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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη τησ υπ’ αριθ. 61654/2019 κοινήσ υπουργικήσ απόφαςησ (Β΄2324/14-62019), με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. 130060/2017 (Β΄ 4158/29-11-2017) όμοια
απόφαςη περί απλοποιημζνησ διαδικαςίασ ρφθμιςησ οφειλών επιχειρήςεων του ν. 4469/2017
ασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ (Κ.Τ.Α.) υπ’ αρικ. 61654/106-2019 (Βϋ2324/14-6-2019) των Τπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Οικονομικϊν, με τθν οποία τροποποιικθκε θ υπ’
αρικ. 130060/27.11.2017 (Βϋ 4158/29-11-2017) κοινι απόφαςθ των ίδιων ωσ άνω Τπουργϊν
ςχετικά με τθν απλοποιθμζνθ διαδικαςία ρφκμιςθσ οφειλϊν επιχειριςεων κατ’ εφαρμογι τθσ
παραγράφου 3 του άρκρου 16 του ν. 4469/2017 «Εξωδικαςτικόσ μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ οφειλϊν
επιχειριςεων και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ62). Ειδικότερα, επιλκαν τροποποιιςεισ ςτον τίτλο και ςτισ
διατάξεισ των άρκρων 1, 3 και 4 τθσ ανωτζρω Κ.Τ.Α.
θμειϊνεται ότι οι τροποποιιςεισ τθσ ανωτζρω Κ.Τ.Α. ζλαβαν χϊρα ςε ςυνζχεια τθσ
αντικατάςταςθσ τθσ οικείασ εξουςιοδοτικισ διάταξθσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 16 του ν. 4469/2017
με τθν παρ. 12 του άρκρου 45 του ν. 4587/2018 (Αϋ218), με τθν οποία αυξικθκε το όριο των
ςυνολικϊν προσ ρφκμιςθ οφειλϊν για τισ οποίεσ δφναται να τθρείται θ απλοποιθμζνθ διαδικαςία
ρφκμιςθσ από 50.000 ευρϊ, όπωσ ίςχυε, ςε 300.000 ευρϊ (ςχετικι εγκφκλιοσ Ε. 2007/10-1-2019
του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.) κακϊσ και τθσ τροποποίθςθσ που επιλκε ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν.
4469/2017 με το ν. 4549/2018 (Αϋ105), όςον αφορά τθ δυνατότθτα των ομόρρυκμων εταίρων να
ηθτοφν τθ ρφκμιςθ, πζραν των εταιρικϊν χρεϊν, και του ςυνόλου των δικϊν τουσ οφειλϊν μζςω
του εξωδικαςτικοφ μθχανιςμοφ, ακόμα κι αν δεν ςυντρζχουν ωσ προσ αυτοφσ οι προχποκζςεισ
υπαγωγισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 3 και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 του ν. 4469/2017
(ςχετικι εγκφκλιοσ ΠΟΛ. 1126/3-7-2018 του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.)
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Ειδικότερα, με τθν κοινοποιοφμενθ Κ.Τ.Α.:
α) Αυξικθκε, όπωσ αναφζρεται ανωτζρω, το όριο των οφειλϊν που υπάγονται ςτθν
απλοποιθμζνθ διαδικαςία ρφκμιςθσ από το ςυνολικό ποςό των 50.000 ευρϊ ςτο ςυνολικό ποςό
των 300.000 ευρϊ, με τθν τροποποίθςθ τόςο του τίτλου τθσ Κ.Τ.Α. 130060/2017 όςο και του
άρκρου 1 αυτισ.
β) Σροποποιικθκε το δεφτερο από τα κριτιρια βιωςιμότθτασ του οφειλζτθ τθσ παρ. 1 του άρκρου
3 τθσ Κ.Τ.Α. 130060/2017, που ορίηει τον ανϊτατο επιτρεπτό λόγο του ςυνόλου των οφειλϊν,
μετά τθν αφαίρεςθ των ποςϊν τθσ περ. αϋ τθσ παρ.1 του άρκρου 4, προσ το κακαρό αποτζλεςμα
προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων, με τθν αφξθςθ αυτοφ ςε δζκα (10), αντί του οκτϊ (8), που
ίςχυε προθγουμζνωσ.
γ) Προςτζκθκε ςτο άρκρο 3 δεφτερθ παράγραφοσ με τα κριτιρια βιωςιμότθτασ οφειλζτθ, ο
οποίοσ υποβάλλει αίτθςθ ωσ ομόρρυκμοσ εταίροσ, χωρίσ να ζχει παράλλθλα ατομικι επιχείρθςθ
ι τθν ιδιότθτα του επιτθδευματία. Για τθ βιωςιμότθτα του εν λόγω οφειλζτθ το κετικό κακαρό
αποτζλεςμα προ φόρων, τόκων και αποςβζςεων κατά τθν τελευταία χριςθ ι ςε δφο (2) από τισ
τρεισ (3) τελευταίεσ χριςεισ πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτο ν.4469/2017
κρίνεται ςτο πρόςωπο τθσ εταιρίασ, ενϊ ςτο πρόςωπό του πρζπει να πλθροφται το κριτιριο,
ςφμφωνα με το οποίο ο λόγοσ του ςυνόλου των οφειλϊν τθσ αίτθςθσ, μετά τθν αφαίρεςθ των
ποςϊν τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 4, προσ το μζςο όρο των πραγματικϊν ατομικϊν
ειςοδθμάτων του των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν πριν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ πρζπει να
είναι ίςοσ ι μικρότεροσ του δζκα (10).
δ) Ορίςτθκε ςτθν περ. γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 τθσ ΚΤΑ 130060/2017 ωσ ανϊτατοσ αρικμόσ
δόςεων οι εκατόν είκοςι (120) για οφειλζσ προσ όλουσ τουσ πιςτωτζσ, κεςμικοφσ και ιδιϊτεσ, με
μόνθ εξαίρεςθ τισ οφειλζσ που προζρχονται από ςυμβάςεισ παροχισ εργαςίασ οποιουδιποτε
τφπου, για τισ οποίεσ οι δόςεισ δεν επιτρζπεται να ξεπερνοφν τισ ζξι (6). Αντίςτοιχεσ
τροποποιιςεισ ζγιναν ςε όλο το άρκρο 4 τθσ Κ.Τ.Α., προκειμζνου να ζχουν τθν ίδια αντιμετϊπιςθ
οι ιδιϊτεσ πιςτωτζσ (οι απαιτιςεισ των οποίων ρυκμίηονταν προθγουμζνωσ ςε ζωσ 24 δόςεισ) με
τουσ κεςμικοφσ.
ε) Σζλοσ, προςτζκθκαν νζεσ εξαιρζςεισ (παρ. 3 του άρκρου 4 τθσ ΚΤΑ 130060/2017) ςτθ
δυνατότθτα ρφκμιςθσ οφειλϊν, ςε περίπτωςθ που θ ςυνολικι αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων
του οφειλζτθ υπερβαίνει οριςμζνο όριο ςε ςυςχζτιςθ με το φψοσ τθσ προσ ρφκμιςθ οφειλισ.
υγκεκριμζνα το Δθμόςιο δεν προτείνει οφτε ψθφίηει ρυκμίςεισ, εφόςον i) θ προσ ρφκμιςθ
οφειλι είναι ζωσ 50.000 ευρϊ και θ ςυνολικι αξία περιουςίασ του οφειλζτθ υπερβαίνει το
25πλάςιο αυτισ, ii) θ προσ ρφκμιςθ οφειλι ανζρχεται από 50.000,01 ευρϊ ζωσ 200.000 ευρϊ και
θ ςυνολικι αξία περιουςίασ του οφειλζτθ υπερβαίνει τόςο το 20πλάςιο αυτισ όςο και τα
1.250.000 ευρϊ και iii) θ προσ ρφκμιςθ οφειλι υπερβαίνει τισ 200.000 ευρϊ και θ ςυνολικι αξία
περιουςίασ του οφειλζτθ υπερβαίνει τόςο το 15πλάςιο αυτισ όςο και τα 4.000.000 ευρϊ.
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θμειϊνεται ότι θ κοινοποιοφμενθ απόφαςθ ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ (ιτοι από 14-6-2019) και καταλαμβάνει και τισ εκκρεμείσ αιτιςεισ
από το ςτάδιο ςτο οποίο αυτζσ βρίςκονται.
Σζλοσ, υπενκυμίηεται ότι θ τροποποιοφμενθ Κ.Τ.Α. υπ’ αρικ. 130060/2017 είχε
κοινοποιθκεί ςτισ Τπθρεςίεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ με τθν εγκφκλιο ΠΟΛ. 1075/18-4-2018
του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
υν: Απόςπαςμα του ΦΕΚ Βϋ 2324/14-6-2019: Κ.Τ.Α. 61654/2019: 3 ςελίδεσ

Ο Διοικητήσ τησ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’
2. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ, φςτερα από επικοινωνία και ςυνεννόθςθ με
το Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ)
3. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
4. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Αϋ (πλθν των αποδεκτϊν προσ ενζργεια)
2. Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ
3. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ
4. Κεντρικι Τπθρεςία του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
3. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ
4. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία
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