςχφον κεςμικό πλαίςιο,
αλλά τα ωσ άνω αποδιδόμενα ποςά καλφπτουν δόςθ ι δόςεισ τθσ ιδθ υφιςτάμενθσ
ρφκμιςθσ, με τα τυχόν ευεργετιματα τθσ πρόωρθσ εξόφλθςθσ αυτισ, εφόςον δεν
πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. Σε κάκε περίπτωςθ για τθν
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3.

4.

5.

6.

ζκδοςθ του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ/βεβαίωςθσ οφειλισ, πρζπει να ελζγχεται θ
ςυνδρομι του ςυνόλου των προχποκζςεων χοριγθςθσ αυτϊν.
Οι επόμενεσ δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ καταβάλλονται ζωσ τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα
κάκε επόμενου μινα αρχισ γενομζνθσ από τθν θμερομθνία αποδοχισ τθσ πρόταςθσ
ρφκμιςθσ.
Ο τοκοχρεωλυτικόσ υπολογιςμόσ των δόςεων αφορά ςτθ διαμόρφωςθ του ποςοφ των
μθνιαίων δόςεων. Θ πίςτωςθ των ποςϊν πραγματοποιείται με τρζχοντα
ςυνειςπραττόμενα.
Θ διαγραφι βαςικισ οφειλισ των προςτίμων γίνεται κατά ςειρά παλαιότθτασ αυτϊν
από τθν παλαιότερθ οφειλι προσ τθ νεότερθ. Θ διαγραφι των βαςικϊν οφειλϊν και θ
απαλλαγι τόκων και προςαυξιςεων τελεί υπό τθν αναβλθτικι αίρεςθ τθσ
ολοςχεροφσ αποπλθρωμισ των ρυκμιηόμενων οφειλϊν.
Θ διαγραφι βαςικισ οφειλισ των προςτίμων αφορά μόνο ςτα πρόςτιμα που
βεβαιϊκθκαν από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ και όχι από τρίτουσ. Θ διαγραφι αφορά
ιδίωσ ςτα εξισ πρόςτιμα, εφόςον επιβάλλονται αυτοτελϊσ και δεν ςυμβεβαιϊνονται
με τθν κφρια οφειλι :
α. του άρκρου 54, τθσ παρ. 6 του άρκρου 54Α, των άρκρων 55, 56, 58 και 58Α του ν.
4174/2013,
β. των άρκρων 4, 5, 6, 7 και 8 του ν. 2523/1997,
γ. τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 16 και του άρκρου 19 του ν. 3634/2008,
δ. των άρκρων 30, 31 και 33 του ν.820/1978,
ε. του άρκρου 117 του ν.δ.118/1973,
ςτ. του άρκρου 15 του α.ν.1521/1950,
η. του άρκρου 49 του ν. 3842/2010 (ΦΑΡ),
θ. του άρκρου 33 του ν. 2459/1997 (ΦΜΑΡ),
κ. τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 31, τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 36 και των
παραγράφων 4, 5 και 7 του άρκρου 82 του ν. 2238/1994,
ι. του άρκρου 7 του ν. 4337/2015,
ια. του άρκρου 10 του ν. 1809/1988,
ιβ. τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 47, των παραγράφων 1 και 3 του άρκρου 48, τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 50 του ν. 1642/1986,
ιγ. του άρκρου Ρρϊτου Υποπαράγραφοσ Ε7 του ν. 4093/2012.
ιδ. του άρκρου 143, των παραγράφων 3,7,8 και 9 του άρκρου 144 και τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 146 του ν.2960/2001 (Εκνικόσ Τελωνειακόσ Κϊδικασ).

Σ. Αποτελζςματα υπαγωγισ και ςυμμόρφωςθσ ςτθ ρφκμιςθ
1. Αυτοδίκαιθ απϊλεια υφιςτάμενων ρυκμίςεων
Θ υπαγωγι ςε ρφκμιςθ τθσ Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017 ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ απϊλεια
τυχόν υφιςτάμενων ρυκμίςεων για τισ ίδιεσ οφειλζσ για τον οφειλζτθ και τον ςυνοφειλζτθ
που ςυνυπζβαλε αίτθςθ υπαγωγισ. Στθν περίπτωςθ που ςτθν υφιςτάμενθ ρφκμιςθ
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τμθματικισ καταβολισ ςυμπεριλαμβάνονται και οφειλζσ που δεν μποροφν να υπαχκοφν ςτθ
ρφκμιςθ τθσ Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017 (όπωσ βεβαιωμζνεσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ οφειλζσ
μετά τθν 31.12.2016), αυτζσ ςυνεχίηουν να ακολουκοφν τουσ όρουσ τθσ ιδθ χορθγθκείςασ
ρφκμιςθσ τμθματικισ καταβολισ.
Επιςθμαίνεται ότι τυχόν υφιςτάμενθ ρφκμιςθ για τισ ίδιεσ οφειλζσ θ οποία είχε
χορθγθκεί κατόπιν αίτθςθσ από ςυνοφειλζτθ που δεν ςυνυπζβαλε αίτθςθ υπαγωγισ ςτθ
ρφκμιςθ τθσ Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017 ςυνεχίηει να υφίςταται ςε ό,τι αφορά αυτόν τον
ςυνοφειλζτθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που τθ διζπουν.

2. Ευεργετιματα για τον οφειλζτθ
Θ υπαγωγι και ςυμμόρφωςθ ςτθ ρφκμιςθ παρζχει ςτον οφειλζτθ επί των
ρυκμιηόμενων οφειλϊν τα ακόλουκα ευεργετιματα:
i. 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.
ii. Αποδεικτικό ενθμερότθτασ χορθγείται για οφειλζσ που υπάγονται ςτθ ρφκμιςθ τθσ
Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου
12 του Κ.Φ.Δ. και των κατϋ εξουςιοδότθςθ εκδοκειςϊν αποφάςεων ΓΓΔΕ ΡΟΛ 1274
& 1275/2013 (ΦΕΚ 3398 Βϋ), όπωσ ιςχφουν.
Επιςθμαίνεται ότι :
α. ςε περίπτωςθ που ηθτείται αποδεικτικό ενθμερότθτασ, δεν λαμβάνονται υπόψθ
τυχόν προσ διαγραφι οφειλζσ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθ ρφκμιςθ. Το ίδιο
ιςχφει και ςε περίπτωςθ χοριγθςθσ βεβαίωςθσ οφειλισ του άρκρου 12 του ΚΦΔ.
β. δεν χορθγείται αποδεικτικό ενθμερότθτασ ςε ςυνοφειλζτθ που δεν ςυνεπζβαλε
αίτθςθ ρφκμιςθσ τθσ Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017 από κοινοφ με τον οφειλζτθ, εκτόσ κι
αν ο ίδιοσ τακτοποιιςει με νόμιμο τρόπο (ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ,
αναςτολι είςπραξθσ) τισ οφειλζσ αυτζσ.
iii. 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 Ρ.Κ.
iv. 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 ςτα
χζρια τρίτων, που ζχουν επιβλθκεί ζωσ τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, τα
αποδιδόμενα όμωσ από αυτζσ ποςά λαμβάνονται υπόψθ για τθν κάλυψθ δόςθσ ι
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δόςεων τθσ ρφκμιςθσ, εφόςον καταβάλλονται εντόσ τθσ προκεςμίασ αυτϊν και
δεν πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.

3. Ευεργετιματα για ςυνοφειλζτεσ
Σε περίπτωςθ που τθν αίτθςθ ρφκμιςθσ τθσ παροφςασ υποβάλλουν, από κοινοφ με
τον οφειλζτθ και πρόςωπα που ευκφνονται αλλθλεγγφωσ με αυτόν για το ςφνολο ι μζροσ
των ρυκμιηόμενων οφειλϊν, τα παραπάνω ευεργετιματα παρζχονται και ςτα πρόςωπα
αυτά. Επομζνωσ, ςυνοφειλζτεσ που δεν ςυμπράττουν ςτθν αίτθςθ δεν απολαμβάνουν των
ευεργετθμάτων αυτϊν.

4. Δικαιϊματα του Δθμοςίου
Το Δθμόςιο διατθρεί το δικαίωμα και μετά τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ:
i. να προβαίνει ςε ςυμψθφιςμό των χρθματικϊν απαιτιςεων του οφειλζτθ και του
ςυνοφειλζτθ που υπζβαλε αίτθςθ ρφκμιςθσ από κοινοφ με τον οφειλζτθ, κατά του
– εν ςτενι εννοία – Δθμοςίου κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 42 του
ΚΦΔ και ςτο άρκρο 83 του ΚΕΔΕ, όπωσ ιςχφουν.
Επιςθμαίνεται ότι:
α. Εφόςον θ γενεςιουργόσ αιτία τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ κατά του Δθμοςίου ανάγεται ςε
χρόνο προγενζςτερο τθσ ρφκμιςθσ τθσ Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017, με το ςυμψθφιςμό
πιςτϊνονται, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, οφειλζσ εκτόσ ρφκμιςθσ, δόςεισ άλλων
ρυκμίςεων βεβαιωμζνων χρεϊν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ, δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ και,
τζλοσ, εφόςον ζχουν εξαντλθκεί οι λοιπζσ βεβαιωμζνεσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ
οφειλζσ, οι προβλεπόμενεσ ςτθ ρφκμιςθ προσ διαγραφι/απαλλαγι οφειλζσ ςε αυτι.
β. Εφόςον θ γενεςιουργόσ αιτία τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ κατά του Δθμοςίου ανάγεται ςε
χρόνο μεταγενζςτερο τθσ ρφκμιςθσ, με το ςυμψθφιςμό πιςτϊνονται, κατά ςειρά
προτεραιότθτασ οι δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ τθσ Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017, δόςεισ άλλων
ρυκμίςεων που βεβαιωμζνων χρεϊν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ και οφειλζσ εκτόσ
ρυκμίςεων.
Τυχόν υπόλοιπο ποςό επιςτρζφεται ςτον οφειλζτθ με βάςθ τα ιςχφοντα ςτθν Απόφαςθ
Υφυπουργοφ Οικονομικϊν ΡΟΛ 1116/2013.
ii. να εγγράφει υποκικεσ ςε περιουςιακά ςτοιχεία του οφειλζτθ και ςυνοφειλετϊν,
εφόςον θ οφειλι δεν είναι αςφαλιςμζνθ,
iii. 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. Ροςά που καταβλικθκαν ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθ ρφκμιςθ
αφαιροφνται από τισ απαιτιςεισ που αναβίωςαν.
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5. Αναςτολι παραγραφισ ρυκμιηόμενων οφειλϊν:
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.
Επιςθμαίνεται ότι θ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ των βεβαιωμζνων οφειλϊν υπζρ
αλλοδαποφ δθμοςίου κατόπιν αιτιςεων αμοιβαίασ ςυνδρομισ ςτθν είςπραξθ δεν δφναται
να υπερβαίνει τθν θμερομθνία παραγραφισ, όπωσ αυτι ορίηεται από το αλλοδαπό δθμόςιο.

Η. Απϊλεια τθσ ρφκμιςθσ
1. Λόγοι απϊλειασ τθσ ρφκμιςθσ
Θ ρφκμιςθ απόλλυται όταν ςυντρζξει τουλάχιςτον ζνασ από τουσ παρακάτω λόγουσ:
i. μθ καταβολι δόςεων ι μερικι καταβολι δόςεων, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθν
ρφκμιςθ, ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςε τρεισ (3) δόςεισ,
ii. παράλειψθ του οφειλζτθ να υποβάλει τισ προβλεπόμενεσ δθλϊςεισ φορολογίασ
ειςοδιματοσ και φόρου προςτικζμενθσ αξίασ, εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν
παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τουσ,
iii. παράλειψθ 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.

2. υνζπειεσ απϊλειασ τθσ ρφκμιςθσ
Σε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ ρφκμιςθσ για οποιονδιποτε από τουσ παραπάνω λόγουσ,
το ςφνολο τθσ οφειλισ που παραμζνει ανεξόφλθτο κακίςταται αμζςωσ λθξιπρόκεςμο και
απαιτθτό, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ αρχικισ βεβαίωςθσ, μαηί με τουσ αναλογοφντεσ
τόκουσ και προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ.

Θ. Αρμοδιότθτα
Θ αρμοδιότθτα για τισ ρυκμίςεισ τθσ Υ.Α. ΡΟΛ 1223/2017 ορίηεται ςτθν υπ’ αρικ. Δ.ΟΓ.Α
1115805 ΕΞ 2017 Απόφαςθ του Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Βϋ 2743/4-8-2017) «Μεταβίβαςθ
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αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ», όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.

υνθμμζνα: Απόςπαςμα του ΦΕΚ υπ’ αρικ. Αϋ 30/22-2-2018 (3 φφλλα)

Ο Διοικθτισ τθσ Α.Α.Δ.Ε
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΘ
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ:
Α) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ πινάκων Γϋ και Δϋ
2. Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ, φςτερα από επικοινωνία και ςυννενόθςθ
με το Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και
Επικοινωνίασ)
3. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
4. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ
Β) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ
1. Αποδζκτεσ πινάκων Βϋ, Ηϋ, Θϋ, ΙΒϋ
2. Διεφκυνςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ
3. Διεφκυνςθ Ελζγχων
4. Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ
5. Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ
6. Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ,
Θθβϊν 196 – 198, ΤΚ 18233 Αγ. Ιωάννθσ ζντθ
7. Ζνωςθ Συνεταιριςτικϊν Τραπεηϊν Ελλάδοσ,
Σκουφά 50, ΤΚ 10672 Ακινα, email: secretary@este.gr
8. Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ
9. Κεντρικι Υπθρεςία Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ
10. Ειδικό Νομικό Γραφείο Δθμοςίων Εςόδων
11. Φορολογικι και Τελωνειακι Ακαδθμία
12. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν
13. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν
14. Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Αλλθλεγγφθσ (με τθν παράκλθςθ να
κοινοποιθκεί ςτο Κζντρο Είςπραξθσ Αςφαλιςτικϊν Οφειλϊν – ΚΕΑΟ)
Γ) ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ
1. Γραφείο κ. Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ρροϊςταμζνουσ Γενικϊν Δ/νςεων
Δ/νςθ Ειςπράξεων
Δ/νςθ Εφαρμογισ Φορολογίασ Κεφαλαίου και Ρεριουςιολογίου
Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ
Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ
Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Τελωνείου
Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
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