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Ωσ πίνακα διανομισ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή τησ Απόφαςησ τησ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν ΠΟΛ 1116/19.06.2018
(Βϋ2319), με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαςη ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Βϋ 4643) ςχετικά με
τη ρφθμιςη οφειλϊν προσ το Δημόςιο κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.
4469/2017, όπωσ ιςχφει
Με τθν Απόφαςθ ΠΟΛ 1116/2018 (Βϋ 2319/19-6-2018) τθσ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν, που
ζχει κοινοποιθκεί ςτισ Τπθρεςίεσ τθσ Α.Α.Δ.Ε., τροποποιικθκε θ όμοια απόφαςθ ΠΟΛ 1223/2912-2017 (Βϋ4643) περί διαμόρφωςθσ λφςεων ρφκμιςθσ για οφειλζσ προσ το Δθμόςιο δυνάμει τθσ
παραγράφου 21 του άρκρου 15 του ν. 4469/2017 (Αϋ62).
Ειδικότερα:
α) Διευρφνθηκε το πεδίο εφαρμογήσ τησ ρφθμιςησ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο που
προβλζπεται ςτθν ΑΤΟ ΠΟΛ 1223/2017:
i. με την κατάργηςη του προβλεπόμενου ανϊτατου ορίου οφειλϊν προσ το Δημόςιο για
ζνταξη ςτη ρφθμιςη, ιτοι του ορίου των 50.000 ευρϊ (βλ. ςχετικζσ τροποποιιςεισ του άρκρου 1,
τθσ περίπτωςθσ αβ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2 και των τίτλων των άρκρων 6 και 7 τθσ ΑΤΟ
ΠΟΛ 1223/2017) και
ii. με την υπαγωγή ςτη ρφθμιςη και των οφειλϊν που βεβαιϊθηκαν ςτη Φορολογική
Διοίκηςη εντόσ του ζτουσ 2017, ήτοι ζωσ τισ 31/12/2017, αντί του προϊςχφοντοσ χρονικοφ ορίου
τθσ 31θσ/12/2016 (βλ. τροποποίθςθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2 και τθσ περίπτωςθσ γϋ του
άρκρου 11 τθσ ΑΤΟ ΠΟΛ 1223/2017), κατ’ αντιςτοιχία με τθ ςχετικι νομοκετικι μεταβολι που
επιλκε και ςτθ ςυλλογικι διαδικαςία του εξωδικαςτικοφ μθχανιςμοφ με τθν τροποποίθςθ των
περιπτϊςεων ιςτϋ και ιηϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 του ν. 4469/2017 με το άρκρο 45 του ν.
4549/2018 (Αϋ105).
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β) Επεκτάθηκε η εφαρμογή των ειδικϊν κανόνων ρφθμιςησ που προβλζπονται ςτην
περίπτωςη Β του άρθρου 6 και ςτην περίπτωςη Β του άρθρου 7 τησ ΑΤΟ ΠΟΛ 1223/2017 και
ίςχυαν για οφειλζτεσ με ςυνολικζσ οφειλζσ (προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ ι προσ το Δθμόςιο, κατά
περίπτωςθ) από 20.000,01 ζωσ 50.000 ευρϊ, ςε οφειλζτεσ με ςυνολικζσ οφειλζσ (προσ όλουσ
τουσ πιςτωτζσ ι προσ το Δθμόςιο, κατά περίπτωςθ) από 20.000,01 ζωσ 125.000 ευρϊ.
γ) Σζθηκαν νζοι κανόνεσ ρφθμιςησ οφειλϊν για οφειλζτεσ με ςυνολικζσ οφειλζσ (προσ
όλουσ τουσ πιςτωτζσ ή προσ το Δημόςιο, κατά περίπτωςη) άνω των 125.000 ευρϊ, που
προβλζπουν την υποχρζωςη του οφειλζτη να προςκομίςει αξιολόγηςη βιωςιμότητασ και
ςχζδιο αναδιάρθρωςησ οφειλϊν. Οι εν λόγω κανόνεσ περιλαμβάνονται ςτθ νζα περίπτωςθ Γ του
άρκρου 6 (για οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα με πτωχευτικι ικανότθτα και νομικά πρόςωπα που
αποκτοφν ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα) και ςτθ νζα περίπτωςθ Γ του άρκρου 7
(για οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα χωρίσ πτωχευτικι ικανότθτα που αποκτοφν ειςόδθμα από
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα) τθσ ΑΤΟ ΠΟΛ 1223/2017.
Ειδικότερα, ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο οφειλζτθσ πρζπει να προςκομίςει αξιολόγθςθ
βιωςιμότθτασ και ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν, από ανεξάρτθτο εμπειρογνϊμονα κατά τθν
ζννοια του άρκρου 1 παρ. 2 περ. ιδϋ του ν. 4469/2017, ο οποίοσ είναι είτε φυςικό πρόςωπο που
είναι μζλοσ του Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ τουλάχιςτον 5 χρόνια και διακζτει άδεια
αςκιςεωσ οικονομολογικοφ επαγγζλματοσ ι άδεια λογιςτι φοροτεχνικοφ τάξθσ Αϋ, είτε νομικό
πρόςωπο, εφόςον θ ωσ άνω αξιολόγθςθ και το ςχζδιο υπογράφονται από φυςικό πρόςωπο που
διακζτει τα ωσ άνω προςόντα, το κόςτοσ τθσ οποίασ βαρφνει τον οφειλζτθ. Για τθν αξιολόγθςθ
τθσ βιωςιμότθτασ του οφειλζτθ προαφαιροφνται από το χρζοσ το 85% των προςαυξιςεων ι
τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ και το 95% των αυτοτελϊσ βεβαιωμζνων προςτίμων που ζχουν
επιβλθκεί από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ (βλ. ενδεικτικι απαρίκμθςθ ςτο Κεφάλαιο Ε6 τθσ
εγκυκλίου ΠΟΛ 1055/2018), ϊςτε το ποςό οφειλισ προσ το Δθμόςιο, βάςει του οποίου κρίνεται θ
βιωςιμότθτα, να είναι πλαςματικά μειωμζνο, χωρίσ ωςτόςο το ποςό αυτό να ταυτίηεται με το
ποςό αποπλθρωμισ τθσ οφειλισ που προτείνεται ςτο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ.
Σο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ πρζπει να είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 21 του
άρκρου 15 του ν. 4469/2017 όπωσ ιςχφει και ςτθ νζα περίπτωςθ Γ του άρκρου 6 ι ςτθ νζα
περίπτωςθ Γ του άρκρου 7 τθσ ΑΤΟ ΠΟΛ 1223/2017, κατά περίπτωςθ, όπωσ τροποποιικθκε με
τθν ΑΤΟ ΠΟΛ 1116/2018, δθλαδι i) θ ρφκμιςθ να μθ φζρει το Δθμόςιο ςε χειρότερθ οικονομικι
κζςθ από αυτιν ςτθν οποία κα βριςκόταν ςε περίπτωςθ ρευςτοποίθςθσ των περιουςιακϊν
ςτοιχείων του οφειλζτθ, ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ii) το προτεινόμενο
ςχιμα αποπλθρωμϊν δφναται να περιλαμβάνει μείωςθ ζωσ 100% των προςαυξιςεων/τόκων
εκπρόκεςμθσ καταβολισ και να μθν καταλιγει ςε παροφςα αξία μικρότερθ του 50% τθσ ςυνολικά
βεβαιωμζνθσ βαςικισ οφειλισ που πρόκειται να υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ.
Σο Δθμόςιο προτείνει λφςεισ ρφκμιςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αξιολόγθςθ
βιωςιμότθτασ, το ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν και τθν ικανότθτα αποπλθρωμισ που
προκφπτει από αυτά, ςε ιςόποςεσ τοκοχρεωλυτικά υπολογιςμζνεσ μθνιαίεσ δόςεισ, ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 21 του άρκρου 15 του ν. 4469/2017 και τθν παράγραφο 5 του άρκρου 4 τθσ ΑΤΟ
ΠΟΛ 1223/2017, όπωσ ιςχφουν, ο αρικμόσ των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ εκατόν
είκοςι (120), ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 4 τθσ ίδιασ απόφαςθσ. Μείωςθ οφειλισ
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δφναται να προτακεί, αφοφ λθφκοφν υπόψθ όλοι οι ανωτζρω κανόνεσ, μόνο εφόςον θ ςυνολικι,
ςε βάκοσ δεκαετίασ, και με όρουσ παροφςασ αξίασ, ικανότθτα αποπλθρωμισ υπολείπεται τθσ
ςυνολικισ οφειλισ. Σο ςυνολικό ποςό προσ αποπλθρωμι βάςει τθσ ρφκμιςθσ δεν μπορεί να
υπολείπεται τθσ ωσ άνω ικανότθτασ αποπλθρωμισ.
δ) Προςτζθηκαν νζεσ εξαιρζςεισ ςτη δυνατότητα ρφθμιςησ οφειλϊν ςε περίπτωςη που
η ςυνολική αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ και τυχόν
ςυνοφειλζτθ/ςυνοφειλετϊν που υπζβαλαν τθν αίτθςθ από κοινοφ με τον οφειλζτθ, όπωσ θ αξία
αυτι προςδιορίηεται ςτθν ενότθτα Γ.2. τθσ εγκυκλίου ΠΟΛ 1055/2018, υπερβαίνει οριςμζνο
όριο ςε ςυςχζτιςη με το φψοσ τησ προσ ρφθμιςη οφειλήσ (βλ. νζο εδάφιο ςτο τζλοσ τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 8 τθσ Απόφαςθσ ΠΟΛ 1223/2017).
υγκεκριμζνα:
φμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 8 τθσ ΑΤΟ ΠΟΛ 1223/2017, το Δθμόςιο δεν
προτείνει ρυκμίςεισ, ςε περίπτωςθ που θ προσ ρφκμιςθ ςυνολικι οφειλι προσ αυτό υπερβαίνει
τισ είκοςι χιλιάδεσ (20.000) ευρϊ και θ ςυνολικι αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ
και τυχόν ςυνοφειλζτθ/ςυνοφειλετϊν που υπζβαλαν τθν αίτθςθ από κοινοφ με τον οφειλζτθ,
όπωσ θ αξία αυτι προςδιορίηεται ςτθν ενότθτα Γ.2. τθσ εγκυκλίου ΠΟΛ 1055/2018, υπερβαίνει το
εικοςιπενταπλάςιο (25) τθσ ανωτζρω οφειλισ (βλ. κεφάλαιο Γ3β τθσ εγκυκλίου ΠΟΛ 1055/2018).
Με το νζο εδάφιο που προςτζκθκε ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 8 τθσ απόφαςθσ,
προβλζπεται ότι «το Δημόςιο, επίςησ, δεν προτείνει ρυθμίςεισ εφόςον (α) η προσ ρφθμιςη
ςυνολική οφειλή προσ αυτό υπερβαίνει τισ 50.000 ευρώ και η ςυνολική αξία των περιουςιακών
ςτοιχείων του οφειλζτη, ςφμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 τησ παροφςασ, υπερβαίνει το
ανώτατο ποςό που προκφπτει ςφμφωνα με την προηγοφμενη περίπτωςη ή το εικοςαπλάςιο (20)
αυτήσ, όποιο εκ των δφο είναι μεγαλφτερο και (β) η προσ ρφθμιςη ςυνολική οφειλή προσ αυτό
υπερβαίνει τισ 200.000 ευρώ και η ςυνολική αξία των περιουςιακών ςτοιχείων του οφειλζτη,
ςφμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 τησ παροφςασ, υπερβαίνει το ανώτατο ποςό που προκφπτει
ςφμφωνα με την προηγοφμενη περίπτωςη ή το δεκαπενταπλάςιο (15) αυτήσ, όποιο εκ των δφο
είναι μεγαλφτερο».
Από τα ανωτζρω προκφπτει ότι το Δθμόςιο δεν προτείνει ρυκμίςεισ, εφόςον:
α) θ προσ ρφκμιςθ ςυνολικι οφειλι υπερβαίνει τισ 50.000 ευρϊ και θ ςυνολικι αξία των
περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ και τυχόν ςυνοφειλζτθ/ςυνοφειλετϊν που υπζβαλαν τθν
αίτθςθ από κοινοφ με τον οφειλζτθ, όπωσ θ αξία αυτι προςδιορίηεται ςτθν ενότθτα Γ.2. τθσ
εγκυκλίου ΠΟΛ 1055/2018, υπερβαίνει το ποςό των (50.000 Χ 25=) 1.250.000 ευρϊ ι το 20πλάςιο
τθσ προσ ρφκμιςθ οφειλισ, όποιο εκ των δφο είναι μεγαλφτερο και
β) θ προσ ρφκμιςθ ςυνολικι οφειλι υπερβαίνει τισ 200.000 ευρϊ και θ ςυνολικι αξία των
περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ και τυχόν ςυνοφειλζτθ/ςυνοφειλετϊν που υπζβαλαν τθν
αίτθςθ από κοινοφ με τον οφειλζτθ, όπωσ θ αξία αυτι προςδιορίηεται ςτθν ενότθτα Γ.2. τθσ
εγκυκλίου ΠΟΛ 1055/2018, υπερβαίνει το ποςό των (200.000 Χ 20=) 4.000.000 ευρϊ ι το
15πλάςιο τθσ προσ ρφκμιςθ οφειλισ, όποιο εκ των δφο είναι μεγαλφτερο.
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Επομζνωσ, το Δθμόςιο δεν προτείνει ρυκμίςεισ, εφόςον θ ςυνολικι αξία τθσ περιουςίασ του
οφειλζτθ και τυχόν ςυνοφειλζτθ/ςυνοφειλετϊν που υπζβαλαν τθν αίτθςθ από κοινοφ με τον
οφειλζτθ, όπωσ θ αξία αυτι προςδιορίηεται ςτθν ενότθτα Γ.2. τθσ εγκυκλίου ΠΟΛ 1055/2018,
υπερβαίνει τα πιο κάτω ποςά (ςτιλθ 2) ανά φψοσ προσ ρφκμιςθ οφειλισ προσ το Δθμόςιο (ςτιλθ
1).
ΠΡΟ ΡΤΘΜΙΗ ΟΦΕΙΛΗ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ
0-20.000 €
20.000,01€-50.000€
50.000,01€-62.500€
62.500,01€-200.000€
200.000,01€-266.666,67€
266.666,68€ και άνω

ΑΝΩΣΑΣΟ ΕΠΙΣΡΕΠΣΟ ΟΡΙΟ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ
Δεν προβλζπεται
25πλαςιο τθσ προσ ρφκμιςθ οφειλισ
1.250.000€
20πλάςιο τθσ προσ ρφκμιςθ οφειλισ
4.000.000 €
15πλάςιο τθσ προσ ρφκμιςθ οφειλισ

Σζλοσ, μεταβολή ςτουσ κανόνεσ που διζπουν τη ρφθμιςη οφειλϊν τησ ΑΤΟ ΠΟΛ 1223/2017
επήλθαν και με την τροποποίηςη τησ παραγράφου 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 με το ν.
4549/2018 (Aϋ105). Ειδικότερα, μετά τθν τροποποίθςθ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 15 του ν.
4469/2017 με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 53 του ν. 4549/2018 (Aϋ105) και τθν πρόβλεψθ
ανάλογθσ εφαρμογισ των οριηομζνων ςτθν ανωτζρω παράγραφο και ςτθ ρφκμιςθ οφειλϊν κατά
τθν παράγραφο 21 του άρκρου 15 του ν. 4469/2017 (παράγραφοσ 4 του άρκρου 53 του ν.
4549/2018), οι νζεσ διατάξεισ περί δυνατότθτασ αδρανοποίθςθσ καταςχζςεων απαιτιςεων που
ζχουν επιβλθκεί ςτα χζρια τρίτων υπό τθν ζννοια τθσ αποδζςμευςθσ αποκλειςτικά μελλοντικϊν
απαιτιςεων κακϊσ και περί άρςθσ αυτϊν υπό προχποκζςεισ εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτθ
ρφκμιςθ τθσ ΑΤΟ ΠΟΛ 1223/2017, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει (βλ. αναλυτικά εγκφκλιο
ΠΟΛ 1126/2018, Κεφάλαιο II). Επιπροςκζτωσ, μετά τθν τροποποίθςθ τθσ παραγράφου 21 του
άρκρου 15 του ν. 4469/2017 με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 53 του ν. 4549/2018 εφαρμόηονται
αναλογικά και κατά το χρονικό διάςτθμα που εκκρεμεί θ αίτθςθ ρφκμιςθσ τθσ ΑΤΟ ΠΟΛ
1223/2017 τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 1, 1α, 2 και 5 του άρκρου 13 του ν. 4469/2017 περί
αυτοδίκαιθσ αναςτολισ εκτζλεςθσ και άρςθσ αυτισ (βλ. αναλυτικά εγκφκλιο ΠΟΛ 1126/2018,
Κεφάλαιο II).

Ο Διοικητήσ τησ Ανεξάρτητησ Αρχήσ
Δημοςίων Εςόδων
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’
2. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ, φςτερα από επικοινωνία και ςυνεννόθςθ με
το Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ)
3. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
4. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Αϋ (πλθν των αποδεκτϊν προσ ενζργεια)
2. Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ
3. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ
4. Κεντρικι Τπθρεςία του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
3. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ
4. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία
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