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Η ΠΟΛ.1223/2017 

ρυθμίζει την 

μεθοδολογία, το ύψος 

και τον αριθμό των 

δόσεων της 

εξωδικαστικής 

διαδικασίας ρύθμισης 

οφειλών προς το 

Δημόσιο έως και 

50.000€ για κάποιες 

κατηγορίες οφειλετών 

 

 

 
 

Η ΠΟΛ. 1223/29.12.2017 (ΦΕΚ Β 4643/29.12.2017) λειτουργεί 

συμπληρωματικά του «Ν.4469/2017 Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης 

οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».  

 

Συγκεκριμένα με την εγκύκλιο αυτή εξειδικεύονται τα κριτήρια ένταξης 

οφειλετών με πτωχευτική ιδιότητα σε ρύθμιση με το Δημόσιο, για 

συνολικές οφειλές προς όλους κάτω των 20.000€ ή συνολικές οφειλές μέχρι 

τις 50.000€ εφόσον οι από αυτές προς το Δημόσιο ξεπερνούν το 85% της 

συνολικής οφειλής. Ταυτόχρονα ρυθμίζονται οι οφειλές προς το Δημόσιο 

οφειλετών που δεν έχουν την πτωχευτική ιδιότητα , με συνολικές οφειλές 

προς όλους έως 50.000€ ανεξαρτήτως ποσοστού σχέσης οφειλών 

Δημοσίου-Ιδιωτών. 

  

Πρακτικά, προσδιορίζεται η μεθοδολογία, το ύψος και ο αριθμός των 

δόσεων ενός παράλληλου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης, 

μηχανισμού, για όσους δεν προβλέπονταν η ένταξη τους σε αυτόν. 

 

Την ροή της αίτησης σε αντίθεση με τον Εξωδικαστικό μηχανισμό του 

Ν.4469/2017 παρακολουθεί και διεκπεραιώνει απευθείας το Δημόσιο 

κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη, αξιολογώντας το σύνολο των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών, υπό συγκεκριμένη διαδικασία και 

προτείνοντας έως και 120 δόσεις ρύθμισης. 

 

 

 

  
 

Ενημερωτικό Δελτίο 
 

ΠΟΛ.1223/29.12.2017 
Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών 

προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ  
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 Ποιους αφορά 

 Κριτήρια ένταξης 

 Εξαιρέσεις 

 
 
 
 
 
 
 
  

Ποιούς αφορά 

 

 Όλες τις νομικές οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα  με 

πτωχευτική ικανότητα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 

και έχουν φορολογική κατοικία την Ελλάδα.  

 Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την πτωχευτική ικανότητα, 

ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, έχουν προβεί σε έναρξη 

δραστηριότητας και έχουν φορολογική κατοικία την Ελλάδα 

 

Κριτήρια ένταξης 

Για την ένταξη στην διαδικασία υπαγωγής  θα πρέπει: 

 

 Σε µία από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν την υποβολή της 

αίτησης υπαγωγής να υφίσταται ένα από τα κατωτέρω: 

o θετικά αποτελέσµατα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 

(ΕΒΙΤDΑ) για αυτούς που τηρούν απλογραφικά ή 

διπλογραφικά βιβλία 

o ή θετική καθαρή θέση (Equity) μόνο για αυτούς που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία.  

 

Εξαιρέσεις 

Εξαιρούνται της διαδικασίας: 

 

 Οφειλές ρυθμισμένες με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό 

συμβιβασμό ακόμα και αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη. 

 Οφειλές προς ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν 

με σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών. 
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 Τι Ρυθμίζεται 

 Χρόνος ένταξης 

 Δικαιολογητικά 

Τι Ρυθμίζεται 

 Βεβαιωμένες οφειλές την 31/12/2016 προς το Δημόσιο –  σύμφωνα με 

τις διατάξεις Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Εθνικού Τελωνειακού 

Κώδικα και οφειλές Υπέρ Τρίτων που βεβαιώνει το Δημόσιο. 

Χρονικό περιθώριο ένταξης 

 Κάθε οφειλέτης που επιθυμεί να ενταχθεί στον μηχανισμό θα πρέπει να 

υποβάλλει αίτηση μέχρι την 31/12/2018. Τονίζεται ότι η ρύθμιση 

χορηγείται άπαξ. 

Δικαιολογητικά: 

 Πλήρη στοιχεία οφειλετών και τυχόν συνοφειλετών που υποβάλλουν από 

κοινού την αίτηση. 

 Κατάλογο πιστωτών με τα οφειλόμενα ποσά ανά πιστωτή. 

 Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως ή μη υπαγωγής στο άρθρο 99, 

Ν.3588/07 ή ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 106, Ν.3588/07 ή ειδικής 

συμφωνίας ή ειδικής διαχείρισης του άρθρου 62, Ν.4307/14 από το 

Πρωτοδικείο. Αν δεν συντρέχει καμία από τις προαναφερθείσες 

περιπτώσεις τότε πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ότι δεν έχει ενταχθεί 

ο οφειλέτης σε μία από τις προαναφερόμενες διαδικασίες.  

 Πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών ότι δεν έχει ορισθεί οριστική 

δικαστική απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωση δικαστικού 

συμβιβασμού του Ν.3869/10. Αν συντρέχει τέτοια περίπτωση ο οφειλέτης 

προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση με αντίγραφο της απόφασης που 

βεβαιώνει ότι οι οφειλές δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της διαδικασίας 

ένταξης. 

 ΕΝΦΙΑ του έτους ένταξης και των (3) τριών προηγούμενων ετών. 

 Για εμπράγματα δικαιώματα επί οικοπέδων τα έντυπα ΑΑ-ΓΗΣ. 

 Πιστοποιητικό περί μη λύσης εταιρείας, από το ΓΕΜΗ. 

 Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης οφειλέτη ή Προέδρου και Δ/ντων 

συμβούλων Α.Ε. ή διαχειριστών ΙΚΕ, ΕΠΕ, προσωπικών εταιρειών όταν οι 

οφειλές προς το Δημόσιο ξεπερνούν τα 20.000€ 

 Δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων (5) 

πέντε ετών. 

 Προσωρινό ισοζύγιο τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του τελευταίου μήνα 

πριν την υποβολής της αίτησης. 

 Υπεύθυνη δήλωση ανεξόφλητων υποχρεώσεων με ανάλυση αυτών και  

των σχετικών εμπράγματων εξασφαλίσεων εφόσον υπάρχουν. 

 Το δημόσιο εφόσον κρίνει μπορεί να ζητήσει και πρόσθετα 

δικαιολογητικά. 
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Τα δικαιολογητικά δεν αφορούν όλες τις περιπτώσεις οφειλετών-

συνοφειλετών. Συλλέγονται αναλόγως. Το Δημόσιο εάν διαπιστώσει ελλείψεις 

ή ανακρίβειες επί των δικαιολογητικών δύναται να ορίσει εύλογη προθεσμία 

προσκόμισης που δεν ξεπερνά τις (10) δέκα ημέρες.  

 

Διαδικασία 

 Υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά, οφειλέτη και συνοφειλέτη. 

 Επιπρόσθετα, ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών κατά περίπτωση. 

 Αξιολόγηση στοιχείων από το Δημόσιο ή αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων. 

 Απόρριψη αίτησης ή πρόταση δόσεων από το Δημόσιο. 

 Αποδοχή αίτησης από τον οφειλέτη. 

 Πληρωμή πρώτης δόσης εντός 5 ημερών. 

 Υπαγωγή στην ρύθμιση. 

 Εξόφληση επόμενων δόσεων την τελευταία εργάσιμη κάθε επόμενου μήνα 

και μέχρι την ολοκληρωτική εξόφληση αυτής. 

 

 

Αξιολόγηση-πρόταση από το Δημόσιο 

Για την πρόταση δόσεων ή την απόρριψη της αίτησης του οφειλέτη, το 

Δημόσιο λαμβάνει υπόψη πέραν των κριτηρίων ένταξης και τα εξής: 

 Την αξία της ακίνητης περιουσίας- από Ορκωτό εκτιμητή ακινήτων όπου 

απαιτείται ή από τις αξίες ΕΝΦΙΑ. 

 Την αξία των κινητών περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την 

επιχειρηματική δραστηριότητα του οφειλέτη – από Οικονομολόγο ή 

Λογιστή Α’ τάξεως ή Ορκωτό λογιστή, αναλόγως των ακαθαρίστων εσόδων 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη. 

 Την αξία των λοιπών κινητών περιουσιακών στοιχείων όπως έχει δηλωθεί 

στην αίτηση.  

 Για τα Νομικά πρόσωπα, το μεγαλύτερο εκ των: μέσου όρου EBITDA 

τελευταίας τριετίας και EBITDA τελευταίου έτους πριν την υποβολή της 

αίτησης. 

 Για τα φυσικά πρόσωπα, το μεγαλύτερο εκ των: μέσου όρου EBITDA 

τελευταίας τριετίας και EBITDA τελευταίου έτους πριν την υποβολή της 

αίτησης, προσαυξημένο κατά τον μέσο όρο των εσόδων από άλλες πηγές 

της τελευταίας τριετίας. 

 Για τους συν οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, ο μέσος όρος 
του πραγματικού δηλωθέντος εισοδήματος στις τελευταίες (3) τρεις 
φορολογικές περιόδους. Φορολογητέου ή μη. 

 Το Δημόσιο δύναται να ζητήσει σε κάθε περίπτωση και πρόσθετα στοιχεία 

όπου κρίνει.   

 Διαδικασία 

 Αξιολόγηση-
Πρόταση  
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Απώλεια 

Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται όταν: 

 

  Ο οφειλέτης δεν καταβάλλει ή καταβάλλει μερικώς ποσό δόσεων που 

αντιστοιχεί σε (3) δόσεις της ρύθμισης. 

 Δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας 

εισοδήματος και παρέλθουν (3) μήνες από την προθεσμία υποβολής τους. 

 Ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο με αναστολή 

είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τις οφειλές προς την Α.Α.Δ.Ε. που 

βεβαιώθηκαν μετά την 31/12/2016 εντός (90) ενενήντα ημερών από την 

υπαγωγή στην ρύθμιση. Απώλεια επίσης επέρχεται για ενδεχόμενες νέες 

οφειλές μετά την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση εφόσον δεν τακτοποιηθούν 

με νόμιμο τρόπο ως ανωτέρω, εντός (60) εξήντα ημερών. 

 

Σημαντικά σημεία 

 Υπέρ 

 Ηλεκτρονική υποβολή όλων των απαιτούμενων χωρίς να απαιτείται η φυσική 

παρουσία των εμπλεκομένων μερών. 

 Δυνατότητα λήψης ενημερότητας. 

 Μη υπολογισμός πρόσθετων τόκων ή προσαυξήσεων. 

 Αναστολή ποινικών διώξεων. 

 Αναστολή λήψεως αναγκαστικών μέτρων εκκρεμών ή µη, επί κινητών και 

ακίνητων πραγμάτων του οφειλέτη.  

 Εξυγίανση της επιχείρησης. 

 

 Κατά 

 Δεν εντάσσονται στην ρύθμιση όσοι έχουν κάνει παύση επιτηδεύματος. 

 

 
 

 Απώλεια 

 Σημαντικά σημεία 

Το παρόν έντυπο αποτελεί ένα γενικό ενημερωτικό δελτίο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
ως οδηγός για λήψη επαγγελματικών αποφάσεων.  
 
Για κάθε συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε καλό είναι να απευθύνεστε στην Εταιρεία μας για 
συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το παρόν πληροφοριακό υλικό δεν αποτελεί υποκατάστατο εξειδικευμένης 
συμβουλευτικής υπηρεσίας. 

  


