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Νέα ρύθμιση οφειλών στα πλαίσια του εξωδικαστικού συμβιβασμού για οφειλές μέχρι 50.000€

Το Υπουργείου Οικονομικών τελικά όρισε τα κριτήρια για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το
Δημόσιο (εφορία κ ταμεία) έως 50.000 ευρώ.
Αναλυτικότερα, δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν:

Α. Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική
δραστηριότητα, και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους
πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή/και οι οφειλές τους προς το
Δημόσιο υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών οφειλών τους.

Β. Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική
ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών, και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα
( όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες)
Σημείωση: Οι ανωτέρω πρέπει επίσης να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
-Εφόσον ο οφειλέτης τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, (Β κατηγορίας βιβλία δηλαδή), κρίνεται επιλέξιμος
για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της
αίτησης. Άρα για να μπει στην ρύθμιση θα πρέπει να εμφανίσει κέρδη !!!

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016,
καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών , 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.

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται:
Α. Οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό, ακόμα κι αν
ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο και

Β. Οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών
αφορολόγητων αποθεματικών.
Κατόπιν των ανωτέρω ο οφειλέτης, ο οποίος εμπίπτει στις ως άνω κατηγορίες και οι συνολικές οφειλές του
προς το δημόσιο δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, υποβάλλει αίτηση στη Φορολογική Διοίκηση από την 1η
Φεβρουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. ( Φυσικά αναμένουμε την σχετική πλατφόρμα ... από τον Φλεβάρη κ μετά.)
Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Δημόσιο λαμβάνονται υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα και η αξία
των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, των οφειλετών.

Ρύθμιση ανά κατηγορία οφειλετών
1.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 (δεν
υπάγονται σε αυτή την περίπτωση εδώ οι ελ.επαγγελματίες)

Α. Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο έως 3.000 ευρώ:
–Τμηματική καταβολή του συνολικώς οφειλόμενου ποσού χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού
–Καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων ως εξής, ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ
και μέγιστος αριθμός δόσεων 36.
Β. Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ:
– Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Καθορισμός του
πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
-Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.
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2. Ρυθμίσεις για την κατηγορία οφειλετών φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα ή νομικών προσώπων
που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με οφειλές προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν το
ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών οφειλών τους.

Α. Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές έως 20.000 ευρώ ισχύει όπως ακριβώς τα προηγούμενα.

Β. Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ:
-Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και του 95%
των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.
-Καθορισμός του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων.
Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

3. Ρυθμίσεις για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς
πτωχευτική ικανότητα. (Ελ.Επαγγελματίες,λογιστές, δικηγόροι κλπ)

Α. Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς το δημόσιο έως 20.000 ευρώ, όπως ακριβώς για τις οφειλές έως
20.000 ευρώ για αυτούς που έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Β. Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς το δημόσιο από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ. Το Δημόσιο χορηγεί
ρυθμίσεις με τα εξής χαρακτηριστικά:
-Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και του 95%
των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.
-Καθορισμός του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, ως εξής:
-Ελάχιστο ποσό έκαστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.

Το Δημόσιο δεν κάνει αποδεκτές αιτήσεις ρύθμισης:

1) 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. Μη βιώσιμο είναι το χρέος το
οποίο εάν διαιρεθεί με τα κέρδη της επιχείρησης βγάλει αποτέλεσμα μεγαλύτερο από 8.

2) Εφόσον η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 20.000 και η συνολική αξία των
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25) αυτής. Εάν δηλαδή η ακίνητη κ
λοιπή περιουσία ξεπερνά το μισό εκατομμύριο.

Όπως και να έχει η κάθε περίπτωση απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση, εν αναμονή πάντα της έναρξης
λειτουργίας της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας αλλά και επιπλέον διευκρινήσεων.

Το σημαντικό είναι ότι εάν επιθυμείτε να μπείτε στην ρύθμιση θα πρέπει η επιχείρηση να εμφανίσει κέρδη
τουλάχιστον 1 φορά τα τελευταία 3 χρόνια!!!

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ρύθμιση ενημερώστε μας για να μελετήσουμε το πως θα πρέπει να
διαμορφωθούν τα αποτελέσματα της επιχείρησης σας. Η όλη διαδικασία δεν είναι μία απλή αίτηση και απαιτεί
πλήθος στοιχείων όπως:
1) Κατάλογο όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή
2) Πλήρη στοιχεία του οφειλέτη και συνοφειλετών
3) 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, αλλά και
πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμούν αιτήσεις υπαγωγής για του παραπάνω λόγους ( αυτά θα τα δείτε με τον
δικηγόρο σας)
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4) οι ελεύθεροι επαγγελματίες, πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γενικό Αρχείο Αιτήσεων άρθρου 13
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 περίπτωσης α της παραγράφου 3 του
άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης και της απόφασης.
(δικηγορίστικα πράματα...)

5) Αντίγραφα ΕΝ.Φ.Ι.Α. πράξης προσδιορισμού φόρου του έτους υποβολής της αίτησης και των τριών (3)
προηγούμενων ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί.

6) Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν στην κυριότητα τους εμπράγματα δικαιώματα επί γηπέδων
εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, συμπληρωμένο έντυπο υπολογισμού αξίας του γηπέδου (Α ΓΗΣ), ( με τον
συμβολαογράφο θα πρέπει να το δείτε αυτό)

7) για οφειλέτες νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το (Γ.Ε.ΜΗ.),

8) αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες
και στην περίπτωση κατά την οποία οι προς ρύθμιση οφειλές προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ,
επιπροσθέτως, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων, και

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

Το Δημόσιο 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.

Επίσης απαιτείται ειδική οικονομική έκθεση από λογιστή Α' τάξης ! για την αποτίμηση της κινητής
περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη!

Όπως, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό δεν πρόκειται για μια απλή αίτηση ρύθμισης οφειλών, αλλά για μια
ολοκληρωμένη μελέτη.


