
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της με αριθμ. 32320/1841/
11-07-2017 (ΦΕΚ Β΄2360) απόφασης του Υφυ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της με-
θοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιο-
ρισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, 
καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της 
ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξω-
δικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017».

2 Διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 
54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογρά-
φους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊ-
σταμένους κτηματολογικών γραφείων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 51075/4308  (1)
Τροποποίηση της με αριθμ. 32320/1841/

11-07-2017 (ΦΕΚ Β΄2360) απόφασης του Υφυπουρ-

γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μεθοδολογίας 

και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθ-

μού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κρι-

τηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. 

κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης 

οφειλών του ν. 4469/2017».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 20 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 «Εξω-

δικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 62), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 
(Α΄167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του 
ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις ν.δ. 356/1974 Κώδικας Εισπράξεως 
Δημοσίων Εσόδων (Α΄90).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

7. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/8-10-2015 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πε-
τρόπουλο» (Β΄ 2169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την ανάγκη εναρμόνισης των οικονομικών στοι-
χείων που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του 
εισοδήματος στις αιτήσεις εξωδικαστικού μηχανισμού 
όπου εμπλέκονται άνω του ενός πιστωτές με τις αιτήσεις 
διμερούς διαπραγμάτευσης, καθώς και των εφαρμοζό-
μενων πολιτικών μεταξύ των θεσμικών πιστωτών (ΑΑΔΕ, 
ΕΦΚΑ, τράπεζες), κατά την εξέταση και διεκπεραίωση 
υποθέσεων εξωδικαστικού μηχανισμού.

9. Την παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 «Εξω-
δικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 62), όπως ισχύει, σύμφωνα με την 
οποία οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) εκπρο-
σωπούνται στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών από 
το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, ούτε και στους Προϋπολογισμούς των Φ.Κ.Α., 
αποφασίζουμε:

Οι υποπερ. (βα) και (ββ) της περ. Α(β) της παρ. 1 του 
άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης 32320/1841/
11-07-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2360) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«βα) Για νομικά πρόσωπα.

Το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών 
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) της 
τελευταίας τριετίας και των κερδών προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν 
από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, η υποχρέω-
ση αποπληρωμής φόρων, η ανάγκη για πραγματοποίηση 
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επενδύσεων απαραίτητων για τη συνέχιση λειτουργίας 
της επιχείρησης, καταθέσεις, καθώς και το ελάχιστο ανα-
γκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.

(ββ) Για φυσικά πρόσωπα.
Το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών 

προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) της 
τελευταίας τριετίας και των κερδών προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν 
την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, τα έσοδα από άλ-
λες πηγές, η υποχρέωση αποπληρωμής τρεχόντων φορο-
λογικών υποχρεώσεων, οι ελάχιστες αναγκαίες ταμειακές 
ροές για τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, 
οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, η ανάγκη εξυπηρέτησης 
τυχόν οφειλών που δεν ρυθμίζονται με τη σύμβαση ανα-
διάρθρωσης. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη τυχόν κατα-
θέσεις, αφαιρουμένου ενός ελάχιστου επιπέδου μετρητών 
για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης».

Οι υποπερ. (βα) και (ββ) της περ. Α(β) της παρ. 1 του 
άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης 32320/1841/
11-7-2017 (ΦΕΚ Β΄2360), όπως αντικαθίστανται με τις 
παραγράφους του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και 
σε υποθέσεις που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    ΠΟΛ. 1182 (2)
Διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 

54Α του ν. 4174/2013 από τους συμβολαιογρά-

φους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊ-

σταμένους κτηματολογικών γραφείων. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Κώδικας Φορολογικής 

Διαδικασίας» και ειδικότερα των άρθρων 4, 5, 14, 23, 24, 
26, 28, 45, 54Α, 62 και 63 αυτού, όπως ισχύουν.

β) Του Κεφ. Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους του ν. 4389/2016 (Α΄ 
94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

γ) Των άρθρων 1 έως και 10 και 13 του ν. 4223/2013 
(Α΄ 287) «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

δ) Του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) «Αποκα-
τάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της 
φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

ε) Του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) «Φόρος 
προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη 
φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

στ) Της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 
και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιή-
θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων:

α) ΠΟΛ. 1052/17-02-2014 (Β΄ 389) «Τύπος και περιε-
χόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών 
και νομικών προσώπων έτους 2014, τρόπος αναγραφής 
των ακινήτων, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και 
διαδικασία υποβολής της».

β) ΠΟΛ. 1004/02-01-2015 (Β΄ 2) «Πιστοποιητικό του άρ-
θρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 
και επομένων», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 
ΠΟΛ. 1015/14-01-2015 (Β΄ 245) και ΠΟΛ. 1114/5-6-2015 
(Β΄ 1093).

3. Τις εγκυκλίους:
α) ΠΟΛ. 1001/4-1-2005 «Υποβολή δήλωσης στοιχείων 

ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2005».
β) ΠΟΛ. 1047/10-03-2005 «Συμπληρωματικές οδηγίες 

για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο 
Ε9) έτους 2005» και

γ) ΠΟΛ. 1237/11-11-2014 «Οδηγίες για τη συμπλήρω-
ση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από 
την 1η Ιανουαρίου 2014».

4. Την Δ.Σ.Σ. Α 1061419 ΕΞ 2018/20-04-2018 (Β΄ 1686) 
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα «Επιχειρησιακό 
Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 
για το έτος 2018» και ειδικότερα τον Σ.Π. 2.1.19 και τον Σ.Μ. 
2.3.12, που αφορούν τη διενέργεια τουλάχιστον 100 ελέγ-
χων από τα Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους 
Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ., για τη διαπίστωση της ορθής 
εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους 
υποθηκοφύλακες του άρθρου 54 Α του ν. 4174/2013.

5. Την 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την αριθμ. 
39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβου-
λίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

6. Την Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Β΄ 2743) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσι-
οδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα 
της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε, συ-
μπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα με την Δ. ΟΡΓ. Σ 
1125477/2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

1. Το έτος 2018 διενεργούνται έλεγχοι γραφείου από 
τα Τμήματα ή Γραφεία Συμμόρφωσης και Σχέσεων με 
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τους Φορολογουμένους των Δημοσίων Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) για τη διαπίστωση της ορθής εφαρ-
μογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α΄170) από 
συμβολαιογράφους ή/και από υποθηκοφύλακες.

2. Οι προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά υπη-
ρεσία, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύ-

νων, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται, ως Παράρτημα 
της παρούσας.

3. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης επιβο-
λής του προστίμου της παρ. 6 του άρθρου 54Α του ν. 
4174/2013 έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (χωρίς δημοσίευση του Παραρτήματος).

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02044220410180004*
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