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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Α. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ
Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΜΘΜΑΣΑ Α-Ε
ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ & ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ
ΙΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΙV. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΑΜΕΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
V. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΕΜΜΕΘ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Σαχ. Διεφθυνςη : Καρ. ερβίασ 10
Σαχ. Κϊδικασ :10184 Αθήνα
Σηλζφωνο :210 3375000

ΑΔΑ:
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1124

Β. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Ι.ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
ΣΜΘΜΑ Δϋ
Σαχ. Δ/νςη
: Κηφιςίασ 124, Αθήνα
Σαχ. Κωδ.
: 115 26
Σηλζφωνο
: 210 6987458
ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ
Σαχ. Δ/νςη
: Χανδρή 1, Μοςχάτο
Σαχ. Κωδ.
: 183 46
III. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΕΩΝ
ΣΜΘΜΑ Δϋ
Γ. ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ
Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ
ΤΠΟΔ/ΝΘ Αϋ – ΣΜΘΜΑΣΑ Αϋ,Βϋ,Γϋ
ΤΠΟ/ΝΘ Βϋ - ΣΜΘΜΑΣΑ Ηϋ, Θϋ
ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΣΜΘΜΑ Γϋ
Σαχ. Δ/νςη : Χανδρή 1, Μοςχάτο
Σαχ. Κωδ.
: 183 46

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων του ν. 4469/2017 (ΦΕΚΑϋ62/3-5-2017) «Εξωδικαςτικόσ
μηχανιςμόσ ρφθμιςησ οφειλϊν επιχειρήςεων και άλλεσ διατάξεισ», του άρθρου 46 του ν.
4472/2017 (ΦΕΚ Αϋ 74/19-5-2017) και τησ κατ’ εξουςιοδότηςη τησ παραγράφου 14 του άρθρου
15 του ν. 4469/2017 εκδοθείςασ Απόφαςησ Τπουργοφ Οικονομικϊν ΠΟΛ 1105/2017
(ΦΕΚΒϋ2426/14-7-2017) και παροχή οδηγιϊν για την εφαρμογή αυτήσ
ασ κοινοποιοφμε:
α) τισ διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 17 και 23 του ν. 4469/2017 (ΦΕΚΑϋ62/3-5-2017)
«Εξωδικαςτικόσ μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ οφειλϊν επιχειριςεων και άλλεσ διατάξεισ», με τον οποίο
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κεςπίςτθκε νζα ςυλλογικι διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν φυςικϊν και νομικϊν
προςϊπων με επιχειρθματικι δραςτθριότθτα προσ τουσ πιςτωτζσ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων
και των βεβαιωμζνων ζωσ και 31/12/2016 οφειλϊν προσ το Δθμόςιο και υπζρ τρίτων που
βεβαιϊνονται και ειςπράττονται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ, τισ διατάξεισ του άρκρου 46 του ν.
4472/2017 (ΦΕΚ Αϋ 74/19-5-2017), με τισ οποίεσ τροποποιικθκε ο ν. 4469/2017, κακϊσ και τθν
αιτιολογικι ζκκεςθ του ν. 4469/2017, προσ υποςτιριξθ τθσ ενιαίασ ερμθνείασ και εφαρμογισ
αυτοφ, εν αναμονι ζκδοςθσ ςχετικισ ερμθνευτικισ εγκυκλίου από το αρμόδιο Τπουργείο
(Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ), β) τθν Απόφαςθ Τπουργοφ Οικονομικϊν ΠΟΛ 1105/2017
(ΦΕΚΒϋ2426/14-7-2017) «Κακοριςμόσ των κριτθρίων για τθ διαμόρφωςθ τθσ ψιφου του
Δθμοςίου ςτο πλαίςιο του εξωδικαςτικοφ μθχανιςμοφ ρφκμιςθσ οφειλϊν επιχειριςεων, τθσ
μεκοδολογίασ και των κριτθρίων για τον προςδιοριςμό των δόςεων αποπλθρωμισ οφειλϊν προσ
το Δθμόςιο με ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ και ειδικότερων κεμάτων για τθν εφαρμογι των
παραγράφων 1 ζωσ 13 του άρκρου 15 του ν. 4469/2017», θ οποία εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ
τθσ παραγράφου 14 του άρκρου 15 του ν. 4469/2017
και παρζχουμε οδηγίεσ ςχετικά με τθ ςυμμετοχι του Δθμοςίου, ωσ πιςτωτι, ςτθ
διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν του ν. 4469/2017, τθ διαχείριςθ από τθ Φορολογικι
Διοίκθςθ των προσ ρφκμιςθ οφειλϊν, όςο εκκρεμεί θ ανωτζρω διαδικαςία, και τθν εφαρμογι τθσ
ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν, αφότου αυτι καταςτεί δεςμευτικι για το Δθμόςιο, με τθν
υπογραφι ι τθ δικαςτικι επικφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ, κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν Απόφαςθ Τπουργοφ Οικονομικϊν ΠΟΛ 1105/2017.
Α. ΟΦΕΙΛΕ ΣΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΟΤ
ΝΟΜΟΤ – ΕΞΑΙΡΟΤΜΕΝΕ ΟΦΕΙΛΕ
φμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 2 του νόμου, με τθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ
οφειλϊν του ν. 4469/2017 μποροφν να ρυκμιςτοφν οφειλζσ προσ πιςτωτζσ του αιτοφντοσ που
ζχουν γεννθκεί ζωσ και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2016.
Ειδικά όςον αφορά τισ οφειλζσ προσ το Δθμόςιο, αυτζσ μποροφν να υπαχκοφν ςε ςφμβαςθ
αναδιάρκρωςθσ, μόνο εφόςον είναι ήδη βεβαιωμζνεσ (κατά τισ διατάξεισ του ν.δ. 356/1974Κ.Ε.Δ.Ε., του ν. 4174/2013-Κ.Φ.Δ. ι του ν. 2960/2001 - Εκνικοφ Σελωνειακοφ Κϊδικα) κατά τθν
ανωτζρω θμερομθνία. Σο ίδιο ιςχφει για τισ οφειλζσ υπζρ τρίτων πιςτωτϊν που βεβαιϊνονται και
ειςπράττονται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ε.Δ.Ε. Οι ανωτζρω
οφειλζσ προσ το Δθμόςιο και υπζρ τρίτων υπολογίηονται με τισ προςαυξήςεισ ή τόκουσ
εκπρόθεςμησ καταβολήσ επ’ αυτϊν κατά το χρόνο υποβολήσ τησ αίτηςησ για υπαγωγή ςτο
νόμο, ςφμφωνα με το άρκρο 4 αυτοφ (βλ. υπό ςτοιχεία ιςτ και ιη τθσ παραγράφου 2 του άρκρου
1 του νόμου).
Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7 του άρκρου 2 του νόμου και το άρκρο 7 τθσ
Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1105/2017 δεν αποτελοφν αντικείμενο ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ βεβαιωμζνεσ
οφειλζσ οι οποίεσ αφοροφν ςε ανάκτθςθ κρατικϊν ενιςχφςεων που χορθγικθκαν με τθ ςφςταςθ
ειδικϊν αφορολόγθτων αποκεματικϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου
22 του ν. 4002/2011 ι ςφμφωνα με άλλεσ ειδικζσ διατάξεισ. Σο Δθμόςιο δεν ςυναινεί ςε
διαγραφι απαιτιςεϊν του, με τθν ζννοια τθσ παρ.2 του άρκρου 15 του ν.4469/2017 για βαςικι
οφειλι από τελωνειακοφσ δαςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι ωσ παραδοςιακοί ίδιοι
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πόροι, αποτελοφν ζςοδό τθσ και αποδίδονται ςτον Ευρωπαϊκό Προχπολογιςμό, ακόμθ και ςε
περίπτωςθ διαγραφισ τουσ (άρκρο 1 παρ.3 τθσ ΑΤΟ 1105/2017).
Β. ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ ΣΘΝ ΨΘΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΓΚΡΙΘ ΠΡΟΣΑΘ
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΘ
τισ περιπτϊςεισ ςυμμετοχισ του Δθμοςίου, ωσ πιςτωτι, ςτθ διαδικαςία του
εξωδικαςτικοφ μθχανιςμοφ ρφκμιςθσ οφειλϊν κατά τισ διατάξεισ του ν. 4469/2017, ο
εκπρόςωποσ του Δθμοςίου υπερψθφίηει οριςμζνθ πρόταςθ οφειλζτθ ι αντιπρόταςθ πιςτωτι για
αναδιάρκρωςθ οφειλϊν που τίκεται ςε ψθφοφορία κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του ν.
4469/2017, εφόςον πλθροφνται ςωρευτικά οι προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1
τθσ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1105/2017. τισ προχποκζςεισ αυτζσ εμπίπτει θ εφαρμογι των υποχρεωτικϊν
κανόνων του άρκρου 9 του νόμου. Επιπροςκζτωσ, επιςθμαίνεται ότι είναι άκυροσ ο όροσ
ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ, που προβλζπει:
α) τθν αποπλθρωμι οφειλϊν προσ το Δθμόςιο ςε περιςςότερεσ από εκατόν είκοςι (120)
δόςεισ,
β) τθν τμθματικι αποπλθρωμι οφειλϊν προσ το Δθμόςιο ανά χρονικά διαςτιματα που
υπερβαίνουν το μινα,
γ) τθν καταβολι μθνιαίασ δόςθσ μικρότερθσ των πενιντα (50) ευρϊ,
δ) τθν παροχι περιόδου χάριτοσ για τθν αποπλθρωμι οφειλϊν προσ το Δθμόςιο και
ε) τθν ικανοποίθςθ απαιτιςεϊν του με άλλα ανταλλάγματα αντί χρθματικοφ ποςοφ.
Ωσ ζςοδα για τθν ικανότθτα αποπλθρωμισ προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα, λαμβάνονται
υπόψθ μόνο πραγματικά ειςοδιματα φορολογθτζα ι μθ, όπωσ κζρδθ από άςκθςθ
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, τθσ πιο κερδοφόρασ χριςθσ τθσ τελευταίασ τριετίασ πριν από
τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ του οφειλζτθ, μιςκοί, ενοίκια, τόκοι και άλλα και όχι τεκμαρτά
ειςοδιματα όπωσ ειςόδθμα από δωρεάν παραχϊρθςθ ακινιτων, τεκμιρια διαβίωςθσ και άλλα.
Αν προτείνεται τροποποίθςθ υφιςτάμενθσ ρφκμιςθσ οφειλϊν κατά τισ διατάξεισ του ν.
4152/2013, του άρκρου 43 του ν. 4174/2013, του άρκρου 51 ν. 4305/2014 ι των άρκρων 1 ζωσ
17 του ν. 4321/2015, τθσ οποίασ οι όροι τθροφνται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου
15 του ν. 4469/2017, ο εκπρόςωποσ του Δθμοςίου ςυναινεί ςτθν πρόταςθ τροποποίθςθσ τθσ
ρφκμιςθσ, εφόςον ςωρρευτικά:
(α) το φψοσ δόςθσ που οφείλεται βάςει τθσ υφιςτάμενθσ ρφκμιςθσ υπερβαίνει τθ μθνιαία
δυνατότθτα αποπλθρωμισ του οφειλζτθ και των ςυνοφειλετϊν που δεςμεφονται από τθ
ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ (αβ) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 τθσ
Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1105/2017 και
(β) Θ προτεινόμενθ τροποποίθςθ περιορίηεται μόνο ςτθν αφξθςθ του αρικμοφ των δόςεων
τθσ υφιςτάμενθσ ρφκμιςθσ, ζωσ το μζγιςτο όριο των 120 δόςεων.
Γ. ΕΝΑΡΞΘ ΙΧΤΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΘ ΓΙΑ ΣΟ ΔΘΜΟΙΟ – ΕΠΕΚΣΑΘ ΙΧΤΟ
ΣΘ ΤΜΦΩΝΙΑ Ε ΤΝΟΦΕΙΛΕΣΕ
Όπωσ προκφπτει από τθν παράγραφο 6 του άρκρου 9 του νόμου, θ ςφμβαςθ
αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν δθμιουργεί δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ για τα ςυμβαλλόμενα μζρθ,
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δθλαδι τα δεςμεφει, από τθν υπογραφι τθσ, χωρίσ να απαιτείται δικαςτικι επικφρωςθ αυτισ
ςφμφωνα με το άρκρο 12 του νόμου. Επομζνωσ, ςτισ περιπτϊςεισ που το Δθμόςιο ςυμμετζχει
ςτθν πλειοψθφία των ςυναινοφντων πιςτωτϊν που υπζγραψαν τθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του άρκρου 8 του νόμου ι οι ψιφοι του προςμετρϊνται ςτισ
κετικζσ ψιφουσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 15 αυτοφ, από τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ επζρχονται οι ςυνζπειεσ που περιγράφονται ςτο κεφάλαιο Ε τθσ παροφςασ.
Επιςθμαίνεται όμωσ ότι αν και θ δικαςτικι επικφρωςθ δεν είναι, ςτθν περίπτωςθ αυτι,
προχπόκεςθ για τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ζναντι του Δθμοςίου, θ μθ επικφρωςι τθσ, ςε
περίπτωςθ που κατατεκεί αίτθςθ επικφρωςθσ, οδθγεί ςτθν ανατροπι τθσ ςφμβαςθσ. Πιο
ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 12, ςε
περίπτωςθ που κατατεκεί αίτθςθ για τθ δικαςτικι επικφρωςθ τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ
αναδιάρκρωςθσ και θ αίτθςθ αυτι απορριφκεί από το δικαςτιριο τελεςίδικα, θ υπογραφείςα
ςφμβαςθ παφει να ιςχφει ζναντι όλων των ςυμβαλλόμενων πιςτωτϊν, επομζνωσ και του
Δθμοςίου, και επζρχεται θ ανατροπι αυτισ, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ δικαςτικισ ακφρωςθσ
κατά το άρκρο 14 του νόμου.
ε περίπτωςθ που το Δθμόςιο δεν ςυμμετείχε ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ των
άρκρων 7 και επόμενα του νόμου ι καταψιφιςε τθν πρόταςθ αναδιάρκρωςθσ που εγκρίκθκε
από τθν πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν, θ υπογραφείςα ςφμβαςθ κακίςταται
δεςμευτικι για το Δθμόςιο από τθ δικαςτικι επικφρωςι τθσ, δθλαδι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ
επικφρωςθσ (βλ. παράγραφο 8 του άρκρου 12 του νόμου), οπότε επζρχονται και οι ςυνζπειεσ
που περιγράφονται ςτο κεφάλαιο Ε τθσ παροφςασ.
θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 12 του
νόμου, το Δθμόςιο κλθτεφεται υποχρεωτικά ςτθ δίκθ τθσ επικφρωςθσ, με κοινοποίθςθ
αντιγράφου τθσ αίτθςθσ ςτο οποίο ςθμειϊνεται ο προςδιοριςμόσ τθσ δικαςίμου (βλ. 748 παρ. 3
ΚΠολΔ), όταν υπάρχουν χρζθ του οφειλζτθ προσ αυτό και ζχει τθ δυνατότθτα να αςκιςει, δια του
Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ, κφρια παρζμβαςθ ςτθ δίκθ προσ απόρριψθ τθσ αίτθςθσ
επικφρωςθσ, ςε περίπτωςθ ςυνδρομισ κάποιου από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν
παράγραφο 6 του άρκρου 12.
Επιςθμαίνεται ότι θ ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ καταλαμβάνει μόνο τον
οφειλζτθ (επιχείρθςθ) που υπζβαλε τθν αίτθςθ του άρκρου 4 του νόμου και τυχόν αλλθλεγγφωσ
ευκυνόμενα με αυτόν πρόςωπα (ςυνοφειλζτεσ) που υπζβαλαν τθν αίτθςθ από κοινοφ με τον
οφειλζτθ, ςφμφωνα με το ίδιο άρκρο, ενϊ δεν ευνοεί τυχόν ςυνοφειλζτεσ που δεν ςυνζπραξαν
ςτθν αίτθςθ (βλ. παράγραφο 5 του άρκρου 9 του νόμου). Θ ανωτζρω προχπόκεςθ δεν ιςχφει για
τυχόν πρόςωπα που ζχουν παράςχει εγγφθςθ για οριςμζνθ οφειλι τθσ επιχείρθςθσ προσ το
Δθμόςιο που ρυκμίηεται με τθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ (εγγυθτζσ), τα οποία καταλαμβάνονται
από τθ ςφμβαςθ ςε κάκε περίπτωςθ (βλ. παράγραφο 5 του άρκρου 9 του νόμου).
Δ. ΑΝΑΣΟΛΘ ΜΕΣΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΟΤ Ν. 4469/2017
I. Αναςτολή μζτρων:
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α. λόγω υποβολήσ αίτηςησ (άρθρου 13 του ν.4469/2017)
Από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ πρόςκλθςθσ του ςυντονιςτι προσ τθν αρμόδια υπθρεςία
τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ προκειμζνου αυτι να ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία εξωδικαςτικοφ
μθχανιςμοφ, αναςτζλλονται αυτοδικαίωσ τα μζτρα, εκκρεμι ι μθ, ατομικισ και ςυλλογικισ
αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ, κατά του αιτοφντα οφειλζτθ και μόνο για τισ οφειλζσ που υπάγονται ςε
εξωδικαςτικι ρφκμιςθ, κακϊσ και θ λιψθ οποιουδιποτε αςφαλιςτικοφ μζτρου. Ειδικά για τθν
περίπτωςθ που κατά το χρόνο κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτον εξωδικαςτικό μθχανιςμό
εκκρεμεί εναντίον του οφειλζτθ διαδικαςία αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ, αυτι αναςτζλλεται με τθν
κοινοποίθςθ εκ μζρουσ του οφειλζτθ τθσ πιςτοποιθμζνθσ από τθν ΕΓΔΙΧ βεβαίωςθσ του
ςυντονιςτι για τθν πλθρότθτα τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ
τθσ οφειλισ υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ. Θ ωσ άνω βεβαίωςθ πρζπει ςε κάκε
περίπτωςθ να ζπεται χρονικά τθσ πρόςκλθςθσ του ςυντονιςτι προσ τουσ πιςτωτζσ για τθ
ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία.
Θ αναςτολι ιςχφει κατ’ αρχιν για χρονικό διάςτθμα ζωσ εβδομιντα ( 70) θμερϊν και δφναται
να παρατακεί για χρονικό διάςτθμα ζωσ τεςςάρων (4) επιπλζον μθνϊν, κατόπιν ζκδοςθσ
ςχετικισ δικαςτικισ απόφαςθσ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου τθσ ζδρασ του οφειλζτθ και κατά
τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3 του ιδίου άρκρου. Πρόωρθ παφςθ τθσ αναςτολισ
επζρχεται :
α. αυτοδικαίωσ, εφόςον θ διαδικαςία περαιωκεί ωσ άκαρπθ είτε λόγω ζλλειψθσ απαρτίασ,
είτε για οποιονδιποτε άλλο λόγο (ςχετ. παρ. 2 του άρκρου 13),
β. αυτοδικαίωσ, εφόςον λθφκεί ςχετικι απόφαςθ τθσ απόλυτθσ πλειοψθφίασ των
ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν (ςχετ. παρ. 2 του άρκρου 13 ) και
γ. κατόπιν ζκδοςθσ δικαςτικισ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου τθσ περιφζρειασ εντόσ τθσ
οποίασ ζχει ζδρα ο οφειλζτθσ, μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε πιςτωτι (και ωσ εκ τοφτου και τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ), εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 4 του ιδίου
άρκρου ( ςχετ. παρ. 4 του άρκρου 13).
Επιςθμάνςεισ :
(1) Θ αναςτολι μζτρων καταλαμβάνει τόςο τα μζτρα αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ όςο και τα
αςφαλιςτικά μζτρα. Ωσ εκ τοφτου, δεν επιτρζπεται επί των οφειλϊν αυτϊν θ εγγραφι υποκικθσ
προσ διαςφάλιςι τουσ. Κατ’ εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ λιψθ αςφαλιςτικοφ μζτρου, αν με αυτό
επιδιϊκεται θ αποτροπι τθσ απομάκρυνςθσ ι αφαίρεςθσ ι μετακίνθςθσ κινθτϊν πραγμάτων τθσ
επιχείρθςθσ ι εν γζνει εξοπλιςμοφ, θ οποία δεν ζχει ςυμφωνθκεί και ενζχει κίνδυνο απαξίωςθσ
τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ.
(2) Πράξεισ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ που διενεργοφνται μετά τθν κοινοποίθςθ, κατά τα
ειδικότερα οριηόμενα ςτο τζταρτο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 7 του ιδίου νόμου,
ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ από το ςυντονιςτι αντιγράφου τθσ αίτθςθσ
υπαγωγισ, είναι άκυρεσ και ωσ εκ τοφτου θ Φορολογικι Διοίκθςθ οφείλει να τισ ανακαλεί. Για τθν
εφαρμογι των ανωτζρω, ςυνιςτάται ο ζλεγχοσ για τθν τιρθςθ των ανωτζρω και ειδικότερα θ
ςυνδρομι των προαναφερκειςϊν θμερομθνιϊν, με τα αποδεικτικά αυτϊν ςτοιχεία, προκειμζνου
να διαγνωςτεί το ζγκυρο ι μθ τθσ διοικθτικισ εκτζλεςθσ.
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β. λόγω υποβολήσ αίτηςησ δικαςτικήσ επικφρωςησ τησ ςφμβαςησ αναδιάρθρωςησ οφειλϊν
(άρθρου 12 του ν.4469/2017)
Από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ για τθν επικφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν
ςτο αρμόδιο δικαςτιριο, αναςτζλλονται αυτοδίκαια τα μζτρα, εκκρεμι ι μθ, ατομικισ και
ςυλλογικισ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ, κατά του αιτοφντα οφειλζτθ και μόνο για τισ οφειλζσ που
ρυκμίηονται από τθ ςφμβαςθ, κακϊσ και θ λιψθ αςφαλιςτικϊν μζτρων. Ειδικά για τθν περίπτωςθ
που κατά το χρόνο κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ για τθ δικαςτικι επικφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, εκκρεμεί
εναντίον του οφειλζτθ διαδικαςία αναγκαςτικισ ι διοικθτικισ εκτζλεςθσ, αυτι αναςτζλλεται με
τθν κοινοποίθςθ εκ μζρουσ του οφειλζτθ τθσ αίτθςθσ για τθν επικφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν
αρμόδια για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ οφειλισ υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ.
Θ αναςτολι ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ ςχετικά με τθν επικφρωςθ ι μθ
τθσ ςυμφωνίασ. Επιςθμαίνεται πάντωσ ότι, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4 του
ιδίου άρκρου, θ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ για τθν επικφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ
οφειλϊν προςδιορίηεται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν κατάκεςθ, ενϊ θ απόφαςθ του αρμόδιου
δικαςτθρίου δθμοςιεφεται εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςυηιτθςθσ.
Επιςημάνςεισ :
(1) Θ αναςτολι μζτρων καταλαμβάνει τόςο τα μζτρα αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ όςο και τα
αςφαλιςτικά μζτρα. Ωσ εκ τοφτου, δεν επιτρζπεται επί των οφειλϊν αυτϊν θ εγγραφι υποκικθσ
προσ διαςφάλιςι τουσ. Κατ’ εξαίρεςθ, επιτρζπεται: (α) θ εγγραφι προςθμείωςθσ υποκικθσ ι
άλλο αςφαλιςτικό μζτρο που ζχει ςυμφωνθκεί με τθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν και (β) θ
λιψθ αςφαλιςτικοφ μζτρου, αν με αυτό επιδιϊκεται θ αποτροπι τθσ απομάκρυνςθσ ι
αφαίρεςθσ ι μετακίνθςθσ κινθτϊν πραγμάτων τθσ επιχείρθςθσ ι εν γζνει εξοπλιςμοφ, θ οποία
δεν ζχει ςυμφωνθκεί και ενζχει κίνδυνο απαξίωςθσ τθσ επιχείρθςθσ του οφειλζτθ.
(2) Θ εν λόγω αναςτολι ιςχφει μόνο ςε περίπτωςθ που το Δθμόςιο δεν ζχει υπογράψει τθ
ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν, κακϊσ ςτθν περίπτωςθ που ζχει ιδθ εγκρίνει και
ςυνυπογράψει αυτι δεςμεφεται κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 15 του ιδίου νόμου
(βλ. αναλυτικά κεφάλαιο Ε, υποκεφάλαιο I, περίπτωςθ V )
(3) Για τθν εφαρμογι των ανωτζρω, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 5 του
ιδίου άρκρου, ο αιτϊν οφειλζτθσ ειδοποιεί τουσ εμπλεκόμενουσ πιςτωτζσ (και ωσ εκ τοφτου και
τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ) εντόσ πζντε (5)
εργαςίμων θμερϊν από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ επικφρωςθσ για τθν κατάκεςθ αυτισ και τθν
θμερομθνία ςυηιτθςισ τθσ. Εξάλλου, ςε περίπτωςθ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο, διατάςςεται
υποχρεωτικά θ κλιτευςθ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ.
Ε. ΤΝΕΠΕΙΕ ΕΝΣΑΞΘ ΟΦΕΙΛΩΝ Ε ΤΜΒΑΘ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΘ
I. Ευεργετήματα υπζρ του οφειλζτη
i) Καταβολι ςε ζωσ 120 μθνιαίεσ δόςεισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ
αναδιάρκρωςθσ
ii) Δεν υπολογίηονται τα πρόςτιμα του άρκρου 57 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ και
του άρκρου 6 του ΚΕΔΕ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ και κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ.
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iii) Δεν επιβαρφνονται με προςαυξιςεισ ι τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και
κατά Κ.Φ.Δ. οι υπαχκείςεσ ςτθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλζσ, από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ
ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ και κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ
iv) Αποδεικτικό ενθμερότθτασ χορθγείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του
άρκρου 12 του Κ.Φ.Δ. και των κατϋ εξουςιοδότθςθ εκδοκειςϊν αποφάςεων ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1274 &
1275/2013 (ΦΕΚ 3398 Βϋ), όπωσ ιςχφουν.
Επιςθμαίνεται ότι :
α) για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 12 του ΚΦΔ οι βεβαιωμζνεσ ςτθ Φορολογικι
Διοίκθςθ οφειλζσ που ζχουν ρυκμιςτεί ςτο πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ κεωροφνται
ωσ νόμιμα τακτοποιθμζνεσ με ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ.
β) ςε περίπτωςθ που ηθτείται αποδεικτικό ενθμερότθτασ από τον οφειλζτθ ι από τουσ
ςυνοφειλζτεσ που δεςμεφονται από τθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν, δεν λαμβάνονται
υπόψθ τυχόν προσ διαγραφι οφειλζσ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθ ςφμβαςθ
αναδιάρκρωςθσ.
v. Αναςτολι διοικθτικισ εκτζλεςθσ λόγω ςφμβαςθσ δεςμευτικισ για το Δθμόςιο (παρ. 11 του
άρκρου 15 του ν.4469/2017)
Από τθν θμερομθνία υπογραφισ από το Δθμόςιο τθσ εγκρικείςασ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ
ι, ςε περίπτωςθ δικαςτικισ επικφρωςθσ, από τθν κοινοποίθςθ ςτο Δθμόςιο τθσ δικαςτικισ
απόφαςθσ με τθν οποία επικυρϊκθκε ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν, και μόνο για τισ
υπαγόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ οφειλζσ, αναςτζλλεται θ λιψθ αναγκαςτικϊν μζτρων και θ ςυνζχιςθ
τθσ διαδικαςίασ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ επί απαιτιςεων, κινθτϊν και ακινιτων κατά του
οφειλζτθ. Επιςθμαίνεται ότι θ αναςτολι αυτι δεν ιςχφει για τισ λθξιπρόκεςμεσ δόςεισ τθσ
ςφμβαςθσ.
Θ αναςτολι ιςχφει είτε μζχρι τθν αυτοδίκαιθ ανατροπι τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ
οφειλϊν ζναντι του Δθμοςίου για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου
14 του ιδίου νόμου, είτε κατόπιν ζκδοςθσ δικαςτικισ απόφαςθσ περί ακφρωςθσ αυτισ κατά τα
ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 1 ζωσ 5 του ωσ άνω άρκρου.
vi) Αναςτολι ποινικισ δίωξθσ
Για το χρονικό διάςτθμα τθσ αναςτολισ τθσ παρ. 11 του άρκρου 15 του ν. 4469/2017
αναςτζλλεται θ ποινικι δίωξθ για το αδίκθμα του άρκρου 25 του ν.1882/1990 (Αϋ43) και
αναβάλλεται θ εκτζλεςθ τθσ ποινισ που επιβλικθκε ςφμφωνα με το άρκρο αυτό ι, εφόςον
άρχιςε, θ εκτζλεςι τθσ διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ αναςτολισ τθσ ποινικισ
δίωξθσ αναςτζλλεται θ παραγραφι του αδικιματοσ, χωρίσ να ιςχφει ο χρονικόσ περιοριςμόσ τθσ
παραγράφου 3 του άρκρου 113 του Π.Κ.
II. Ζνταξη υφιςτάμενων ενεργϊν ρυθμίςεων ςτη ςφμβαςη αναδιάρθρωςησ
Εφόςον υφίςτανται βεβαιωμζνεσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ οφειλζσ που ζχουν υπαχκεί ςε
ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ κατά τισ διατάξεισ του ν. 4152/2013, του άρκρου 43 του ν.
4174/2013, του άρκρου 51 ν. 4305/2014 και των άρκρων 1 ζωσ 17 του ν. 4321/2015, των οποίων
οι όροι τθροφνται, οι ρυκμίςεισ αυτζσ, όπωσ ζχουν διαµορφωκεί κατά τθν θµεροµθνία ζγκριςθσ
τθσ ςφµβαςθσ αναδιάρκρωςθσ εντάςςονται ςε αυτιν κατά το μζροσ που αφορά ςτον αρικμό και
ςτο φψοσ των ανεξόφλθτων δόςεων, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που θ ρφκμιςθ ζχει τροποποιθκεί
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 15 του ν. 4469/2017, δθλαδι ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ
των δόςεων αυτισ.
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III. Δικαίωμα του Δημοςίου για ςυμψηφιςμό
Σο Δθμόςιο διατθρεί το δικαίωμα και μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ
να προβαίνει ςε ςυμψθφιςμό των χρθματικϊν απαιτιςεων του οφειλζτθ κατά του – εν ςτενι
εννοία – Δθμοςίου κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 42 του ΚΦΔ και ςτο άρκρο 83 του
ΚΕΔΕ, όπωσ ιςχφουν.
Επιςθμαίνεται ότι:
i) Εφόςον θ γενεςιουργόσ αιτία τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ κατά του Δθμοςίου ανάγεται ςε
χρόνο προγενζςτερο τθσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν, με το
ςυμψθφιςμό πιςτϊνονται, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, οφειλζσ εκτόσ ςφμβαςθσ, δόςεισ
υφιςτάμενων ρυκμίςεων που εντάςςονται ςτο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν κατϋάρκ. 15 παρ.
4 του ν. 4469/2017, δόςεισ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ και, τζλοσ, εφόςον ζχουν εξαντλθκεί οι
λοιπζσ βεβαιωμζνεσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ οφειλζσ, οι προβλεπόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ προσ
διαγραφι οφειλζσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ.
ii)
Εφόςον θ γενεςιουργόσ αιτία τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ κατά του Δθμοςίου ανάγεται ςε
χρόνο μεταγενζςτερο τθσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν, με το
ςυμψθφιςμό πιςτϊνονται, κατά ςειρά προτεραιότθτασ οι δόςεισ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ,
δόςεισ υφιςτάμενων ρυκμίςεων που εντάςςονται ςτο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν κατϋ άρκ.
15 παρ. 4 του ν. 4469/2017 και οφειλζσ εκτόσ ςφμβαςθσ.
Συχόν υπόλοιπο ποςό επιςτρζφεται ςτον οφειλζτθ με βάςθ τα ιςχφοντα ςτθν Απόφαςθ
Τφυπουργοφ Οικονομικϊν ΠΟΛ 1116/2013.
Σ. ΑΡΡΤΘΜΙΣΕ ΟΦΕΙΛΕ ΜΕ ΠΟΟ ΒΑΙΚΘ ΟΦΕΙΛΘ ΕΩ 20.000 ΕΤΡΩ
ε περίπτωςθ υπογραφισ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ, ςτθν οποία εντάςςονται οφειλζσ προσ
το Δθμόςιο που εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 15 του ν. 4469/2017,
ιτοι όταν το ςυνολικό φψοσ τθσ βαςικισ βεβαιωμζνθσ ζωσ τισ 31.12.2016 οφειλισ προσ το
Δθμόςιο είναι ζωσ είκοςι χιλιάδεσ (20.000) ευρϊ (ςτο οποίο δεν προςμετρϊνται τυχόν οφειλζσ
που ζχουν ιδθ υπαχκεί ςε ρφκμιςθ ςφμφωνα με τουσ ν. 4152/2013, 4174/2013,4305/2014 και
4321/2015 των οποίων οι όροι τθροφνται), θ τιρθςθ των υποχρεωτικϊν κανόνων των άρκρων 9
και 15 του νόμου διαπιςτϊνεται από το ςυντονιςτι με το πρακτικό περαίωςθσ τθσ παραγράφου
16 του άρκρου 8, υπό τθν επιφφλαξθ του δικαςτικοφ ελζγχου του άρκρου 12 του νόμου, είτε
αυτεπαγγζλτωσ είτε κατόπιν υποβολισ ζνςταςθσ ι άςκθςθσ παρζμβαςθσ από τρίτο πιςτωτι.
Ειδικότερα :
α) για βαςικζσ οφειλζσ ζωσ τρεισ χιλιάδεσ (3.000) ευρϊ:
i) θ αποπλθρωμι αυτϊν και των επ’ αυτϊν προςαυξιςεων ι τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ
γίνεται τμθματικά ςε τριάντα ζξι (36) μθνιαίεσ δόςεισ κατ’ ανϊτατο όριο,
ii) ελάχιςτθ μθνιαία δόςθ πενιντα (50) ευρϊ,
iii) δεν υφίςταται δυνατότθτα διαγραφισ κανενόσ ποςοφ.
β) για βαςικζσ οφειλζσ άνω των τριϊν χιλιάδων (3.000) και ζωσ είκοςι χιλιάδεσ (20.000)
ευρϊ:
i) θ αποπλθρωμι αυτϊν και των επ’ αυτϊν προςαυξιςεων ι τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ
γίνεται τμθματικά ςε εκατόν είκοςι (120) μθνιαίεσ δόςεισ κατ’ ανϊτατο όριο,
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ii) ελάχιςτθ μθνιαία δόςθ πενιντα (50) ευρϊ,
iii) δεν υφίςταται δυνατότθτα διαγραφισ βαςικισ οφειλισ.
τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, το Δθμόςιο δεν ςυμμετζχει ςτισ διαπραγματεφςεισ, οφτε
υποβάλλει πρόταςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν και οι οφειλζσ προσ αυτό προςμετρϊνται ςτισ
κετικζσ ψιφουσ των ςυμμετεχόντων πιςτωτϊν, εφόςον ςτο τελικό ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ ζχουν
τθρθκεί οι κανόνεσ του άρκρου 15 και οι λοιποί υποχρεωτικοί κανόνεσ του άρκρου 9 του ν.
4469/2017.
Η. ΑΤΣΟΔΙΚΑΙΘ ΑΝΑΣΡΟΠΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΘ ΕΝΑΝΣΙ ΣΟΤ ΔΘΜΟΙΟΤ
Ι. Αυτοδίκαιθ ανατροπι επζρχεται, με ςυνζπεια τθν υποχρεωτικι άμεςθ καταβολι του
υπολοίπου τθσ οφειλισ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία βεβαίωςθσ μαηί με τουσ αναλογοφντεσ τόκουσ
και προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ, εάν ο οφειλζτθσ:
α) δεν καταβάλει δόςεισ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ ι καταβάλει μερικϊσ δόςεισ προσ τθ
Φορολογικι Διοίκθςθ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ οφειλϊν, ζωσ
τθ ςυμπλιρωςθ του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςε τρεισ (3) δόςεισ,
β) δεν υποβάλλει τισ προβλεπόμενεσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ και Φ.Π.Α., εφόςον
υπζχει ςχετικι υποχρζωςθ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, το αργότερο εντόσ τριϊν (3)
μθνϊν από τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ υποβολισ τουσ ι εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν
θμερομθνία αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, εφόςον θ προκεςμία υποβολισ ζχει παρζλκει
πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) παραλείψει να εξοφλιςει ι να τακτοποιιςει με νόμιμο τρόπο, με αναςτολι είςπραξθσ ι
ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ, τισ οφειλζσ του προσ το Δθμόςιο ι υπζρ τρίτων που
ειςπράττονται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ, οι οποίεσ βεβαιϊκθκαν μετά τισ 31 Δεκεμβρίου
2016 εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ ι, ςε περίπτωςθ
δικαςτικισ επικφρωςθσ, από τθν θμερομθνία επικφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ ι,
προκειμζνου για οφειλζσ που κατζςτθςαν λθξιπρόκεςμεσ μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ ι τθν
επικφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθ λιξθ τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ
καταβολισ τουσ.
Επιςθμαίνεται ότι το Δθμόςιο υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει αμελλθτί τθν επζλευςθ τθσ
αυτοδίκαιθσ ανατροπισ τθσ ςφμβαςθσ ςε όλουσ τουσ πιςτωτζσ.
ΙΙ. Εκτόσ από τθν προαναφερκείςα υπό ςτοιχείο I περίπτωςθ ανατροπισ τθσ ςφμβαςθσ ζναντι
του Δθμοςίου, που επζρχεται αυτοδικαίωσ, θ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ μπορεί να ακυρωκεί ωσ
προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του Δθμοςίου, με δικαςτικι απόφαςθ κατόπιν
αίτθςθσ τρίτου πιςτωτι ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 14 του νόμου.
Θ. ΔΙΑΓΡΑΦΘ ΟΦΕΙΛΩΝ
Αν ςτθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ προβλζπεται διαγραφι οφειλϊν προσ το Δθμόςιο, αυτι
γίνεται κατά ςειρά παλαιότθτασ, από τθν παλαιότερθ οφειλι προσ τθ νεότερθ, με κριτιριο το
χρόνο καταχϊριςθσ τθσ οφειλισ ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων και όχι το χρόνο λιξθσ τθσ
νόμιμθσ προκεςμίασ καταβολισ αυτισ, είτε θ καταβολι γίνεται εφάπαξ είτε ςε δόςεισ. Θ
διαγραφι των οφειλϊν του προθγοφμενου εδαφίου τελεί υπό τθν αναβλθτικι αίρεςθ τθσ
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ολοςχεροφσ αποπλθρωμισ των ρυκμιηόμενων οφειλϊν προσ κάκε πιςτωτι και τθσ μθ ακφρωςθσ
ι ανατροπισ τθσ ςφμβαςθσ αναδιάρκρωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 14 του ν. 4469/2017.
Θ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΣΑ
I. Aπόδοςη καταςχεθζντων ςτα χζρια τρίτων ποςϊν (άρκρο 6 τθσ Απόφαςθσ Τπουργοφ
Οικονομικϊν ΠΟΛ 1105/2017)
Επί κάκε είδουσ καταςχζςεων απαιτιςεων που ζχουν επιβλθκεί ςτα χζρια τρίτων, ο τρίτοσ
υποχρεοφται να αποδϊςει ςτο Δθμόςιο τισ απαιτιςεισ που ζχουν γεννθκεί μζχρι το χρόνο
ζναρξθσ ιςχφοσ των αναςτολϊν των άρκρων 12, 13, και 15 του ν. 4469/2017. Ποςά των οποίων θ
προκεςμία απόδοςθσ ςτο Δθμόςιο εκπνζει μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ των αναςτολϊν των άρκρων
12, 13 και 15 του ν.4469/2017 πιςτϊνονται ςτθν οφειλι προσ το Δθμόςιο ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ.
II. Αναςτολή παραγραφήσ οφειλϊν (παρ. 9 του άρκρου 12 του ν.4469/2017)
φμφωνα με τθν παρ. 9 του άρκρου 12 του ν.4469/2017, από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
αίτθςθσ του άρκρου 4 και ζωσ τθν ολοςχερι εξόφλθςθ των οφειλϊν που ρυκμίηονται από τθ
ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ ι τθν ακφρωςι τθσ ι τθν αυτοδίκαιθ ανατροπι τθσ κατά το άρκρο 14,
αναςτζλλεται θ παραγραφι των ρυκμιηόμενων οφειλϊν.
III. Προαφαίρεςη οφειλϊν προσ το Δημόςιο
Ωσ προαφαιροφμενα κατά ποςοςτό ενενιντα πζντε τοισ εκατό (95%) πρόςτιμα, ςφμφωνα με
τθν υποπερίπτωςθ ββ) τθσ περίπτωςθσ δ) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 9 του ν. 4469/2017
νοοφνται ιδίωσ τα εξισ πρόςτιμα, εφόςον επιβάλλονται αυτοτελϊσ και δεν ςυμβεβαιϊνονται με
τθν κφρια οφειλι :
α) του άρκρου 54, τθσ παρ. 6 του άρκρου 54Α, των άρκρων 55, 56, 58 και 58Α του ν.
4174/2013,
β) των άρκρων 4, 5, 6, 7 και 8 του ν. 2523/1997,
γ) τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 16 και του άρκρου 9 του ν. 3634/2008,
δ) των άρκρων 30, 31 και 33 του ν.820/1978,
ε) του άρκρου 117 του ν.δ.118/1973,
ςτ) του άρκρου 15 του α.ν.1521/1950,
η) του άρκρου 49 του ν. 3842/2010 (ΦΑΠ),
θ) του άρκρου 33 του ν. 2459/1997 (ΦΜΑΠ),
κ) τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 31, τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 36 και των
παραγράφων 4, 5 και 7 του άρκρου 82 του ν. 2238/1994,
ι) του άρκρου 7 του ν. 4337/2015,
ια) του άρκρου 10 του ν. 1809/1988,
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ιβ) τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 47, των παραγράφων 1 και 3 του άρκρου 48, τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 50 του ν. 1642/1986,
ιγ) του άρκρου Πρϊτου Τποπαράγραφοσ Ε7 του ν. 4093/2012.
ιδ) του άρκρου 143, των παραγράφων 3,7,8 και 9 του άρκρου 144 και τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 146 του ν.2960/2001 (Εκνικόσ Σελωνειακόσ Κϊδικασ).
Ωσ προαφαιροφμενα κατά ποςοςτό ογδόντα πζντε τοισ εκατό (85%) από προςαυξιςεισ
και τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ, ςφμφωνα με τθν υποπερίπτωςθ ββ) τθσ περίπτωςθσ δ) τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 9 του ν. 4469/2017 νοοφνται τα εξισ :
α) οι προςαυξιςεισ και οι τόκοι εκπρόκεςμθσ καταβολισ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του
ν.δ. 356/74,
β) οι τόκοι εκπρόκεςμθσ καταβολισ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 53 του ν. 4174/2013 όπωσ
τα ανωτζρω ιςχφουν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ του άρκρου 4 του ν. 4469/2017.
IV. Εκκρεμείσ ςυμψηφιςμοί επιςτροφϊν με οφειλζσ προσ το Δημόςιο
ε περίπτωςθ που ςτο Δθμόςιο εκκρεμεί ςυμψθφιςμόσ ποςοφ άνω των 50 ευρϊ ο
ςυμψθφιςμόσ ενεργείται κατά προτεραιότθτα και τυχόν εναπομείναςα οφειλι μπορεί να
υπαχκεί ςτθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ.

υνημμζνα:
1. Σο ΦΕΚ υπ’ αρικ. 62/3-5-2017 (τεφχοσ Αϋ)
2. Απόςπαςμα του ΦΕΚ υπ’ αρικ. 74/19-5-2017 (τεφχοσ Αϋ) με τισ διατάξεισ του άρκρου
46 του ν. 4472/2017
3. Σο ΦΕΚ υπ’ αρικ. 2426/14-7-2017 (τεφχοσ Βϋ)
4. Θ Αιτιολογικι Ζκκεςθ του ν. 4469/2017

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΘ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΘ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ:
Α) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ
2. Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ (Δ.Ο.Τ.)
3. Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων Επιχειριςεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)
4. Κζντρο Ελζγχου Φορολογουμζνων Μεγάλου Πλοφτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)
5. Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε.
6. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν
(με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτο www.publicrevenue.gr)
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Β) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ
1. Αποδζκτεσ πινάκων Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ, Ηϋ, Θϋ, Ιϋ, ΙΑϋ, ΙΒϋ (πλθν των αποδεκτϊν προσ ενζργεια)
2. Ζνωςθ Ελλθνικϊν Σραπεηϊν (προσ ενθμζρωςθ των μελϊν τθσ)
Γραφείο Προζδρου
Αμερικισ 21α Σ.Κ. 10680 Ακινα
3. Ζνωςθ υνεταιριςτικϊν Σραπεηϊν Ελλάδοσ (προσ ενθμζρωςθ των μελϊν τθσ)
Γραφείο Προζδρου
κουφά 50 Σ.Κ. 10672 Ακινα
4. Σαμείο Παρακατακθκϊν & Δανείων
Ακαδθμίασ 40 Σ.Κ. 10174 Ακινα
5. Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ
Πανεπιςτθμίου 21 Σ.Κ. 10250 Ακινα
Γ) ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ
1. Γραφείο κ. Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
2. Προϊςταμζνουσ Γενικϊν Δ/νςεων
3. Δ/νςθ Ειςπράξεων
4. Δ/νςθ Εφαρμογισ Φορολογίασ Κεφαλαίου
5. Δ/νςθ Ελζγχου
6. Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ
7. Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ
8. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
9. Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Σελωνείου
10. Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
11. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν
12. Δ/νςθ Οργάνωςθσ

