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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 29 Νοεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
 Αρ. Φύλλου 4158

Αριθ. 130060
 Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα

χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο N . 4469/2017 «Εξω-δικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης
Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 Ν. 4469/2017 (Α΄ 62) «Εξωδικαστικός Μηχανισµός Ρύθµισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες
διατάξεις».

2. Του αρ. 27 (παρ. 2 ε, περίπτ. iv) του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) «Κώδικας Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (98 Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών (Α΄ 178)».

5. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µετονοµασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων», (Α΄ 208).

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄ 116).

7. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ΄ αριθ. ΠΟΛ. 1105/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός των κριτηρίων για τη διαµόρφωση της ψήφου του
Δηµοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού µηχανισµού ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων, της µεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον
προσδιορισµό των δόσεων αποπληρωµής οφειλών προς το Δηµόσιο µε σύµβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεµάτων για την
εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του Ν. 4469/2017».

9. Την υπ΄ αριθ. 32320/184/11-07-2017 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Καθορισµός της µεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισµό του αριθµού και του ύψους των δόσεων, καθώς και για τη
διαµόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών του Ν. 4469/2017».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων
και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις».

11. Τις µε αριθ. Υ155/11-7-2016 (ΥΟΔΔ 362) και 120938/Ζ1 (ΥΟΔΔ 408) αποφάσεις του Πρωθυπουργού περί διορισµού του Ειδικού
Τοµεακού Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

12. Την ανάγκη θέσπισης απλοποιηµένης διαδικασίας ρύθµισης οφειλών των επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων
ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο της υπαγωγής τους στο Ν. 4469/2017.

13. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

`Αρθρο 1
 Αντικείμενο Ρύθμισης

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση απλοποιηµένης διαδικασίας ρύθµισης των οφειλών επιχειρήσεων που υπάγονται στο πεδίο
εφαρµογής του Ν. 4469/2017 (Α΄ 62), το ύψος των οποίων δεν ξεπερνά συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €).

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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`Αρθρο 2
 Απλοποιημένη Διαδικασία Υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 4469/2017

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη, µέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)
www.keyd.gov.gr µε τη διαδικασία που ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση υπ΄ αριθ. 116821/25.10.2017 (ΦΕΚ 3909/Β΄/6.11.2017)
«Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρµας Εξωδικαστικού Μηχανισµού Ρύθµισης Οφειλών Επιχειρήσεων Ν. 4469/2017
(ΦΕΚ Α΄ 62)» και µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας (εφεξής το Σύστηµα). Στο µέτρο που η παρούσα απόφαση δεν ορίζει
διαφορετικά, εφαρµόζονται οι ουσιαστικές και διαδικαστικές διατάξεις του Ν. 4469/2017, και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών
κανονιστικών πράξεων.

`Αρθρο 3
 Τυποποιημένος Τρόπος Αξιολόγησης Βιωσιμότητας

1. Για τους σκοπούς της εφαρµογής της παρούσας απόφασης, προκειµένου ένας οφειλέτης να κριθεί βιώσιµος για την τυποποιηµένη πρόταση
ρύθµισης, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις
πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο Ν. 4469/2017, και

β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, µετά την αφαίρεση των ποσών της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, προς το καθαρό αποτέλεσµα
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να είναι ίσος ή µικρότερος από οκτώ (8). Για την εφαρµογή της παρούσας προϋπόθεσης λαµβάνεται
υπόψη το µεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση των εξής ποσών:

αα) του καθαρού αποτελέσµατος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης και

ββ) του µέσου όρου των δύο (2) πλέον θετικών καθαρών αποτελεσµάτων προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις (3) τελευταίες
χρήσεις.

Οι πιστωτές του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να προβούν σε εξατοµικευµένη αξιολόγηση
βιωσιµότητας, σύµφωνα µε τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσής τους, προκειµένου να εκτιµήσουν την ικανότητα αποπληρωµής του
οφειλέτη.

Εάν πιστωτής, ο οποίος κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων, εκτιµήσει τον οφειλέτη ως µη βιώσιµο, δεν προτείνεται
καµία ρύθµιση των οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιηµένης διαδικασίας.

`Αρθρο 4
 Πρόταση τυποποιημένης λύσης

1. Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 και µετά τη διαπίστωση απαρτίας, τυχόν αντιπροτάσεις
ρύθµισης οφειλών που υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες πιστωτές, παράγονται µε τυποποιηµένο τρόπο και υπόκεινται στους
ακόλουθους κανόνες:

α) Αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά ανά πιστωτή:

αα) το σύνολο των τόκων υπερηµερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τοµέα.

ββ) ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δηµοσίου από πρόστιµα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική
διοίκηση.

γγ) ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δηµοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή
τόκους εκπρόθεσµης καταβολής.

Τα ποσά των υποπεριπτ. ββ) και γγ) αφαιρούνται µε την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 4469/2017 .

β) Ο οφειλέτης καταβάλει ισόποσες τοκοχρεωλυτικές µηνιαίες δόσεις, που δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερες από το ποσό των πενήντα (50)
ευρώ ανά πιστωτή.

γ) Ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των χρηµατοδοτικών φορέων, κατά την έννοια της περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του
Ν. 4469/2017 , του Δηµοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής θεσµικών πιστωτών) δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις εκατόν
είκοσι (120), ενώ για τους λοιπούς ιδιώτες πιστωτές δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις είκοσι τέσσερις (24). Κατ΄ εξαίρεση, αν οι οφειλές
προέρχονται από συµβάσεις παροχής εργασίας οποιουδήποτε τύπου, οι δόσεις δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις έξι (6). Ο αριθµός των δόσεων
είναι κοινός για κάθε µία από τις ανωτέρω κατηγορίες πιστωτών, µε την επιφύλαξη των περιπτ. β΄ και ε΄.

δ) Για τον υπολογισµό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων λαµβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο µε το επιτόκιο euribor τριµήνου, προσαυξηµένο κατά
πέντε ποσοστιαίες µονάδες και κατά την εισφορά του Ν. 128/1975 κατά περίπτωση, αν είχε προγενέστερα συµφωνηθεί ότι η εισφορά αυτή
βαρύνει τον οφειλέτη. Το επιτόκιο είναι κυµαινόµενο για τους χρηµατοδοτικούς φορείς και αναπροσαρµόζεται ανά τρίµηνο, µε έναρξη την
ηµεροµηνία κατάρτισης της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Για τους υπόλοιπους πιστωτές το επιτόκιο είναι σταθερό, µε κρίσιµο χρόνο
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Εναλλακτικά, ο οφειλέτης µπορεί να προτείνει να καταβάλει την οφειλή του σε όλους τους θεσµικούς
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πιστωτές σε δώδεκα (12) ή λιγότερες άτοκες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, επί υπερηµερίας του οφειλέτη, οι δόσεις που οφείλονται προς τους
χρηµατοδοτικούς φορείς βαρύνονται µε το επιτόκιο του πρώτου εδαφίου.

ε) Αν η βασική οφειλή προς το Δηµόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν ξεπερνά το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €)
ανά πιστωτή, στο οποίο δεν προσµετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 4469/2017
, ο αριθµός των δόσεων προς τον εν λόγω πιστωτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα έξι (36). Στην περίπτωση αυτή, δεν υφίσταται η
υποχρέωση προσφοράς κοινού αριθµού δόσεων για όλους τους θεσµικούς πιστωτές.

στ) Αν ποσοστό 2,75% του θετικού καθαρού αποτελέσµατος του οφειλέτη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων είναι µεγαλύτερο από τη
συνολική αρχική µηνιαία δόση, όπως αυτή προκύπτει από τις περιπτ. α΄ έως ε΄, τότε η συνολική µηνιαία δόση αναπροσαρµόζεται, ώστε να
ισούται µε αυτό το ποσό. Το επιπλέον ποσό κατανέµεται συµµέτρως στους θεσµικούς πιστωτές, ανάλογα µε την απαίτηση του καθενός, και ο
αριθµός των δόσεων µειώνεται, ώστε το σύνολο της καθαρής παρούσας αξίας αυτών, λαµβανοµένου υπόψη του επιτοκίου της περιπτ. δ΄, να
ισούται µε το σύνολο της οφειλής προς αυτούς, µειωµένης κατά τα ποσά της περιπτ. α΄. Για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης
λαµβάνεται υπόψη το ποσό της περιπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, που λήφθηκε υπόψη για την κατάφαση της βιωσιµότητας.

2 Το Δηµόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην παρ. 1. Επιπλέον, οφείλουν να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην παρ. 1.

3. Το Δηµόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ
προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 1, αν η συνολική αξία της περιουσίας του
οφειλέτη είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) φορές µεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή προς ρύθµιση.

`Αρθρο 5
 Εφαρμογή της τακτικής διαδικασίας

1. Η διαδικασία συνεχίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 4469/2017 και στην κοινή υπουργική απόφαση
υπ΄ αριθ. 116821/25.10.2017 (ΦΕΚ 3909/Β΄/6.11.2017) «Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρµας Εξωδικαστικού
Μηχανισµού Ρύθµισης Οφειλών Επιχειρήσεων Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62)» στις εξής περιπτώσεις:

α) αν ο οφειλέτης δεν πληροί τα κριτήρια του τυποποιηµένου τρόπου αξιολόγησης βιωσιµότητας της παρ. 1 του άρθρου 3,

β) αν η πρόταση τυποποιηµένης λύσης δεν γίνεται δεκτή από τον οφειλέτη,

γ) αν η πλειοψηφία των πιστωτών υποβάλει αντιπροτάσεις διαφορετικές σε σχέση µε την πρόταση τυποποιηµένης λύσης.

2. Κατά την τακτική διαδικασία, ο οφειλέτης µπορεί να προσκοµίσει µελέτη, προκειµένου να τεκµηριώσει τη βιωσιµότητα της επιχείρησής του ή
µία διαφορετική πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών.

`Αρθρο 6 
 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς αιτήσεις από το
στάδιο, στο οποίο αυτές βρίσκονται.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2017

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:
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