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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. Γ36/02/1

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 1

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ΄ αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β΄, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Με την παρούσα σας κοινοποιούµε τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β΄, 4158 /29-11-2017) Κ.Υ.Α. µε τις οποίες θεσπίζεται
µια απλοποιηµένη διαδικασία ρύθµισης οφειλών των επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) στο
πλαίσιο υπαγωγής τους στο Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός µηχανισµός Ρύθµισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄, 62/03-
05-2017).

Για την εφαρµογή των προαναφερόµενων διατάξεων σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι οφειλέτες µε συνολικές προς ρύθµιση οφειλές προς όλους τους πιστωτές (φορολογική διοίκηση, Κ.Ε.Α.Ο., πιστωτικά ιδρύµατα, κ.λπ) που
ανέρχονται από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) και δεν ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) και πληρούν τις
προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιµότητας των άρθρων 2 και 3 του Ν.4469/2017 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση
για την υπαγωγή τους στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών µέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας. Η διαδικασία υποβολής ορίζεται στην υπ΄ αριθ. 116821/25-10-2017 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ 3909/Β΄/06-11-2017) «Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρµας Εξωδικαστικού Μηχανισµού Ρύθµισης Οφειλών
Επιχειρήσεων Ν.4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62)».

Β. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών έως 31/12/2018 στην ηλεκτρονική πλατφόρµα της
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. από οφειλέτη και συνοφειλέτες και προκειµένου να εξετασθεί η πρόταση του οφειλέτη, απαιτείται ο τελευταίος να κριθεί βιώσιµος. Η
αξιολόγηση της βιωσιµότητας, στην απλοποιηµένη διαδικασία ρύθµισης των οφειλών που περιγράφει η παρούσα απόφαση, παράγεται µε
τυποποιηµένο τρόπο. Ειδικότερα, ένας οφειλέτης κρίνεται βιώσιµος για την τυποποιηµένη πρόταση ρύθµισης εφόσον πληροί σωρευτικά τα
κάτωθι 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 ποσοστού ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δηµοσίου και των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, προς το καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) να είναι ίσος ή μικρότερος από οκτώ (8).

Για την εφαρµογή της παρούσας προϋπόθεσης ως EBITDA λαµβάνεται υπόψη το µεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση:

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

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

Παράδειγμα 1:

Οφειλέτης έχει συνολική οφειλή ύψους 32.250€ (βασική οφειλή 27.780€ και προσαυξήσεις 4.470€). Το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των
απαιτήσεων από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής που αφαιρείται ανέρχεται στο ποσό των 3.800€.

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Από τα οικονοµικά του στοιχεία των τριών τελευταίων χρήσεων παρουσιάζει θετικά καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων. Ειδικότερα, στην τελευταία χρήση του έτους 2016 έχει θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους
1.250€, στη χρήση έτους 2015 θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 10.800€ και στη χρήση 2014 θετικό
καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 8.900€.

Ο µέσος όρος των χρήσεων µε τα µεγαλύτερα καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων δηλαδή των χρήσεων 2015 και
2014 είναι 9.850€ και αποτελεί το µεγαλύτερο ποσό των προαναφερόµενων i) και ii). Εποµένως, για το λόγο της περίπτωσης (β) που
περιγράφεται ως άνω προκύπτει ως αποτέλεσµα το ποσό 2,89 που είναι µικρότερο του οκτώ (8).

Κατόπιν των ανωτέρω, πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια α) και β) και συνάγεται ότι ο συγκεκριµένος οφειλέτης είναι βιώσιµος.

Παράδειγμα 2:

Οφειλέτης έχει συνολική οφειλή ύψους 25.000€ (βασική οφειλή 23.235€ και προσαυξήσεις 1.765€). Το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των
απαιτήσεων από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής που αφαιρείται ανέρχεται στο ποσό των 1.500€.

Από τα οικονοµικά του στοιχεία των τριών τελευταίων χρήσεων, παρουσιάζει θετικά καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων στις δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις. Συγκεκριµένα, στην τελευταία χρήση του έτους 2016 έχει αρνητικό καθαρό αποτέλεσµα
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 5.000€, στη χρήση έτους 2015 θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
ύψους 500€ και στη χρήση 2014 θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 1.000€.

Ο µέσος όρος των χρήσεων µε τα µεγαλύτερα καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων δηλαδή των χρήσεων 2015 και
2014 είναι 750€ και αποτελεί το µεγαλύτερο ποσό των προαναφερόµενων i) και ii). Εποµένως, για το λόγο της περίπτωσης (β) προκύπτει ως
αποτέλεσµα το ποσό 31,33 που είναι µεγαλύτερο του οκτώ (8).

Συνεπώς, δεν ικανοποιείται το κριτήριο β) και συµπεραίνουµε ότι ο συγκεκριµένος οφειλέτης δεν είναι βιώσιµος.

Επισηµαίνεται ότι στα πλαίσια της απλοποιηµένης διαδικασίας υπαγωγής στις ρυθµίσεις του Ν.4469/2017 οι πιστωτές διατηρούν το δικαίωµα
να προβούν σε εξατοµικευµένη αξιολόγηση βιωσιµότητας, σύµφωνα µε τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσης τους, προκειµένου να
εκτιµήσουν την ικανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη. Πιστωτής που κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων δεν προτείνει
πρόταση ρύθµισης οφειλών στην περίπτωση που εκτιµήσει τον οφειλέτη ως µη βιώσιµο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για τον υπολογισµό του EBITDA λαµβάνονται υπόψη τα οικονοµικά στοιχεία του οφειλέτη και συγκεκριµένα:

• Νομικά Πρόσωπα (προέλευση δεδομένων από τα φορολογικά έντυπα Ν και Ε3)

Διπλογραφικά βιβλία: Διαφορά ποσών Κωδικών (116-117) (εντύπου Ν) πλέον αθροίσµατος ποσών κωδικών (454+452) (εντύπου Ε3)

Απλογραφικά βιβλία: Διαφορά ποσών Κωδικών (116-117) (εντύπου Ν) πλέον αθροίσµατος ποσών κωδικών (541+542+543) (Ε3) πλέον
αθροίσµατος ποσών κωδικών (537+538+539) (εντύπου Ε3)

• Φυσικά Πρόσωπα (προέλευση δεδομένων από το φορολογικό έντυπο Ε3)

Διπλογραφικά βιβλία: `Αθροισµα ποσών Κωδικών (479+454+452)

Απλογραφικά βιβλία: `Αθροισµα ποσών Κωδικών (563+541+542+543+537+538+539)

Γ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην παρούσα απλοποιηµένη διαδικασία και µετά τη διαπίστωση απαρτίας, τυχόν αντιπροτάσεις
ρύθµισης οφειλών που υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες πιστωτές παράγονται µε τυποποιηµένο τρόπο.

Όταν η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) φορές μεγαλύτερη από τη
συνολική οφειλή προς ρύθμιση το Δηµόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις
αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών.

Τυχόν αντιπροτάσεις ρύθµισης οφειλών υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες πιστωτές και υποβληθείσες προτάσεις αναδιάρθρωσης
οφειλών ψηφίζονται θετικά, εφόσον υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες:

1. Αφαιρούμενα ποσά ανά πιστωτή

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

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

γ) ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δηµοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή
τόκους εκπρόθεσµης καταβολής.
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Τα ποσά των ως άνω υποπεριπτ. β) και γ) αφαιρούνται, µε την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017 .

2. Τρόπος ρύθμισης

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης πληροί τα προαναφερόµενα κριτήρια δύναται να ρυθµίσει την οφειλή του σε ισόποσες μηνιαίες
τοκοχρεωλυτικές δόσεις ως ακολούθως:

• Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης που θα προτείνεται δε δύναται να είναι µικρότερο από το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά πιστωτή.

• Ο αριθµός των µηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των θεσµικών πιστωτών (χρηµατοδοτικοί φορείς, Δηµόσιο, Φ.Κ.Α.) δεν επιτρέπεται να
ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120).

Εξαιρέσεις:

α) Για τους ιδιώτες πιστωτές ο αριθµός των δόσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις είκοσι τέσσερις (24).

β) Οφειλές που προέρχονται από συµβάσεις παροχής εργασίας οποιουδήποτε τύπου, των οποίων ο αριθµός των δόσεων δεν επιτρέπεται να
ξεπερνούν τις έξι (6).

• Για τον υπολογισµό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων λαµβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου,
προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Το επιτόκιο είναι σταθερό, µε κρίσιµο χρόνο την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
ρύθµισης.

• Ο αριθµός των δόσεων είναι κοινός για κάθε µία κατηγορία πιστωτών εφόσον:

α) η µηνιαία δόση δεν είναι κατώτερη των πενήντα (50) ευρώ ανά πιστωτή και

β) ο αριθµός των δόσεων δεν υπερβαίνει τις τριάντα έξι (36) σε βασική οφειλή προς το Δηµόσιο ή /και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
που δεν ξεπερνά το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) ανά πιστωτή (δεν προσµετρώνται τυχόν υφιστάµενες ρυθµίσεις οφειλών). Σε
αυτή την περίπτωση δεν υφίσταται η υποχρέωση προσφοράς κοινού αριθµού δόσεων για όλους τους θεσµικούς πιστωτές.

• Ο οφειλέτης µπορεί να προτείνει τη ρύθµιση της οφειλής του σε δώδεκα (12) ή λιγότερες άτοκες δόσεις.

Παρατηρήσεις:

Για τους χρηµατοδοτικούς φορείς το επιτόκιο είναι κυµαινόµενο και αναπροσαρµόζεται ανά τρίµηνο, µε έναρξη την ηµεροµηνία κατάρτισης της
σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

Για τον υπολογισµό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων εκτός από το επιτόκιο που είναι ίσο µε το επιτόκιο euribor τριµήνου, προσαυξηµένου κατά
πέντε ποσοστιαίες µονάδες λαµβάνεται υπόψη και η εισφορά του Ν.128/1975 κατά περίπτωση, αν είχε προγενέστερα συµφωνηθεί ότι η
εισφορά αυτή βαρύνει τον οφειλέτη.

Σε περίπτωση υπερηµερίας του οφειλέτη, οι οφειλόµενες δόσεις προς τους χρηµατοδοτικούς φορείς, βαρύνονται µε το προαναφερθέν
επιτόκιο.

3. Αριθμός δόσεων ρύθμισης

Για τον υπολογισµό του τελικού αριθµού δόσεων σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η ικανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη. Προκειµένου να
προσδιοριστεί η τελευταία λαµβάνεται υπόψη το 2,75% του ποσού που χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση της βιωσιµότητας του οφειλέτη,
δηλαδή το µεγαλύτερο ποσό από τη σύγκριση του EBITDA της τελευταίας χρήσης και του µέσου όρου των δύο από τις τρεις τελευταίες
χρήσεις µε το µεγαλύτερο EBITDA. Το 2,75% του ποσού αυτού συγκρίνεται µε τη συνολική αρχική µηνιαία δόση.

Στην περίπτωση που το ανωτέρω ποσό είναι µεγαλύτερο από τη συνολική αρχική µηνιαία δόση τότε η τελευταία αναπροσαρµόζεται ώστε να
ισούται µε το ποσό αυτό.

Ως αποτέλεσµα ο αριθµός των δόσεων µειώνεται και το επιπλέον ποσό κατανέµεται συµµέτρως στους θεσµικούς πιστωτές αναλόγως των
απαιτήσεων τους.

Το σύνολο της καθαρής παρούσας αξίας των δόσεων πρέπει να ισούται µε το σύνολο της οφειλής αφαιρουµένων του ποσοστό ογδόντα πέντε
τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής.

Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Στην περίπτωση που:

• ο οφειλέτης δεν πληροί τα κριτήρια του τυποποιηµένου τρόπου αξιολόγησης βιωσιµότητας προκειµένου να κριθεί βιώσιµος ή/και

• η πρόταση τυποποιηµένης λύσης δεν γίνεται δεκτή από τον οφειλέτη ή/και

• η πλειοψηφία των πιστωτών υποβάλλει αντιπροτάσεις διαφορετικές σε σχέση µε την πρόταση τυποποιηµένης λύσης,
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εφαρµόζεται η τακτική διαδικασία εξωδικαστικού µηχανισµού όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν.4469/2017 και στην
υπ΄ αριθ. 116821/25-10-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3909/Β΄/06-11-2017) «Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρµας Εξωδικαστικού
Μηχανισµού Ρύθµισης Οφειλών Επιχειρήσεων Ν.4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62).

Στα πλαίσια της τακτικής διαδικασίας, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει µία διαφορετική πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών και να
προσκοµίσει µελέτη προς απόδειξη της βιωσιµότητας της επιχείρησης.

Ε. ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

Όπως ορίζεται στις διατάξεις της υπ΄ αρ. 32320/1841 (ΦΕΚ Β΄, 2360/11-07-2017) Υ.Α. αρµόδια όργανα για την εκπροσώπηση του Κ.Ε.Α.Ο στη
διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών, τη σύναψη σύµβασης αναδιάρθρωσης, την παρακολούθηση των όρων της, την ανατροπή αυτής,
τη γνωστοποίηση ανατροπής αυτής στους λοιπούς πιστωτές που δεσµεύονται από τη σύµβαση είναι οι προϊστάµενοι των Περιφερειακών
Υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο., στην κατά τόπο αρµοδιότητα των οποίων υπάγονται οι οφειλέτες.

Κατά το πρώτο στάδιο εφαρµογής της διαδικασίας του εξωδικαστικού µηχανισµού ρύθµισης οφειλών του Ν. 4469/2017 µε Απόφαση του
Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. όλα τα αιτήµατα των οφειλετών εξετάζονται από την Κεντρική Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ.
Γ36/518/22-09-2017 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο., µέχρι την αυτοµατοποίηση της απλοποιηµένης διαδικασίας υπαγωγής στις
ρυθµίσεις του Ν.4469/2017 από την ηλεκτρονική πλατφόρµα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

Στο πρώτο στάδιο εφαρµογής, µε την υπογραφή της σύµβασης αναδιάρθρωσης από τα συµβαλλόµενα µέρη, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες
Κ.Ε.Α.Ο. είναι υπεύθυνες να µεριµνούν για την τήρηση αντιγράφου της σύµβασης αναδιάρθρωσης, την υπαγωγή σε ρύθµιση βάσει της
τελευταίας και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων καθώς και της ανατροπής αυτής.

Επισηµαίνεται ότι η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της και καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς αιτήσεις από το στάδιο στο οποίο
αυτές βρίσκονται ενώ, στο µέτρο που δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρµόζονται οι ουσιαστικές και διαδικαστικές διατάξεις του Ν.4469/2017, και
των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.

Διευκρινίζεται ότι για τους οφειλέτες που εµπίπτουν στις διατάξεις της υπ΄ αρ. 62134/4100/28-12-2017 (ΦΕΚ 4640/τ. Β΄/29-12-2017) Υ.Α. θα
ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες µε νεότερη εγκύκλιο µας.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΑΟ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

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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