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ΠΟΛ.1223/2017 Απόθαζη για ηη πύθμιζη 
οθειλών ππορ ηο Δημόζιο έωρ 50.000 

 

Γεκνζηεχζεθε ζηηο : [ 30-12-2017 ] 

ΠΟΛ.1223/2017 Η απόθαζη για ηη πύθμιζη οθειλών ππορ ηο Δημόζιο 
έωρ 50.000 εςπώ ζηο πλαίζιο ηος εξωδικαζηικού μησανιζμού πύθμιζηρ 
οθειλών επισειπήζεων. 

(Δμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ γηα ηε δηακφξθσζε ιχζεσλ ξχζκηζεο νθεηιψλ 
πξνο ην Γεκφζην έσο 50.000 επξψ θαηά ηελ παξάγξαθν 21 ηνπ άξζξνπ 15 
ηνπ λ. 4469/2017, θαζνξηζκφο ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
χςνπο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ δφζεσλ βάζεη απηψλ, εμαίξεζε νθεηιψλ απφ ηηο 
ιχζεηο ξχζκηζεο θαη ξχζκηζε θάζε άιινπ εηδηθφηεξνπ ζέκαηνο γηα ηελ 
εθαξκνγή απηήο.) 

Καηεγνξία: Δίζπξαμε δεκνζίσλ Δζφδσλ 

ΠΟΛ 1223/2017 

(ΦΔΚ Β' 4643/29-12-2017) 

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έρνληαο ππφςε: 
 
1. Σηο δηαηάμεηο: 
α) Σνπ λ.4469/2017 (ΦΔΚ Α΄ 62) «Δμσδηθαζηηθφο κεραληζκφο ξχζκηζεο 
νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαη ηδίσο ηεο παξαγξάθνπ 21 ηνπ 
άξζξνπ 15, β) ηνπ λ.4174/2013 (ΦΔΚ Α΄ 170) «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο», 
γ) ηνπ λ.δ. 356/1974 (ΦΔΚ Α΄ 90) «Κψδηθαο Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ», 
δ) ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ Πξψηνπ Μέξνπο ηνπ λ. 4389/ 2016 (Α΄94) θαη 
εηδηθφηεξα ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ησλ άξζξσλ 5 θαη 41 απηνχ. 
ε) Σεο απφθαζεο 2014/335/(ΔΔ, Δπξαηφκ) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26-5-2014 γηα 
ην ζχζηεκα ησλ Ίδησλ Πφξσλ (L 168/7.6.2014) θαη ηνλ Καλνληζκφ 
609/2014/(ΔΔ, Δπξαηφκ) Καλνληζκφ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 2014 γηα 
ηηο κεζφδνπο θαη ηε δηαδηθαζία απφδνζεο ησλ παξαδνζηαθψλ ίδησλ πφξσλ (L 
168/7.6.2014). 
ζη) ηνπ π.δ. 16/1989 (ΦΔΚ Α΄6) «Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Γ.Ο.Τ.», 
δ) ηνπ π.δ. 125/2016 (ΦΔΚ Α΄ 210) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ», 
ε) ηνπ π.δ. 142/2017 (ΦΔΚ Α΄ 181) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», 
ζ) ηεο ΠΟΛ.1105/12.7.2017 (ΦΔΚ Β΄ 2426) απφθαζεο ηεο Τθππνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ςήθνπ ηνπ 
Γεκνζίνπ ζην πιαίζην ηνπ εμσδηθαζηηθνχ κεραληζκνχ ξχζκηζεο νθεηιψλ 
επηρεηξήζεσλ, ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
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δφζεσλ απνπιεξσκήο νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην κε ζχκβαζε 
αλαδηάξζξσζεο θαη εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 
1 έσο 13 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4469/2017.». 
 
2. α) Σελ αξηζ. ΤΠΟΙΚ 0010218 ΔΞ 2016/14.11.2016 (ΦΔΚ Β΄ 3696) 
απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε 
αξκνδηνηήησλ ζηελ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Αηθαηεξίλε Παπαλάηζηνπ», 
β) ηελ αξηζ. 1 Πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 20.1.2016, «Δπηινγή 
θαη δηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (ΦΔΚ 18 η. Τ.Ο.Γ.Γ.), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016 
θαη ηελ αξηζ. 39/3 ηεο 30-11-2017 (Τ.Ο.Γ.Γ. 689) απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 
Γηνίθεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. «Αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ», 
γ) ηελ αξηζ. Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017 (ΦΔΚ Β΄ 968) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή 
ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε 
θαη ηζρχεη, 
δ) ηελ αξηζ. Γ6Α 1015213 ΔΞ 2013/28.01.2013 (Β΄ 130 θαη 372) απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξ. α' 
ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016, 
ε) ηελ αξηζ. Γ.ΟΡΓ.Α. 1115805 ΔΞ 2017/31.7.2017 (ΦΔΚ Β΄ 2743) απφθαζε 
ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, κε ζέκα 
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο "Με εληνιή 
Γηνηθεηή" ζε φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο», 
ζη) ηελ αξηζ. Γ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΔΞ 2015/26.3.2015 (ΦΔΚ Β΄ 543) απφθαζε 
ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε 
ζέκα «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο "Με εληνιή 
Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ" ζε Πξντζηακέλνπο Σεισλείσλ θαη ζε 
ππαιιήινπο απηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο αξηζ. Γ.ΟΡΓ. Α 1120364 
ΔΞ 2015/15.9.2015 (Β΄ 2080) θαη Γ. ΟΡΓ. Α 1113150 ΔΞ 2016/22.7.2016 (Β΄ 
2835) φκνηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ β' ηεο παξ. 
3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016, 
 
3. ην γεγνλφο φηη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ ΔΝΦΙΑ 
θπζηθψλ πξνζψπσλ δελ ππνινγίδεηαη ε αμία ησλ δηθαησκάησλ επί γεπέδσλ 
εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ. 
 
4. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη 
δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ,  
 
αποφασίζουμε: 

Άπθπο 1 

Καηφπηλ αηηήζεσο νθεηιέηε, ν νπνίνο εκπίπηεη ζηηο θαηεγνξίεο ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, πνπ απεπζχλεηαη ζηε 
Φνξνινγηθή Γηνίθεζε έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018, ην Γεκφζην πξνηείλεη 
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ιχζεηο ξχζκηζεο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηνπο θαλφλεο ησλ άξζξσλ 4 έσο 
8, θαηά πεξίπησζε.  

Η αίηεζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά. Η ξχζκηζε ρνξεγείηαη άπαμ αλά νθεηιέηε. 

 

Άπθπο 2 Πεδίο εθαπμογήρ 
 
1. Γπλαηφηεηα ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε ηεο παξνχζαο έρνπλ: 

α. θπζηθά πξφζσπα κε πησρεπηηθή ηθαλφηεηα ή λνκηθά πξφζσπα πνπ 
απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ 
Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (άξζξα 21 θαη 47 ηνπ λ. 4172/2013, Α΄167) 
θαη έρνπλ θνξνινγηθή θαηνηθία ζηελ Διιάδα, εθφζνλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα 
επηιεμηκφηεηαο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4469/2017 θαη δελ ζπληξέρνπλ νη 
εμαηξέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη  

αα. νη ζπλνιηθέο νθεηιέο ηνπο πξνο φινπο ηνπο πηζησηέο ηνπο δελ 
ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ ή/θαη 
 
αβ. νη νθεηιέο ηνπο πξνο ην Γεκφζην ππεξβαίλνπλ ην νγδφληα πέληε ηνηο 
εθαηφ (85%) ησλ ζπλνιηθψλ νθεηιψλ ηνπο πξνο φινπο ηνπο πηζησηέο, 
 
β. θπζηθά πξφζσπα πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή 
δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 
(λ.4172/2013), αιιά δελ έρνπλ πησρεπηηθή ηθαλφηεηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη έρνπλ θάλεη έλαξμε εξγαζηψλ, θαη έρνπλ θνξνινγηθή θαηνηθία ζηελ 
Διιάδα, εθφζνλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 
4469/2017 θαη δελ ζπληξέρνπλ νη εμαηξέζεηο ηεο πεξίπησζεο γ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 θαη ησλ πεξηπηψζεσλ γ θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 
2 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. 
 
2. ηε ξχζκηζε ππάγνληαη νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην πνπ είλαη ήδε 
βεβαησκέλεο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ-Κ.Δ.Γ.Δ. (λ.δ. 356/1974), ηνπ Κψδηθα 
Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 4174/2013) θαη ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ 
Κψδηθα (λ. 2960/2001) θαζψο θαη νθεηιέο ππέξ ηξίησλ πηζησηψλ πνπ 
βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., εθφζνλ έρνπλ ήδε βεβαησζεί θαηά ηελ αλσηέξσ 
εκεξνκελία, κε ηηο πξνζαπμήζεηο ή ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά ην 
ρξφλν ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε. Η ππαγσγή ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε απψιεηα ηπρφλ πθηζηάκελσλ 
ξπζκίζεσλ γηα ηηο ίδηεο νθεηιέο. 
 
3.Απφ ηε ξχζκηζε εμαηξνχληαη: 

α) νθεηιέο πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί κε νξηζηηθή δηθαζηηθή απφθαζε ή δηθαζηηθφ 
ζπκβηβαζκφ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3869/2010 (Α΄ 130), αθφκα θη αλ 
αθνινχζεζε έθπησζε ηνπ νθεηιέηε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη  
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β) νθεηιέο πνπ αθνξνχλ ζε αλάθηεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ 
ρνξεγήζεθαλ κε ηε ζχζηαζε εηδηθψλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4002/2011 ή 
ζχκθσλα κε άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο. 

Άπθπο 3 Πεπιεσόμενο αίηηζηρ και ζςνςποβαλλόμενα δικαιολογηηικά 

Η αίηεζε πξέπεη λα πεξηέρεη πιήξε ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε θαη ηπρφλ 
ζπλνθεηιεηψλ πνπ ππνβάιινπλ απηήλ απφ θνηλνχ κε ηνλ νθεηιέηε θαζψο θαη 
ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηιεμηκφηεηαο απηνχ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 4469/2017.  

Η αίηεζε πξέπεη λα πεξηέρεη επηπιένλ θαηάινγν φισλ ησλ πηζησηψλ ηνπ 
νθεηιέηε θαη ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ αλά πηζησηή.  

Η αίηεζε ππέρεη ζέζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λ. 1599/1986 θαη ζπλνδεχεηαη 
ππνρξεσηηθά απφ: 
 
α) γηα νθεηιέηεο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν πεξί κε πηψρεπζεο 
ηνπ νθεηιέηε, κε ππαγσγήο απηνχ ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη' άξζξα 99 
επ. ηνπ λ. 3588/2007 ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαη' άξζξν 106ηα ηνπ ίδηνπ λφκνπ, 
φπσο ίζρπε, ή ζπκθσλίαο ξχζκηζεο ή εηδηθήο δηαρείξηζεο θαη' άξζξα 62 επ. 
ηνπ λ. 4307/2014, 
 
β) γηα νθεηιέηεο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν φηη δελ εθθξεκεί 
αίηεζε γηα ππαγσγή ηνπ νθεηιέηε ζε κία απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο σο άλσ 
πεξίπησζεο α ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
 
γ) γηα νθεηιέηεο ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Δηξελνδηθείν Αζελψλ (Γεληθφ Αξρείν 
Αηηήζεσλ άξζξνπ 13 λ. 3869/2010) φηη δελ έρεη εθδνζεί γη' απηφλ νξηζηηθή 
δηθαζηηθή απφθαζε ξχζκηζεο νθεηιψλ ή επηθχξσζεο δηθαζηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3869/2010. ε πεξίπησζε έθδνζεο 
δηθαζηηθήο απφθαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ νθεηιέηε ηνπ λ. 1599/1986 φηη νη νθεηιέο πνπ έρνπλ 
πεξηιεθζεί ζε απηήλ δελ εκπίπηνπλ ζηελ εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο α ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, θαζψο θαη 
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο αίηεζεο θαη ηεο απφθαζεο. 
 
δ) Γηα νθεηιέηεο ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 
ηεο παξνχζαο, αληίγξαθν ηεο ηειεπηαίαο εθδνζείζαο δήισζεο ΔΝ.Φ.Ι.Α. 
πξάμεο πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη ησλ ηξηψλ 
(3) πξνεγνχκελσλ εηψλ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί. 
 
ε) Γηα νθεηιέηεο θπζηθά πξφζσπα ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο παξαγξάθνπ 
1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, νη νπνίνη έρνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπο 
εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί γεπέδσλ εθηφο ζρεδίνπ πφιεο θαη νηθηζκνχ, 
ζπκπιεξσκέλν έληππν ππνινγηζκνχ αμίαο ηνπ γεπέδνπ (Α ΓΗ), 
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ζη) γηα νθεηιέηεο λνκηθά πξφζσπα, πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο 
απφ ην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΗ.), 
 
δ) αληίγξαθν πνηληθνχ Μεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο ηνπ νθεηιέηε ή ηνπ πξφεδξνπ 
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ γηα αλψλπκεο 
εηαηξείεο, ηνπ δηαρεηξηζηή γηα εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ηδησηηθέο 
θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ γηα 
πξνζσπηθέο εηαηξείεο θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη πξνο ξχζκηζε 
νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην ππεξβαίλνπλ ηηο 20.000 επξψ, επηπξνζζέησο, ηα 
αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 
 
ε) ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4308/2014 (Α΄ 251) 
ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) πεξηφδσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη δεκνζηεπκέλεο, 
εθφζνλ πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε ζχληαμεο ή/θαη δεκνζίεπζεο απηψλ, 
 
ζ) πξνζσξηλφ ηζνδχγην ηειεπηαίνπ κελφο ηεηαξηνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ 
αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ε 
θαηάξηηζή ηνπ, 
 
η) πξφζθαηα πηζηνπνηεηηθά βαξψλ φισλ ησλ αθηλήησλ, θαη 
 
ηα) ππεχζπλε δήισζε κε αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ αλεμφθιεησλ 
ππνρξεψζεσλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο επί 
απηψλ. 
 
Σν Γεκφζην δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή επηπιένλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα 
νπνία θξίλεη απαξαίηεηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ νθεηιέηε 
θαη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξφηαζεο ξχζκηζεο απφ απηφ, ζχκθσλα κε ηα 
επφκελα άξζξα. 
 
Σα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη θαη απφ ηπρφλ ζπλνθεηιέηε πνπ 
ππνβάιιεη απφ θνηλνχ αίηεζε κε ηνλ νθεηιέηε. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ην Γεκφζην δηαπηζηψζεη ειιείςεηο ή αλαθξίβεηεο ζηελ 
ππνβιεζείζα αίηεζε, ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, δχλαηαη λα 
ηάμεη εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ ππεξβαίλεη ηηο δέθα (10) εξγάζηκεο 
εκέξεο, γηα ηε ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε απηψλ θαη ζε πεξίπησζε κε 
ζπκκφξθσζεο λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε. 
 
Άπθπο 4 Κπιηήπια για ηη διαμόπθωζη ππόηαζηρ πύθμιζηρ 
 
1. Γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ξχζκηζεο απφ ην Γεκφζην ιακβάλνληαη ππφςε 
ην δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη ε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θηλεηψλ θαη 
αθηλήησλ, ησλ νθεηιεηψλ. 
 
2. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ην Γεκφζην ειέγρεη θαη 
ιακβάλεη ππφςε ηα εμήο: 
 
(α) Γηα ηα αθίλεηα: 
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Δθφζνλ νη πξνο ξχζκηζε νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην ππεξβαίλνπλ ηηο 20.000 
επξψ, έθζεζε εθηηκεηή αθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε (ηε) ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4469/2017, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί ζε 
ρξφλν κηθξφηεξν ηνπ έηνπο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη, ζε πεξίπησζε 
πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ νθεηιέηε ή ζπλνθεηιέηε πεξηζζφηεξεο εθζέζεηο 
εθηηκεηψλ, ηελ πην πξφζθαηε. Δθηίκεζε αμίαο αθηλήησλ πνπ πεξηιακβάλεηαη 
ζε έθζεζε εκπεηξνγλψκνλα, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε (ηδ) ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4469/2017, ιακβάλεηαη ππ' φςηλ κφλν 
φηαλ βαζίδεηαη ζε έθζεζε εθηηκεηή αθηλήησλ. 
 
ε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη ή δελ πξνζθνκίδεηαη έθζεζε εθηηκεηή 
αθηλήησλ, ην Γεκφζην ππνινγίδεη σο αμία αθηλήησλ ηε θνξνινγεηέα αμία γηα 
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ ΔΝ.Φ.Ι.Α., ζχκθσλα κε ην λ. 
4223/2013, απφ ηελ ηειεπηαία ζπληεζείζα δήισζε ΔΝ.Φ.Ι.Α. πξάμε 
πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ. Γηα γήπεδα εθηφο ζρεδίνπ πφιεο θαη νηθηζκνχ 
θπζηθψλ πξνζψπσλ, γηα ηα νπνία δελ πξνζδηνξίδεηαη αμία ΔΝ.Φ.Ι.Α. θαη δελ 
πξνζθνκίδεηαη έθζεζε εθηηκεηή αθηλήησλ, ην Γεκφζην ππνινγίδεη σο αμία 
αθηλήησλ ηελ αληηθεηκεληθή αμία απηψλ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 Α΄ ηνπ λ. 1249/1982 (ΦΔΚ 43 Α΄) θαη ηεο απφθαζεο 
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 1144814/2631/ ΠΟΛ.1310/30.12.1998 (ΦΔΚ 
1328 Β΄). 
 
(β) Γηα ηα θηλεηά: 
i) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
νθεηιέηε ή ζπλνθεηιέηε, φπσο ελζψκαηα θαη άπια πάγηα πιελ αθηλήησλ, 
απνζέκαηα, ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (π.ρ. ηίηινη, 
κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο θαηαζέζεηο, κεηξεηά, κεηνρέο) ηελ 
αγνξαία αμία φπσο πξνθχπηεη είηε απφ πξφζθαηε έθζεζε νηθνλνκνιφγνπ, 
κέινπο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο ή θαηφρνπ άδεηαο ινγηζηή-
θνξνηερληθνχ Α΄ ηάμεο, πξνθεηκέλνπ γηα νθεηιέηε πνπ ηεξεί δηπινγξαθηθά 
βηβιία κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ έσο θαη1.500.000 επξψ ή απινγξαθηθά 
βηβιία ή απφ πξφζθαηε έθζεζε νξθσηνχ ειεγθηή, πξνθεηκέλνπ γηα νθεηιέηε, 
πνπ ηεξεί δηπινγξαθηθά βηβιία κε εηήζην θχθιν εξγαζηψλ κεγαιχηεξν ησλ 
1.500.000 επξψ. Ωο «πξφζθαηε έθζεζε» ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη ζπληαρζεί 
εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δψδεθα κελψλ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηεο 
παξνχζαο απφθαζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκίδεηαη ε σο άλσ 
έθζεζε, ην Γεκφζην ιακβάλεη ππφςε ηελ αμία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε 
ηνπ νθεηιέηε θαη δχλαηαη λα δεηήζεη ηπρφλ δηαζέζηκα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα γηα 
ηνλ έιεγρν ηεο σο άλσ δεισζείζαο αμίαο. 
 
ii) πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ αλσηέξσ ππνπεξίπησζε θαη αθνξνχλ ζε θηλεηά 
κεγάιεο αμίαο, ελφο εθάζηνπ άλσ ησλ 2.000 επξψ θαη ζπλνιηθά εθηηκψκελα 
άλσ ησλ 
30.000 επξψ, ηελ αμία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε, γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο νπνίαο ην Γεκφζην δχλαηαη λα δεηήζεη ηπρφλ δηαζέζηκα 
ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη απηήο πνπ 
αλαγξάθεηαη ζε ελ ηζρχ ζχκβαζε αζθάιηζεο ηνπο. 
 
iii) κηθξήο αμίαο, ε αμία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε. 
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3. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ην Γεκφζην ειέγρεη θαη ιακβάλεη 
ππφςε ηα εμήο: 
(α) γηα λνκηθά πξφζσπα, είηε πξφθεηηαη γηα νθεηιέηε είηε γηα ζπλνθεηιέηε πνπ 
ππέγξαςε ηελ αίηεζε απφ θνηλνχ κε ηνλ νθεηιέηε, ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηνπ 
κέζνπ φξνπ ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (ζεηηθφ 
EBITDA) ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο θαη ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη 
απνζβέζεσλ (ζεηηθφ EBITDA) ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 
ηεο αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε, 
 
(β) γηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, είηε 
πξφθεηηαη γηα ηνλ νθεηιέηε είηε γηα ζπλνθεηιέηε πνπ ππέγξαςε ηελ αίηεζε απφ 
θνηλνχ κε ηνλ νθεηιέηε, ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ θεξδψλ 
πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (ζεηηθφ EBITDA) ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο 
θαη ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (ζεηηθφ EBITDA) ηνπ 
ηειεπηαίνπ έηνπο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε, πξνζαπμεκέλν 
θαηά ην κέζν φξν ησλ εζφδσλ απφ άιιεο πεγέο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο. 
 
(γ) γηα ζπλνθεηιέηεο θπζηθά πξφζσπα κε επηηεδεπκαηίεο, ν κέζνο φξνο ηνπ 
πξαγκαηηθνχ δεισζέληνο θαηά ηηο ηξεηο (3) ηειεπηαίεο θνξνινγηθέο πεξηφδνπο 
εηζνδήκαηνο, θνξνινγεηένπ ή κε. 
 
4. Αλ ην κέξνο ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 2,75% ησλ θεξδψλ ηνπ νθεηιέηε πξν 
θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA), φπσο πξνζδηνξίζηεθαλ ζχκθσλα 
κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, πνπ αληηζηνηρεί ζην ιφγν ησλ νθεηιψλ 
πξνο ην Γεκφζην πξνο ηηο ζπλνιηθέο νθεηιέο ηνπ νθεηιέηε, είλαη κεγαιχηεξν 
απφ ηε ζπλνιηθή αξρηθή κεληαία δφζε, φπσο απηή πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα 
επφκελα άξζξα, ηφηε ε ζπλνιηθή κεληαία δφζε αλαπξνζαξκφδεηαη, ψζηε λα 
ηζνχηαη κε απηφ ην πνζφ θαη ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ κεηψλεηαη αλαιφγσο. 
 
5. Σν Γεκφζην πξνηείλεη ξπζκίζεηο, ζχκθσλα κε ηα επφκελα άξζξα, κε 
ηζφπνζεο ηνθνρξεσιπηηθέο κεληαίεο δφζεηο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
ηνθνρξεσιπηηθψλ δφζεσλ ιακβάλεηαη ππ' φςηλ επηηφθην ίζν κε ην επηηφθην 
euribor ηξηκήλνπ, πξνζαπμεκέλν θαηά πέληε (5) εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, ην 
νπνίν είλαη ζηαζεξφ, κε θξίζηκν ρξφλν ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, 
θαη ππνινγίδεηαη εηεζίσο. 
 
6. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηειηθνχ πνζνχ ηεο πξνο ξχζκηζε νθεηιήο, ζηελ 
νπνία δελ ζπλππνινγίδνληαη ηα πξφζηηκα ηνπ αξ. 57 λ.4174/13 θαη ηνπ αξ.6 
ηνπ λ.δ. 356/1974, θαζψο θαη γηα ην πιήζνο δφζεσλ ηεο πξνηεηλφκελεο 
ξχζκηζεο πνπ δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ηηο 120 κεληαίεο δφζεηο κε ειάρηζην 
φξην δφζεο ηα πελήληα (50) επξψ, εθαξκφδνληαη εηδηθφηεξα ηα επφκελα 
άξζξα. 
 
 
Άπθπο 5 Ρςθμίζειρ για ηην καηηγοπία οθειλεηών θςζικών πποζώπων 
με πηωσεςηική ικανόηηηα ή νομικών πποζώπων πος αποκηούν 
ειζόδημα από επισειπημαηική δπαζηηπιόηηηα με ζςνολικέρ οθειλέρ 
ππορ όλοςρ ηοςρ πιζηωηέρ έωρ 20.000 εςπώ 
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ηηο πεξηπηψζεηο νθεηιεηψλ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 πεξ. α ππνπεξ. αα ηεο 
παξνχζαο, ην Γεκφζην ρνξεγεί ηηο αθφινπζεο ξπζκίζεηο ησλ νθεηιψλ πξνο 
απηφ: 
 
(Α) Γηα νθεηιέηεο κε ζπλνιηθφ πνζφ βαζηθήο νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην έσο 
3.000 επξψ: 
 
(α) ηκεκαηηθή θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθψο νθεηιφκελνπ πνζνχ ρσξίο δπλαηφηεηα 
δηαγξαθήο θαλελφο πνζνχ, 
 
(β) θαζνξηζκφ ηνπ πιήζνπο θαη ηνπ χςνπο ησλ κεληαίσλ δφζεσλ, βάζεη ησλ 
θάησζη θαλφλσλ: 
 
(η) ειάρηζην πνζφ εθάζηεο δφζεο 50 επξψ 

(ηη) κέγηζηνο αξηζκφο δφζεσλ 36 
 
(ηηη) αλάινγε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δφζεσλ βάζεη ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο. 
 
(Β) Γηα νθεηιέηεο κε ζπλνιηθφ πνζφ βαζηθήο νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην απφ 
3.000,01 έσο 20.000 επξψ: 
 
(α) δηαγξαθή ηνπ 85% ησλ νθεηιψλ απφ πξνζαπμήζεηο θαη ηφθνπο 
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, 
 
(β) θαζνξηζκφ ηνπ πιήζνπο θαη ηνπ χςνπο ησλ κεληαίσλ δφζεσλ, βάζεη ησλ 
θάησζη θαλφλσλ: 
 
(η) ειάρηζην πνζφ εθάζηεο δφζεο 50 επξψ  

(ηη) κέγηζηνο αξηζκφο δφζεσλ 120 
 
(ηηη) αλάινγε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δφζεσλ βάζεη ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο. 
 
 
Άπθπο 6 Ρςθμίζειρ για ηην καηηγοπία οθειλεηών θςζικών πποζώπων 
με πηωσεςηική ικανόηηηα ή νομικών πποζώπων πος αποκηούν 
ειζόδημα από επισειπημαηική δπαζηηπιόηηηα και οθειλέρ ππορ ηο 
Δημόζιο πος ςπεπβαίνοςν ηο ογδόνηα πένηε ηοιρ εκαηό (85%) αςηών 
 
ηηο πεξηπηψζεηο νθεηιεηψλ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 πεξ. α ππνπεξ. αβ ηεο 
παξνχζαο, ην Γεκφζην ρνξεγεί ηηο αθφινπζεο ξπζκίζεηο ησλ νθεηιψλ πξνο 
απηφ: 
 
(Α) Γηα νθεηιέηεο κε ζπλνιηθέο νθεηιέο έσο 20.000 επξψ: 
 
Δθαξκφδεηαη αλαινγηθά ην πξνεγνχκελν άξζξν. 
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(Β) Γηα νθεηιέηεο κε ζπλνιηθέο νθεηιέο απφ 20.000,01 έσο 125.000 επξψ, 
εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ βαζηθήο νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην έσο 
20.000 επξψ, νπφηε εθαξκφδεηαη αλαινγηθά ην πξνεγνχκελν άξζξν, 

(α) ην Γεκφζην ρνξεγεί ξπζκίζεηο κφλν εθφζνλ ν νθεηιέηεο πιεξνί ην εμήο 
θξηηήξην: 
 
Ο ιφγνο ηνπ ρξένπο, απνκεηνχκελνπ θαηά ην πνζφ ηνπ ππφ δηαγξαθή κέξνπο 
ηνπ θαηά ηα θαησηέξσ, πξνο ην εηζφδεκα, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηελ παξ. 3 
ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ηνπ 8.  

(β) Σν Γεκφζην ρνξεγεί ξπζκίζεηο κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
 
(βα) δηαγξαθή ηνπ 85% ησλ νθεηιψλ απφ πξνζαπμήζεηο θαη ηφθνπο 
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, θαζψο θαη ηνπ 95% ησλ νθεηιψλ απφ πξφζηηκα 
πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε 
 
(ββ) θαζνξηζκφ ηνπ πιήζνπο θαη ηνπ χςνπο ησλ κεληαίσλ δφζεσλ, βάζεη ησλ 
θάησζη θαλφλσλ: 
 
(η) ειάρηζην πνζφ εθάζηεο δφζεο 50 επξψ (ηη) κέγηζηνο αξηζκφο δφζεσλ 120 
 
(ηηη) αλάινγε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δφζεσλ βάζεη ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο. 

(Γ) Γηα νθεηιέηεο κε ζπλνιηθέο νθεηιέο άλσ ησλ 125.000 επξψ, ην Γεκφζην 
πξνηείλεη ιχζεηο, κφλν εθφζνλ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ νθεηιέηε αμηνιφγεζε 
βησζηκφηεηαο θαη ζρέδην αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ απφ αλεμάξηεην 
εκπεηξνγλψκνλα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 πεξ. ηδ ηνπ λ. 
4469/2017, ν νπνίνο είλαη είηε θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη κέινο ηνπ 
Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα θαη δηαζέηεη άδεηα 
αζθήζεσο Οηθνλνκνινγηθνχ Δπαγγέικαηνο ή άδεηα Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ 
ηάμεο Α; είηε λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ ε σο άλσ αμηνιφγεζε θαη ην ζρέδην, 
ππνγξάθνληαη απφ θπζηθφ πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηα σο άλσ πξνζφληα, ην 
θφζηνο ηεο νπνίαο βαξχλεη ηνλ νθεηιέηε. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
βησζηκφηεηαο ηνπ νθεηιέηε πξναθαηξνχληαη απφ ην ρξένο ην 85% ησλ 
νθεηιψλ απφ πξνζαπμήζεηο θαη ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη ην 95% 
ησλ νθεηιψλ απφ πξφζηηκα πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηε θνξνινγηθή 
δηνίθεζε. Σν ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πξέπεη λα 
είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 
4469/2017, θαζψο θαη λα κελ θέξεη ην Γεκφζην ζε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή ζέζε 
απφ απηήλ ζηελ νπνία ζα βξηζθφηαλ ζε πεξίπησζε ξεπζηνπνίεζεο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε, ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο 
εθηέιεζεο. Οη ιχζεηο ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο δελ κπνξνχλ λα 
πεξηιακβάλνπλ δηαγξαθή βαζηθήο νθεηιήο ε νπνία λα ππεξβαίλεη ην 50% 
απηήο.  
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Άπθπο 7 Ρςθμίζειρ για θςζικά ππόζωπα πος αποκηούν ειζόδημα από 
επισειπημαηική δπαζηηπιόηηηα σωπίρ πηωσεςηική ικανόηηηα  
 
ηηο πεξηπηψζεηο νθεηιεηψλ ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 πεξ. β ηεο παξνχζαο, ην 
Γεκφζην ρνξεγεί ηηο αθφινπζεο ξπζκίζεηο ησλ νθεηιψλ πξνο απηφ: 
 
(Α) Γηα νθεηιέηεο κε ζπλνιηθέο νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην έσο 20.000 επξψ: 
 
Δθαξκφδεηαη αλαινγηθά ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
 
(Β) Γηα νθεηιέηεο κε ζπλνιηθέο νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην απφ 20.000,01 έσο 
125.000 επξψ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ βαζηθήο νθεηιήο πξνο ην 
Γεκφζην έσο 20.1 επξψ, νπφηε εθαξκφδεηαη αλαινγηθά ην άξζξν 5 ηεο 
παξνχζαο απφθαζεο: 
 
(α) Σν Γεκφζην ρνξεγεί ξπζκίζεηο κφλν εθφζνλ ν νθεηιέηεο πιεξνί ην εμήο 
θξηηήξην: o ιφγνο ηνπ ρξένπο, απνκεηνχκελνπ θαηά ην πνζφ ηνπ ππφ 
δηαγξαθή κέξνπο ηνπ θαηά ηα θαησηέξσ, πξνο ην εηζφδεκα, φπσο απηφ 
θαζνξίδεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο 
ηνπ 8.  

(β) Σν Γεκφζην ρνξεγεί ξπζκίζεηο κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
 
(βα) Γηαγξαθή ηνπ 85% ησλ νθεηιψλ απφ πξνζαπμήζεηο θαη ηφθνπο 
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, θαζψο θαη ηνπ 95% ησλ νθεηιψλ απφ πξφζηηκα 
πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε, 
 
(ββ) θαζνξηζκφ ηνπ πιήζνπο θαη ηνπ χςνπο ησλ κεληαίσλ δφζεσλ, βάζεη ησλ 
θάησζη θαλφλσλ: 
 
(η) ειάρηζην πνζφ εθάζηεο δφζεο 50 επξψ  

(ηη) κέγηζηνο αξηζκφο δφζεσλ 120 
 
(ηηη) αλάινγε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δφζεσλ βάζεη ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο. 

 

(Γ) Γηα νθεηιέηεο κε ζπλνιηθέο νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην άλσ ησλ 125.000 
επξψ, ην Γεκφζην πξνηείλεη ιχζεηο, κφλν εθφζνλ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ 
νθεηιέηε αμηνιφγεζε βησζηκφηεηαο θαη ζρέδην αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ απφ 
αλεμάξηεην εκπεηξνγλψκνλα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 πεξ. ηδ 
ηνπ λ. 4469/2017, ν νπνίνο είλαη είηε θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη κέινο ηνπ 
Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα θαη δηαζέηεη άδεηα 
αζθήζεσο Οηθνλνκνινγηθνχ Δπαγγέικαηνο ή άδεηα Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ 
ηάμεο Α', είηε λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ ε σο άλσ αμηνιφγεζε θαη ην ζρέδην, 
ππνγξάθνληαη απφ θπζηθφ πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηα σο άλσ πξνζφληα, ην 
θφζηνο ηεο νπνίαο βαξχλεη ηνλ νθεηιέηε. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
βησζηκφηεηαο ηνπ νθεηιέηε πξναθαηξνχληαη απφ ην ρξένο ην 85% ησλ 
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νθεηιψλ απφ πξνζαπμήζεηο θαη ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη ην 95% 
ησλ νθεηιψλ απφ πξφζηηκα πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηε θνξνινγηθή 
δηνίθεζε. Σν ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πξέπεη λα 
είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 
4469/2017, θαζψο θαη λα κελ θέξεη ην Γεκφζην ζε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή ζέζε 
απφ απηήλ ζηελ νπνία ζα βξηζθφηαλ ζε πεξίπησζε ξεπζηνπνίεζεο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε, ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο 
εθηέιεζεο. Οη ιχζεηο ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο δελ κπνξνχλ λα 
πεξηιακβάλνπλ δηαγξαθή βαζηθήο νθεηιήο ε νπνία λα ππεξβαίλεη ην 50% 
απηήο 

 
Άπθπο 8 Εξαιπέζειρ 
 
1. Σν Γεκφζην δελ πξνηείλεη ξπζκίζεηο ζε πεξίπησζε πνπ δηαζέηεη, ζχκθσλα 
κε ηηο εζσηεξηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο, δηθή ηνπ κειέηε βησζηκφηεηαο, βάζεη ηεο 
νπνίαο ην ρξένο ηνπ νθεηιέηε ραξαθηεξίδεηαη σο κε βηψζηκν. 
 
2. Σν Γεκφζην δελ πξνηείλεη ξπζκίζεηο εθφζνλ ε πξνο ξχζκηζε ζπλνιηθή 
νθεηιή πξνο απηφ ππεξβαίλεη ηηο 20.000 θαη ε ζπλνιηθή αμία ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 
ηεο παξνχζαο, ππεξβαίλεη ην εηθνζηπεληαπιάζην (25) απηήο. 
Σν Γεκφζην, επίζεο, δελ πξνηείλεη ξπζκίζεηο εθφζνλ (α) ε πξνο ξχζκηζε 
ζπλνιηθή νθεηιή πξνο απηφ ππεξβαίλεη ηηο 50.000 επξψ θαη ε ζπλνιηθή αμία 
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, ππεξβαίλεη ην αλψηαην πνζφ πνπ πξνθχπηεη 
ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε ή ην εηθνζαπιάζην (20) απηήο, 
φπνην εθ ησλ δχν είλαη κεγαιχηεξν θαη (β) ε πξνο ξχζκηζε ζπλνιηθή νθεηιή 
πξνο απηφ ππεξβαίλεη ηηο 200.000 επξψ θαη ε ζπλνιηθή αμία ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 
ηεο παξνχζαο, ππεξβαίλεη ην αλψηαην πνζφ πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηελ 
πξνεγνχκελε πεξίπησζε ή ην δεθαπεληαπιάζην (15) απηήο, φπνην εθ ησλ 
δχν είλαη κεγαιχηεξν. 
 
3. Σν Γεκφζην δχλαηαη λα πξνηείλεη ξπζκίζεηο αθφκα θαη ρσξίο ηε ζπλδξνκή 
ησλ θξηηεξίσλ βησζηκφηεηαο ησλ πεξηπηψζεσλ Β(α) ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηεο 
παξνχζαο, φπνπ απηά εθαξκφδνληαη, εθφζνλ δηαζέηεη, ζχκθσλα κε ηηο 
εζσηεξηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο, δηθή ηνπ κειέηε βησζηκφηεηαο, βάζεη ηεο νπνίαο 
ην ρξένο ηνπ νθεηιέηε ραξαθηεξίδεηαη σο βηψζηκν. Σν πξνεγνχκελν εδάθην 
εθαξκφδεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ πξνζθνκίδεηαη κειέηε βησζηκφηεηαο πνπ 
έρεη θαηαξηηζζεί απφ άιινλ ζεζκηθφ πηζησηή (Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ή 
πηζησηηθφ ή ρξεκαηνδνηηθφ ίδξπκα) ή απφ αλεμάξηεην εκπεηξνγλψκνλα ηεο 
πεξ. (ηδ) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4469/2017 ζε ρξφλν κηθξφηεξν ηνπ 
έηνπο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο. 
 
Άπθπο 9 Υλοποίηζη ηηρ πύθμιζηρ 
 
1. Η δηαγξαθή βαζηθήο νθεηιήο γίλεηαη θαηά ζεηξά παιαηφηεηαο απφ ηελ 
παιαηφηεξε νθεηιή πξνο ηε λεφηεξε. Η δηαγξαθή ησλ βαζηθψλ νθεηιψλ θαη ε 
απαιιαγή ηφθσλ θαη πξνζαπμήζεσλ ηειεί ππφ ηελ αλαβιεηηθή αίξεζε ηεο 
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νινζρεξνχο απνπιεξσκήο ησλ ξπζκηδφκελσλ νθεηιψλ. 
 
2. Γηα ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε πξέπεη λα θαηαβιεζεί ε πξψηε δφζε εληφο 
πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο ξχζκηζεο απφ 
ηνλ αηηνχληα. 
 
Οη επφκελεο δφζεηο θαηαβάιινληαη έσο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα θάζε 
επφκελνπ κήλα αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο 
πξφηαζεο ξχζκηζεο. 

 
Άπθπο 10 Εςεπγεηήμαηα πύθμιζηρ και δικαιώμαηα ηος Δημοζίος 
 
1. Η ππαγσγή θαη ζπκκφξθσζε ζηε ξχζκηζε παξέρεη ζηνλ νθεηιέηε επί ησλ 
ξπζκηδφκελσλ νθεηιψλ ηα αθφινπζα επεξγεηήκαηα: 
 
α. Γελ ππνινγίδνληαη πεξαηηέξσ ηφθνη θαη πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο 
θαηαβνιήο. Απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηζρχνο απηήο δελ ππνινγίδνληαη ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ.4174/2013 
(ΚΦΓ) θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.δ. 356/1974.  

β. Υνξεγείηαη ζηνλ νθεηιέηε απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4174/2013 (ΚΦΓ) θαη ησλ θαη' εμνπζηνδφηεζε 
απηνχ εθδνζεηζψλ απνθάζεσλ, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο 
ζπλδξνκήο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο ηνπ απνδεηθηηθνχ δελ 
ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ πξνο δηαγξαθή/απαιιαγή βαζηθέο νθεηιέο, ηφθνη 
θαη πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηε 
ξχζκηζε. 
 
γ. Αλαζηέιιεηαη ε πνηληθή δίσμε γηα ην αδίθεκα ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 
1882/1990 (Α΄43) θαη αλαβάιιεηαη ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε 
ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ ή, εθφζνλ άξρηζε, ε εθηέιεζε ηεο δηαθφπηεηαη. 
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αλαζηνιήο ηεο πνηληθήο δίσμεο αλαζηέιιεηαη ε 
παξαγξαθή ηνπ αδηθήκαηνο, ρσξίο λα ηζρχεη ν ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ Π.Κ. 
 
δ. Αλαζηέιιεηαη ε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ θαη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο επί θηλεηψλ θαη αθηλήησλ ηνπ νθεηιέηε. Η 
αλαζηνιή απηή δελ ηζρχεη γηα ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο θαζψο θαη 
γηα θαηαζρέζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί έσο ηελ ππαγσγή ηεο ξχζκηζεο ζηα 
ρέξηα ηξίησλ, ηα απνδηδφκελα φκσο πνζά απφ απηέο ιακβάλνληαη ππφςε γηα 
ηελ θάιπςε δφζεο ή δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο, εθφζνλ θαηαβάιινληαη εληφο ηεο 
πξνζεζκίαο απηψλ θαη δελ πηζηψλνληαη δηαθνξεηηθά θαηά ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο. 
 
2. Σν Γεκφζην δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαη κεηά ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε: 
 
α. λα πξνβαίλεη ζε ζπκςεθηζκφ ησλ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ νθεηιέηε 
θαηά ηνπ Γεκνζίνπ θαη κέρξη ηνπ χςνπο ησλ νθεηιψλ ηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο 
πεξί ζπκςεθηζκνχ ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ.δ. 356/1974 θαη ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/68
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/90
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/68
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Κ.Φ.Γ. θαη ησλ νξηδφκελσλ ζην λ. 4254/2014 (ΦΔΚ Α΄ 85), φπσο ηζρχνπλ. 
Σπρφλ ππφινηπν πνζφ επηζηξέθεηαη ζηνλ νθεηιέηε κε βάζε ηα ηζρχνληα ζηελ 
απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ΠΟΛ.1116/23.5.2013. Δθφζνλ ε 
γελεζηνπξγφο αηηία ηεο αλσηέξσ απαίηεζεο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ αλάγεηαη ζε 
ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο ξχζκηζεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, κε ην 
ζπκςεθηζκφ πηζηψλνληαη, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νθεηιέο εθηφο 
ξπζκίζεσλ, δφζεηο άιισλ ξπζκίζεσλ βεβαησκέλσλ ρξεψλ ζηε Φνξνινγηθή 
Γηνίθεζε, δφζεηο ηεο ξχζκηζεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη, ηέινο, εθφζνλ 
έρνπλ εμαληιεζεί νη ινηπέο βεβαησκέλεο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε νθεηιέο, νη 
πξνβιεπφκελεο ζηε ξχζκηζε πξνο δηαγξαθή/ απαιιαγή νθεηιέο ζε απηή. ε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, πηζηψλνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα νη δφζεηο ηεο 
ξχζκηζεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, δφζεηο άιισλ ξπζκίζεσλ βεβαησκέλσλ 
ρξεψλ ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαη νθεηιέο εθηφο ξπζκίζεσλ. 
 
β. λα εγγξάθεη ππνζήθεο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε θαη 
ζπλνθεηιεηψλ, εθφζνλ ε νθεηιή δελ είλαη αζθαιηζκέλε. 
 
γ. λα πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ δήισζε ν νθεηιέηεο 
έσο θαη έλα έηνο κεηά ηελ απνπιεξσκή θαη ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο 
ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ απφ ηα πξαγκαηηθά, λα πξνβαίλεη κνλνκεξψο ζε 
έθπησζε ηνπ απφ ηε ξχζκηζε θαη αλαβίσζε ησλ νθεηιψλ ζχκθσλα κε ηα 
ζηνηρεία ηεο αξρηθήο βεβαίσζεο καδί κε ηνπο αλαινγνχληεο ηφθνπο θαη 
πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. Πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ ζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηε ξχζκηζε αθαηξνχληαη απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ 
αλαβίσζαλ. 
 
3. Με ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε αλαζηέιιεηαη ε παξαγξαθή ησλ 
ξπζκηδφκελσλ νθεηιψλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο θαη δελ 
ζπκπιεξψλεηαη πξηλ απφ ηελ πάξνδν έηνπο απφ ηε ιήμε ηεο αλαζηνιήο. 
 
 
Άπθπο 11 Απώλεια πύθμιζηρ 
 
Η ξχζκηζε απφιιπηαη, κε ζπλέπεηα λα θαζίζηαηαη ακέζσο ιεμηπξφζεζκν θαη 
απαηηεηφ ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο πνπ παξακέλεη αλεμφθιεην ζχκθσλα κε ηα 
ζηνηρεία ηεο αξρηθήο βεβαίσζεο καδί κε ηνπο αλαινγνχληεο ηφθνπο θαη 
πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

α. κε θαηαβνιήο δφζεσλ ή κεξηθήο θαηαβνιήο δφζεσλ, φπσο απηέο 
πξνζδηνξίδνληαη ζηελ ξχζκηζε, έσο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πνζνχ πνπ 
αληηζηνηρεί ζε ηξεηο (3) δφζεηο, 

β. παξάιεηςεο ηνπ νθεηιέηε λα ππνβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο δειψζεηο 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, εληφο ηξηψλ (3) 
κελψλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο, 

γ. παξάιεηςεο ηνπ νθεηιέηε λα εμνθιήζεη ή λα ηαθηνπνηήζεη κε λφκηκν ηξφπν, 
κε αλαζηνιή είζπξαμεο ή ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ηηο νθεηιέο ηνπ 
πξνο ην Γεκφζην ή ππέξ ηξίησλ πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή 
Γεκνζίσλ Δζφδσλ, νη νπνίεο βεβαηψζεθαλ κεηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017, 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/588
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16552
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εληφο ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε ή, 
πξνθεηκέλνπ γηα νθεηιέο πνπ θαηέζηεζαλ ιεμηπξφζεζκεο κεηά ηελ ππαγσγή 
ζηε ξχζκηζε, εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο 
θαηαβνιήο ηνπο. 
 
Άπθπο 12 ςνοθειλέηερ 
 
ε πεξίπησζε πνπ ηελ αίηεζε ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο 
ππνβάιινπλ, απφ θνηλνχ κε ηνλ νθεηιέηε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2, 
θαη πξφζσπα πνπ επζχλνληαη αιιειεγγχσο κε απηφλ γηα ην ζχλνιν ή κέξνο 
ησλ ξπζκηδφκελσλ νθεηιψλ, ηα επεξγεηήκαηα ηνπ άξζξνπ 10 παξέρνληαη θαη 
ζηα πξφζσπα απηά. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ηελ αμηνιφγεζε, 
 
Α) ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 
παξνχζαο αζξνίδνληαη θαη νη αληίζηνηρεο αμίεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ έσο 
ηνπ πνζνχ ζπλππεπζπλφηεηάο ηνπο ζηηο ζπλνιηθέο πξνο ξχζκηζε νθεηιέο, 
 
Β) ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη ηνπ πνζνζηνχ ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο αζξνίδνληαη θαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ πξνζψπσλ 
απηψλ θαηά ην πνζνζηφ ζπλππεπζπλφηεηάο ηνπο ζηηο ζπλνιηθέο πξνο 
ξχζκηζε νθεηιέο, 
 
Γ) ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο αζξνίδνληαη θαη νη αληίζηνηρεο αμίεο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζψπσλ απηψλ θαηά ην πνζνζηφ 
ζπλππεπζπλφηεηάο ηνπο ζηηο ζπλνιηθέο πξνο ξχζκηζε νθεηιέο, 
 
Γ) ηνπ εηζνδήκαηνο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπεξ. α ηεο πεξ. Β ησλ άξζξσλ 6 
θαη 7 ηεο παξνχζαο, αζξνίδνληαη ηα αληίζηνηρα εηζνδήκαηα ησλ πξνζψπσλ 
απηψλ θαηά ην πνζνζηφ ζπλππεπζπλφηεηάο ηνπο ζηηο ζπλνιηθέο πξνο 
ξχζκηζε νθεηιέο. 
 
Άπθπο 13 Απμόδιο όπγανο 
 
Αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ πξφηαζε ξχζκηζεο, ηελ παξαθνινχζεζε ηήξεζεο 
ησλ φξσλ απηήο θαη γηα θάζε άιιε αλαγθαία ελέξγεηα ή πξάμε γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο παξνχζαο είλαη ε Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη 
αξκφδην φξγαλν ν Γηνηθεηήο απηήο. 
 
Άπθπο 14 Έναπξη ιζσύορ 
 
Η παπούζα απόθαζη ιζσύει από 1η Φεβποςαπίος 2018.  

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 
 
Αζήλα, 29 Γεθεκβξίνπ 2017  

Η Τθππνπξγφο 
ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΙΟΤ 
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