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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 29 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 Αρ. Φύλλου 4640

Αριθμ. οικ. 62134/4100 
 Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του N . 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον
προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και

ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 21 του αρ. 15 του N. 4469/2017 (Α΄ 62) «Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Του π.δ. 134/2017«Οργανισµός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α΄29) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, και την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του π. δ/τος 125/2016 (Α΄ 116) «Διορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».

6. Την υπ΄ αριθµ. οικ. 44549/Δ9.12193/8-10-2015 (Β΄ 2169) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 54051/Δ9.14200/22-11-2016 όµοια (Β΄ 3801) και την υπ΄
αριθµ. 59285/18416/12-12-2017 όµοια (Β΄ 4503).

7. Την ανάγκη καθορισµού λεπτοµερειών για την αποπληρωµή των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης των οφειλετών που
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του Ν. 4469/2017.

8. Την παρ. 15 του αρ. 15 του Ν. 4469/2017 (Α΄ 62) σύµφωνα µε την οποία οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) εκπροσωπούνται στην
εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, ούτε και στους
προϋπολογισµούς των Φ.Κ.Α., αποφασίζουµε:

`Αρθρο 1

Κατόπιν αιτήσεως οφειλέτη, ο οποίος εµπίπτει στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας και οι συνολικές οφειλές του
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, που απευθύνεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) έως την 31η Δεκεµβρίου 2018, το Κ.Ε.Α.Ο. προτείνει λύσεις ρύθµισης σύµφωνα µε τα κριτήρια και τους κανόνες των
άρθρων 4 έως 8, της παρούσης κατά περίπτωση. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Η ρύθµιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη.

`Αρθρο 2
 Πεδίο εφαρμογής

1. Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθµιση της παρούσας έχουν:

α. φυσικά πρόσωπα µε πτωχευτική ικανότητα ή νοµικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε
τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ( άρθρα 21 και 47 του Ν. 4172/2013 , Α΄167) και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον
πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιµότητας του άρθρου 3 και δεν συντρέχουν οι εξαιρέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.
4469/2017 και

αα. οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή/και

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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αβ. οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών οφειλών τους

β. φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν.
4172/2013), αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών, και έχουν φορολογική κατοικία
στην Ελλάδα, µε οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. έως 50.000 ευρώ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιµότητας του άρθρου 3 του Ν.
4469/2017 και δεν συντρέχουν οι εξαιρέσεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 και των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 3 του
άρθρου 2 του ιδίου νόµου.

2. Στη ρύθµιση υπάγονται οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. που γεννήθηκαν µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2016 και είναι κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης βεβαιωµένες σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων-Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ. 356/1974), µε τις
προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθµιση. Η υπαγωγή στις ρυθµίσεις της παρούσας απόφασης
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάµενων ρυθµίσεων για τις ίδιες οφειλές.

3. Από τη ρύθµιση εξαιρούνται οφειλές που έχουν ρυθµιστεί µε οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συµβιβασµό κατά τις διατάξεις του
νόµου 3869/2010 (Α΄ 130), ακόµα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο.

`Αρθρο 3 
 Περιεχόμενο αίτησης και συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Η αίτηση πρέπει να περιέχει πλήρη στοιχεία του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών που υποβάλλουν αυτήν από κοινού µε τον οφειλέτη καθώς
και τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιµότητας αυτού σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 4469/2017. Η αίτηση πρέπει να
περιέχει επιπλέον κατάλογο όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλόµενων ποσών ανά πιστωτή. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης του Ν. 1599/1986 και συνοδεύεται υποχρεωτικά από: α) για οφειλέτες της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της
παρούσας, πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο περί µη πτώχευσης του οφειλέτη, µη υπαγωγής αυτού σε διαδικασία εξυγίανσης κατ΄
άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007 ή ειδικής εκκαθάρισης κατ΄ άρθρο 106ια του ίδιου νόµου, όπως ίσχυε, ή συµφωνίας ρύθµισης ή ειδικής
διαχείρισης κατ΄ άρθρα 62 επ. του Ν. 4307/2014 ,

β) για οφειλέτες της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο ότι δεν
εκκρεµεί αίτηση για υπαγωγή του οφειλέτη σε µία από τις διαδικασίες της ως άνω περίπτωσης α του παρόντος άρθρου,

γ) για οφειλέτες της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γενικό Αρχείο
Αιτήσεων άρθρου 13 του Ν. 3869/2010 ) ότι δεν έχει εκδοθεί γι΄ αυτόν οριστική δικαστική απόφαση ρύθµισης οφειλών ή επικύρωσης
δικαστικού συµβιβασµού κατά τις διατάξεις του νόµου 3869/2010. Σε περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης του προηγούµενου εδαφίου,
πρέπει να προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη του Ν. 1599/1986 ότι οι οφειλές που έχουν περιληφθεί σε αυτήν δεν εµπίπτουν
στην εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, καθώς και επικυρωµένο αντίγραφο της αίτησης και της απόφασης,

δ) για οφειλέτες των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης
ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης προσδιορισµού φόρου του έτους υποβολής της αίτησης και των πέντε (5) προηγούµενων ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί,

ε) για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά
τους εµπράγµατα δικαιώµατα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισµού, συµπληρωµένο έντυπο υπολογισµού αξίας του γηπέδου (Α
ΓΗΣ),

στ) για οφειλέτες νοµικά πρόσωπα, πιστοποιητικό περί µη λύσης της εταιρείας από το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.),

ζ) αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συµβουλίου και του διευθύνοντος συµβούλου
για ανώνυµες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των οµόρρυθµων εταίρων
και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες και στην περίπτωση κατά την οποία οι προς ρύθµιση οφειλές προς τους ΦΚΑ υπερβαίνουν τις
20.000 ευρώ, επιπροσθέτως, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

η) χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251) των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι
δηµοσιευµένες, εφόσον προβλέπεται υποχρέωση σύνταξης ή/και δηµοσίευσης αυτών,

θ) προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου µηνός τεταρτοβάθµιων λογαριασµών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον
προβλέπεται η κατάρτισή του,

ι) πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων, και

ια) υπεύθυνη δήλωση µε αναλυτική παράθεση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων για τις οποίες υπάρχουν εµπράγµατες εξασφαλίσεις επί
αυτών.

Το Κ.Ε.Α.Ο. δύναται να ζητήσει την υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών, τα οποία κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση της βιωσιµότητας του
οφειλέτη και για τη διαµόρφωση της πρότασης ρύθµισης από αυτό, σύµφωνα µε τα επόµενα άρθρα.

Τα ως άνω δικαιολογητικά προσκοµίζονται και από τυχόν συνοφειλέτη που υποβάλλει από κοινού αίτηση µε τον οφειλέτη.

Σε περίπτωση που το Κ.Ε.Α.Ο. διαπιστώσει ελλείψεις ή ανακρίβειες στην υποβληθείσα αίτηση, τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά,
δύναται να τάξει εύλογη προθεσµία, η οποία δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, για τη συµπλήρωση ή διόρθωση αυτών και σε
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περίπτωση µη συµµόρφωσης να απορρίψει την αίτηση.

`Αρθρο 4
 Κριτήρια νια τη διαμόρφωση πρότασης ρύθμισης

1. Για την υποβολή πρότασης ρύθµισης από το Κ.Ε.Α.Ο. λαµβάνονται υπόψη το διαθέσιµο εισόδηµα και η αξία ρευστοποίησης των
περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, των οφειλετών.

2. Για την αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων το Κ.Ε.Α.Ο. ελέγχει και λαµβάνει υπόψη τα εξής:

(α) Για τα ακίνητα:

Εφόσον οι προς ρύθµιση οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ, έκθεση εκτιµητή ακινήτων, σύµφωνα µε την περίπτωση (ιε)
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4469/2017, η οποία έχει συνταχθεί σε χρόνο µικρότερο του έτους πριν την υποβολή της αίτησης και,
σε περίπτωση που προσκοµίζονται από οφειλέτη ή συνοφειλέτη περισσότερες εκθέσεις εκτιµητών, την πιο πρόσφατη. Εκτίµηση αξίας ακινήτων
που περιλαµβάνεται σε έκθεση εµπειρογνώµονα, σύµφωνα µε την περίπτωση (ιδ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4469/2017 ,
λαµβάνεται υπόψη µόνο όταν βασίζεται σε έκθεση εκτιµητή ακινήτων.

Σε περίπτωση που δεν απαιτείται ή δεν προσκοµίζεται έκθεση εκτιµητή ακινήτων, το Κ.Ε.Α.Ο. υπολογίζει ως αξία ακινήτων τη φορολογητέα
αξία για τον υπολογισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., σύµφωνα µε το Ν. 4223/2013, από την τελευταία συντεθείσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη
προσδιορισµού φόρου. Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισµού φυσικών προσώπων, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝΦ.Ι.Α. και
δεν προσκοµίζεται έκθεση εκτιµητή ακινήτων, το Κ.Ε.Α.Ο. υπολογίζει ως αξία ακινήτων την αντικειµενική αξία αυτών, όπως αυτή προκύπτει
από τις διατάξεις του άρθρου 41 Α΄ του Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α΄) και της απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών 1144814/2631/ ΠΟΛ.
1310/1998 (ΦΕΚ 1328 Β΄).

(β) Για τα κινητά:

i) που σχετίζονται µε την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του οφειλέτη ή συνοφειλέτη, όπως ενσώµατα και άυλα πάγια πλην
ακινήτων, αποθέµατα, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. τίτλοι, µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες καταθέσεις, µετρητά,
µετοχές) την αγοραία αξία όπως προκύπτει είτε από πρόσφατη έκθεση οικονοµολόγου, µέλους του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ή
κατόχου άδειας λογιστή-φοροτεχνικού Α΄ τάξης, προκειµένου για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικά βιβλία µε ετήσιο κύκλο εργασιών έως και
1.500.000 ευρώ ή απλογραφικά βιβλία ή από πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή, προκειµένου για οφειλέτη, που τηρεί διπλογραφικά
βιβλία µε ετήσιο κύκλο εργασιών µεγαλύτερο των 1.500.000 ευρώ. Ως «πρόσφατη έκθεση» θεωρείται αυτή που έχει συνταχθεί εντός των
τελευταίων δώδεκα µηνών πριν από την υποβολή της αίτησης της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που δεν προσκοµίζεται η ως άνω
έκθεση, το Κ.Ε.Α.Ο. λαµβάνει υπόψη την αξία που αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη και δύναται να ζητήσει τυχόν διαθέσιµα συνοδευτικά
έγγραφα για τον έλεγχο της ως άνω δηλωθείσας αξίας,

ii) που δεν υπάγονται στην ανωτέρω υποπερίπτωση και αφορούν σε κινητά µεγάλης αξίας, ενός εκάστου άνω των 2.000 ευρώ και συνολικά
εκτιµώµενα άνω των 30.000 ευρώ, αξία που αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη, για τον έλεγχο της οποίας το Κ.Ε.Α.Ο. δύναται να ζητήσει
τυχόν διαθέσιµα συνοδευτικά έγγραφα και η οποία δεν µπορεί να υπολείπεται αυτής που αναγράφεται σε εν ισχύ σύµβαση ασφάλισής τους,

iii) µικρής αξίας, η αξία που αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη.

3. Για την αξιολόγηση του εισοδήµατος λαµβάνεται υπόψη:

(α) για νοµικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού µε τον οφειλέτη, το
µεγαλύτερο µεταξύ του µέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) της τελευταίας τριετίας ή των κερδών
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη.

(β) για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την
αίτηση από κοινού µε τον οφειλέτη, το µεγαλύτερο µεταξύ του µέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA)
της τελευταίας τριετίας ή των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης
του οφειλέτη, καθώς και ο µέσος όρος των εσόδων από άλλες πηγές της τελευταίας τριετίας.

(γ) για συνοφειλέτες φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευµατίες, ο µέσος όρος του πραγµατικού δηλωθέντος κατά τις τρεις (3) τελευταίες φορολογικές
περιόδους εισοδήµατος, φορολογητέου ή µη.

4. Αν το µέρος του ποσοστού του 2,75% των κερδών του οφειλέτη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που χρησιµοποιήθηκαν
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, που αντιστοιχεί στο λόγο των οφειλών προς τους Φ.Κ.Α. προς τις συνολικές οφειλές του
οφειλέτη, είναι µεγαλύτερο από τη συνολική αρχική µηνιαία δόση, όπως αυτή προκύπτει σύµφωνα µε τα επόµενα άρθρα, τότε η συνολική
µηνιαία δόση αναπροσαρµόζεται, ώστε να ισούται µε αυτό το ποσό και ο αριθµός των δόσεων µειώνεται αναλόγως.

5. Το Κ.Ε.Α.Ο. προτείνει ρυθµίσεις, σύµφωνα µε τα επόµενα άρθρα, µε ισόποσες τοκοχρεωλυτικές µηνιαίες δόσεις. Για τον υπολογισµό των
τοκοχρεωλυτικών δόσεων λαµβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο µε το επιτόκιο euribor τριµήνου, προσαυξηµένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες
µονάδες, το οποίο είναι σταθερό, µε κρίσιµο χρόνο την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως.

6. Για τον υπολογισµό του τελικού ποσού της προς ρύθµιση οφειλής, καθώς και για το πλήθος δόσεων της προτεινόµενης ρύθµισης που δεν
δύναται να υπερβεί τις 120 µηνιαίες δόσεις µε ελάχιστο όριο δόσης τα πενήντα (50) ευρώ, εφαρµόζονται ειδικότερα τα επόµενα άρθρα.
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`Αρθρο 5
 Ρυθμίσεις για την κατηγορία οφειλετών φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα ή νομικών προσώπων που

αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συνολικές οφειλές έως 20.000 ευρώ

Στις περιπτώσεις οφειλετών του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α υποπερ. αα της παρούσας, το Κ.Ε.Α.Ο. χορηγεί τις ακόλουθες ρυθµίσεις των οφειλών
προς αυτό:

(Α) Για οφειλέτες µε συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς τους Φ.Κ.Α. έως 3.000 ευρώ:

(α) τµηµατική καταβολή του συνολικώς οφειλόµενου ποσού χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού

(β) καθορισµό του πλήθους και του ύψους των µηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:

(ι) ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ

(ιι) µέγιστος αριθµός δόσεων 36

(ιιι) ανάλογη µείωση του αριθµού των δόσεων βάσει του υπολογισµού της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας.

(Β) Για οφειλέτες µε συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς τους Φ.Κ.Α. από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ:

(α) διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής

(β) καθορισµό του πλήθους και του ύψους των µηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:

(ι) ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ

(ιι) µέγιστος αριθµός δόσεων 120

(ιιι) ανάλογη µείωση του αριθµού των δόσεων βάσει του υπολογισµού της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας.

`Αρθρο 6
 Ρυθμίσεις για την κατηγορία οφειλετών φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα ή νομικών προσώπων που

αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. που υπερβαίνουν το ογδόντα
πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών οφειλών τους

Στις περιπτώσεις οφειλετών του άρθρου 2 παρ. 1 περ. α υποπερ. αβ της παρούσας, το Κ.Ε.Α.Ο. χορηγεί τις ακόλουθες ρυθµίσεις των οφειλών
προς αυτό:

(Α) Για οφειλέτες µε συνολικές οφειλές έως 20.000 ευρώ:

Εφαρµόζεται αναλογικά το προηγούµενο άρθρο.

(Β) Για οφειλέτες µε συνολικές οφειλές από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ και µε την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 4469/2017 ,
οπότε εφαρµόζεται αναλογικά το προηγούµενο άρθρο.

(α) Το Κ.Ε.Α.Ο. χορηγεί ρυθµίσεις µόνο εφόσον ο οφειλέτης πληροί το εξής κριτήριο:

Ο λόγος του χρέους, αποµειούµενου κατά το ποσό του υπό διαγραφή µέρους του κατά τα κατωτέρω, προς το εισόδηµα, όπως αυτό
καθορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας, είναι µικρότερος ή ίσος του 8.

(β) Το Κ.Ε.Α.Ο. χορηγεί ρυθµίσεις µε τα εξής χαρακτηριστικά:

(βα) διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής

(ββ) καθορισµό του πλήθους και του ύψους των µηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:

(ι) ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ

(ιι) µέγιστος αριθµός δόσεων 120

(ιιι) ανάλογη µείωση του αριθµού των δόσεων βάσει του υπολογισµού της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας.

`Αρθρο 7
 Ρυθμίσεις για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική

ικανότητα

Στις περιπτώσεις οφειλετών του άρθρου 2 παρ. 1 περ. β της παρούσας, το Κ.Ε.Α.Ο. χορηγεί τις ακόλουθες ρυθµίσεις των οφειλών προς αυτό:

(Α) Για οφειλέτες µε συνολικές οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. έως 20.000 ευρώ:
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Εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.

(Β) Για οφειλέτες µε συνολικές οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ και µε την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 15
του Ν. 4469/2017 , οπότε εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης:

(α) Το Κ.Ε.Α.Ο. χορηγεί ρυθµίσεις µόνο εφόσον ο οφειλέτης πληροί το εξής κριτήριο:

Ο λόγος του χρέους, αποµειούµενου κατά το ποσό του υπό διαγραφή µέρους του κατά τα κατωτέρω, προς το εισόδηµα, όπως αυτό
καθορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας, είναι µικρότερος ή ίσος του 8.

(β) Το Κ.Ε.Α.Ο. χορηγεί ρυθµίσεις µε τα εξής χαρακτηριστικά:

(βα) διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής

(ββ) καθορισµό του πλήθους και του ύψους των µηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:

(ι) ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ

(ιι) µέγιστος αριθµός δόσεων 120

(ιιι) ανάλογη µείωση του αριθµού των δόσεων βάσει του υπολογισµού της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας.

`Αρθρο 8 
 Εξαιρέσεις

1. Το Κ.Ε.Α.Ο. δεν προτείνει ρυθµίσεις σε περίπτωση που διαθέτει, σύµφωνα µε τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του µελέτη βιωσιµότητας,
βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως µη βιώσιµο.

2. Το Κ.Ε.Α.Ο. δεν προτείνει ρυθµίσεις εφόσον η προς ρύθµιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και η συνολική αξία
των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25) αυτής.

3. Το Κ.Ε.Α.Ο. δύναται να προτείνει ρυθµίσεις ακόµα και χωρίς τη συνδροµή των κριτηρίων βιωσιµότητας των περιπτώσεων Β(α) των άρθρων
6 και 7 της παρούσας, όπου αυτά εφαρµόζονται, εφόσον διαθέτει, σύµφωνα µε τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του µελέτη βιωσιµότητας,
βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως βιώσιµο. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και σε περίπτωση που
προσκοµίζεται µελέτη βιωσιµότητας που έχει καταρτισθεί από άλλον θεσµικό πιστωτή (το Δηµόσιο ή πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα) ή
από τον ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα της περ. (ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4469/2017 σε χρόνο µικρότερο του έτους πριν από την
υποβολή της αίτησης του άρθρου 1 της παρούσας.

`Αρθρο 9
 Υλοποίηση της ρύθμισης

1. Η διαγραφή των οφειλών και η απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωµής των
ρυθµιζόµενων οφειλών.

2. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την αποδοχή της πρότασης
ρύθµισης από τον αιτούντα. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε επόµενου µήνα αρχής γενοµένης από
την ηµεροµηνία αποδοχής της πρότασης ρύθµισης.

`Αρθρο 10
 Ευεργετήματα ρύθμισης και δικαιώματα του Κ.Ε.Α.Ο.

1. Η υπαγωγή και συµµόρφωση στη ρύθµιση παρέχει στον οφειλέτη επί των ρυθµιζόµενων οφειλών τα ακόλουθα ευεργετήµατα:

α. Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής.

β. Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενηµερότητας σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των Φ.Κ.Α. Για την εξέταση της
συνδροµής των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του αποδεικτικού δεν λαµβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγραφή/απαλλαγή βασικές
οφειλές, τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής όπως αυτές προσδιορίζονται στη ρύθµιση.

γ. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήµατα του α.ν. 89/1967 (Α΄136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύµφωνα
µε το νόµο αυτό ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η
παραγραφή του αδικήµατος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισµός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Π.Κ.

δ. Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων του
οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για ληξιπρόθεσµες δόσεις της ρύθµισης καθώς και για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί έως την
υπαγωγή της ρύθµισης στα χέρια τρίτων, τα αποδιδόµενα όµως ποσά από αυτές λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της
ρύθµισης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσµίας αυτών και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείµενες διατάξεις.

2. Το Κ.Ε.Α.Ο. διατηρεί το δικαίωµα και µετά την υπαγωγή στη ρύθµιση:
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α. να προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά των Φ.Κ.Α. και µέχρι του ύψους των οφειλών αυτού
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες περί συµψηφισµού διατάξεις.

β. να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και συνοφειλετών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη.

γ. να προβαίνει σε ελέγχους ακρίβειας των στοιχείων που δήλωσε ο οφειλέτης έως και ένα έτος µετά την αποπληρωµή και σε περίπτωση
διαπίστωσης σηµαντικών αποκλίσεων από τα πραγµατικά, να προβαίνει µονοµερώς σε έκπτωσή του από τη ρύθµιση και αναβίωση των
οφειλών σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης µαζί µε τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. Ποσά
που καταβλήθηκαν σε συµµόρφωση προς τη ρύθµιση αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.

3. Με την υπαγωγή στη ρύθµιση αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθµιζόµενων οφειλών καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής και δεν
συµπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τη λήξη της αναστολής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 137 του Ν. 3655/2008 , όπως
ισχύει.

`Αρθρο 11
 Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια να καθίσταται αµέσως ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής που παραµένει ανεξόφλητο
σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης µαζί µε τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, στις εξής
περιπτώσεις:

α. µη καταβολής δόσεων ή µερικής καταβολής δόσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ρύθµιση, έως τη συµπλήρωση του ποσού που
αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις,

β. παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλει την προβλεπόµενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) µηνών από την
παρέλευση της προθεσµίας υποβολής τους,

γ. παράλειψης του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει µε νόµιµο τρόπο, µε αναστολή είσπραξης ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής τις
οφειλές του προς το Κ.Ε.Α.Ο., οι οποίες βεβαιώθηκαν µετά την 31 Δεκεµβρίου 2016, εντός ενενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία
υπαγωγής στη ρύθµιση ή, προκειµένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες µετά την υπαγωγή στη ρύθµιση, εντός εξήντα (60) ηµερών
από τη λήξη της νόµιµης προθεσµίας καταβολής τους.

`Αρθρο 12
 Συνοφειλέτες

Σε περίπτωση που την αίτηση ρύθµισης του άρθρου 3 της παρούσας υποβάλλουν, από κοινού µε τον οφειλέτη της παραγράφου 1 του
άρθρου 2, και πρόσωπα που ευθύνονται αλληλεγγύως µε αυτόν για το σύνολο ή µέρος των ρυθµιζόµενων οφειλών, τα ευεργετήµατα του
άρθρου 10 παρέχονται και στα πρόσωπα αυτά.

Στην περίπτωση αυτή για τον προσδιορισµό

Α) των περιουσιακών στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της παρούσας αθροίζονται και οι αντίστοιχες αξίες των προσώπων αυτών
έως του ποσού συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθµιση οφειλές,

Β) του εισοδήµατος της παραγράφου 3 και του ποσοστού της παρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας αθροίζονται και οι αντίστοιχες τιµές των
προσώπων αυτών κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθµιση οφειλές,

Γ) της αξίας των περιουσιακών στοιχείων για την εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 8 της παρούσας αθροίζονται και οι αντίστοιχες αξίες των
περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθµιση οφειλές,

Δ) του εισοδήµατος κατά την έννοια της υποπερ. α της περ. Β των άρθρων 6 και 7 της παρούσας, αθροίζονται τα αντίστοιχα εισοδήµατα των
προσώπων αυτών κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθµιση οφειλές.

`Αρθρο 13
 Αρμόδιο όργανο

Αρµόδιο όργανο για την πρόταση ρύθµισης, την παρακολούθηση τήρησης των όρων αυτής και για κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια ή πράξη για
την εφαρµογή της παρούσας είναι οι υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. όπως αυτές καθορίζονται µε απόφαση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρµογή
της παρούσας.

`Αρθρο 14
 Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017
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Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


