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ΚΑΛΗΜΕΡΑ

Πιστοί στο ραντεβού μας κάθε
εβδομάδα, είμαστε εδώ για να δούμε και
να σχολιάσουμε μαζί τα γεγονότα της
προηγούμενης εβδομάδας.

ΣΕ 6 ΔΌΣΕΙΣ Ο ΦΌΡΟΣ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΟΣ

ΌΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΈΣ

Ας ξεκινήσουμε
λοιπόν, την σημερινή

«Ματιά»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.Σε 6 δόσεις ο φόρος εισοδήματος Όλες οι αλλαγές
2.Ποινική δίωξη για χρέη στο δημόσιο.
Ύψος χρεών. Κατάργηση αυτόφωρου
3.Επιδοτούμενο
πρόγραμμα
κατάρτισης για 3.000 άνεργους νέους
από τον ΣΕΠΕ
4.Μόνο
βεβαιωμένες
οφειλές
αγροτών στις 120 δόσεις
5.Διατακτικές η δωροεπιταγές
θα κοστίζουν

PKG ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κ.ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Μιχάλης Τσότσαλας
Οικονομολόγος
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Παπαδόπουλος Νικόχρηστος
Γραφίστας

Το “πράσινο φως” έχουν λάβει στο υπουργείο
Οικονομικών από τα τεχνικά κλιμάκια των
“θεσμών” προκειμένου να προχωρήσουν σε μια
αλλαγή που θα επηρεάσει τον χρόνο εξυπηρέτησης
των φορολογικών υποχρεώσεων εκατομμυρίων
φορολογουμένων. Ο φόρος εισοδήματος θα αρχίσει
να εξοφλείται από τους φορολογουμένους κατά τα
πρότυπα του ΕΝΦΙΑ, δηλαδή σε περισσότερες και
σε μηνιαίες, αντί για διμηνιαίες, δόσεις.
Από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων προκύπτει ότι η εμπρόθεσμη είσπραξη
του φόρου εισοδήματος εμφανίζει το χαμηλότερο
ποσοστό σε σχέση με τους υπόλοιπους βασικούς
φόρους που καλούνται να πληρώσουν φυσικά
πρόσωπα και επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το
2017 παρουσίασε εισπραξιμότητα 67,86%, ενώ
στους υπόλοιπους φόρους το αντίστοιχο ποσοστό
κυμαίνεται πάνω από 75%. Με την παρέμβαση
της αύξησης του αριθμού των δόσεων εκτιμάται
ότι θα αυξηθεί το ποσοστό της εισπραξιμότητας.
Σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα, ο φόρος
εισοδήματος φυσικών προσώπων εξοφλείται σε
τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, και συγκεκριμένα
έως το τέλος Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου.
Με το νέο ημερολόγιο που έχει προτείνει το
υπουργείο Οικονομικών και έγινε δεκτό από τους
“θεσμούς”, ο φόρος θα εξοφλείται σε έξι μηνιαίες
δόσεις, και συγκεκριμένα έως το τέλος των μηνών
Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου,
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.
Παράδειγμα
Ένας φορολογούμενος καλείται με το
εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήματος φυσικών
προσώπων να πληρώσει το ποσό των 4.500
ευρώ. Με το υφιστάμενο ημερολόγιο πληρωμής
του φόρου θα πρέπει να εξοφλήσει τη σχετική
οφειλή σε τρεις διμηνιαίες δόσεις των 1.500 ευρώ
η καθεμιά τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο και τον
Νοέμβριο. Όμως ο φόρος εισοδήματος δεν είναι
η μοναδική φορολογική υποχρέωση που καλείται
να εκπληρώσει. Από τον Σεπτέμβριο ξεκινά η
πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, ενώ πολλοί

φορολογούμενοι ικανοποιούν κάθε μήνα και άλλες
φορολογικές υποχρεώσεις, όπως, για παράδειγμα,
δόσεις για ρυθμίσεις παλαιότερων οφειλών,
τακτοποίησης αυθαιρέτων, Φόρο Προστιθέμενης
Αξίας, πληρωμή προστίμων κ.λπ.
Τον Σεπτέμβριο, λοιπόν, ο φορολογούμενος του
παραδείγματος καλείται να πληρώσει 1.500
ευρώ για τον φόρο εισοδήματος, καθώς και
δόση για τον ΕΝΦΙΑ αλλά και δόση για κάποια
άλλη φορολογική οφειλή. Με το μοίρασμα του
φόρου εισοδήματος σε έξι δόσεις των 750 ευρώ η
καθεμιά, από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο,
θα κληθεί να πληρώσει τον Σεπτέμβριο 750 ευρώ
λιγότερα, ενώ τον Αύγουστο, τον Οκτώβριο και
τον Δεκέμβριο, που ήταν πιο “χαλαροί” μήνες
φορολογικά επειδή δεν υπήρχε δόση του φόρου
εισοδήματος, θα εμφανιστεί μια νέα οφειλή 750
ευρώ που θα είναι πιο εύκολο να εξυπηρετηθεί.
“Πρόκειται για μια παρέμβαση που διευκολύνει
τους φορολογουμένους και δεν συνάντησε
αντιρρήσεις από τους “θεσμούς”, καθώς τα έσοδα
από τον φόρο εισοδήματος εισπράττονται εντός
του έτους εκτέλεσης του Προϋπολογισμού”, λέει
στο “Κεφάλαιο” αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου
Οικονομικών. “Αυτό που μένει είναι να κατατεθεί
η σχετική διάταξη στη Βουλή, για να ισχύσει και
τυπικά η αλλαγή. Υπάρχει χρόνος για αυτό, καθώς
οι φορολογικές δηλώσεις ξεκινούν συνήθως να
υποβάλλονται από τον Μάιο ή και λίγο νωρίτερα”.
Οι αλλαγές
Στον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών
υπάρχουν και άλλες αλλαγές στο πεδίο
της φορολογίας. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός
περιλαμβάνει:
- Την ευθυγράμμιση των αντικειμενικών με τις
εμπορικές αξίες των ακινήτων. Η διαδικασία για
τον ορισμό των νέων τιμών ζώνης βρίσκεται ήδη
σε προχωρημένο στάδιο. Οι νέες τιμές ζώνης θα
πρέπει να έχουν οριστεί το αργότερο έως το τέλος
Μαρτίου.
- Την “επαναρρύθμιση” του ΕΝΦΙΑ. Μετά
την ολοκλήρωση του ορισμού των νέων
αντικειμενικών αξιών, θα πρέπει να γίνει η
επικαιροποίηση του ΕΝΦΙΑ. Η μνημονιακή
δέσμευση που έχει αναλάβει η κυβέρνηση είναι
η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών
να μην επηρεάσει το ποσό που εισπράττει κάθε
χρόνο το Δημόσιο από τον ΕΝΦΙΑ. Πρόκειται για
συνολική βεβαίωση ύψους 3,2 δισ. ευρώ.
- Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
τεκμηρίων διαβίωσης. Στόχος της επανεξέτασης
είναι να εντο πιστούν παράμετροι οι οποίες είναι
αναποτελεσματικές στην καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής.
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ΠΟΙΝΙΚΉ ΔΊΩΞΗ ΓΙΑ ΧΡΈΗ ΣΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ. ΎΨΟΣ ΧΡΕΏΝ. ΚΑΤΆΡΓΗΣΗ ΑΥΤΌΦΩΡΟΥ
Πότε ασκείται ποινική δίωξη για χρέη στο
Δημόσιο
Ποινική δίωξη για χρέη στο δημόσιο μόνο για
ποσό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ
και κατάργηση αυτόφωρου
NOMOΣ 4337/2015 – ΦΕΚ A 129 – 17.10.2015
Άρθρο 71
1. Τα άρθρα 17, 18, 19, 20 και 21 του ν. 2523/1997,
όπως ισχύουν, καταργούνται. Όπου στην
κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις
ρυθμίσεις του ν. 2523/1997 (άρθρα 17 έως 21),
εννοούνται στο εξής οι αντίστοιχες ρυθμίσεις
των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου
(άρθρα 66-70).
2. Τα ποσά των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ
και των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000)
ευρώ, των περιπτώσεων α) και β), αντίστοιχα,
της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου
1882/1990 («Ποινικό αδίκημα μη καταβολής
χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους»), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται
από τα ποσά των εκατό χιλιάδων (100.000)
ευρώ και διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ,
αντίστοιχα.
Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που
εκδόθηκαν για χρέη μικρότερα από εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ και δεν έχουν
εκτελεστεί κατά τη δημοσίευση του νόμου
αυτού, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή
τους, διακόπτεται
Εκκρεμείς αιτήσεις Προϊσταμένων Δημόσιων
Οικονομικών Υπηρεσιών ή Ελεγκτικών
Κέντρων ή Τελωνείων για χρέη κατώτερα
αυτού του ποσού, δεν εισάγονται για συζήτηση.
Η αναστολή της παραγραφής των χρεών,
κατώτερων του ποσού των εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ, για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση
ποινικής δίωξης, λήγει με τη δημοσίευση του
νόμου αυτού, η παραγραφή συνεχίζεται και δεν
συμπληρώνεται πριν την πάροδο έτους από τη
λήξη της αναστολής.»

NOMOΣ 4321/2015 – ΦΕΚ A 32 – 21.03.2015
Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας
Άρθρο 20
Άλλα συναφή θέματα – ποινική δίωξη
Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα
στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το
Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης:
α) Ενός (1) τουλάχιστον έτους, εφόσον
το συνολικό χρέος από κάθε αιτία,
συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων
ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων
μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του πίνακα
χρεών, υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ (Άρθρο 71 NOMOΣ 4337/2015
– ΦΕΚ A 129)
β) Τριών (3) τουλάχιστον ετών, εφόσον το
συνολικό χρέος, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ανωτέρω περίπτωση α΄, υπερβαίνει το
ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ
(Άρθρο 71 NOMOΣ 4337/2015 – ΦΕΚ A 129)
Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση
του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ή των Ελεγκτικών
Κέντρων ή του Τελωνείου προς τον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους, που
συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνακα χρεών,
συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων
ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
Η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν
το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την
εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε
βαθμό.»
Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που
εκδόθηκαν για χρέη μικρότερα από τα
οριζόμενα στην παράγραφο 1 και δεν έχουν
εκτελεστεί κατά τη δημοσίευση του νόμου

αυτού, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή
τους, διακόπτεται.
Εκκρεμείς αιτήσεις Προϊσταμένων Δημόσιων
Οικονομικών Υπηρεσιών ή Ελεγκτικών
Κέντρων ή Τελωνείων ή ένδικα μέσα κατά
αποφάσεων για χρέη κατώτερα αυτών
που ορίζονται ανωτέρω, δεν εισάγονται για
συζήτηση.
Η αναστολή της παραγραφής των χρεών,
κατώτερων του ποσού των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ, για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση
ποινικής δίωξης, λήγει με τη δημοσίευση του
νόμου αυτού, η παραγραφή συνεχίζεται και δεν
συμπληρώνεται πριν την πάροδο έτους από τη
λήξη της αναστολής.
Η παραγραφή του αδικήματος, του οποίου κατά
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχει
συμπληρωθεί το μετά την πάροδο τετραμήνου
χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παρ.
1 του άρθρου 3 του ν. 3943/2011, αρχίζει από τη
δημοσίευση του παρόντος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κατάργηση της αυτόφωρης διαδικασίας
Με την παραπάνω διάταξη απαλείφθηκε
– καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 25
παρ. 1 εδ. β’ του ν. 1882/1990, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του άρθρου
3 παρ. 1 περ. α’ του ν. 3943/2011 με την οποία
οριζόταν ότι: «Χρόνος τέλεσης του αδικήματος
είναι το χρονικό διάστημα από την παρέλευση
των τεσσάρων μηνών μέχρι τη συμπλήρωση
χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά
περίπτωση
προβλεπόμενης
προθεσμίας
παραγραφής» και καθιστούσε το αδίκημα
ως διαρκές και κατά συνέπεια διωκόμενο
με την αυτόφωρη διαδικασία (σύλληψη και
παραπομπή).
Πλέον η ποινική δίωξη θα γίνεται με
παραπομπή σε τακτική δικάσιμο.

ΕΠΙΔΟΤΟΎΜΕΝΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ
ΓΙΑ 3.000 ΆΝΕΡΓΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΣΕΠΕ
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Μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στις 380 ώρες η
διάρκεια του προγράμματος. H συνολική
αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι
1.471,60 € μικτά.
Στο
πλαίσιο
του
Προγράμματος
Επιδοτούμενης Κατάρτισης και Πρακτικής
Άσκησης για Άνεργους Νέους, ο
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής
& Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ως
συνδικαιούχος με την Ειδική Υπηρεσία
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέας
Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ, υλοποιεί την Πράξη
“ΣΕΠΕ - Κατάρτιση, Πιστοποίηση και
Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση
των δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 ετών
σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)”,
το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
“Ανάπτυξη
Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου
Μάθηση 2014-2020” στο ΕΣΠΑ 20142020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την
Απασχόληση των Νέων.
Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών διαδραματίζουν καθοριστικό
ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας
της χώρας. Αυτός άλλωστε είναι και ο
πυρήνας της στρατηγικής του ΣΕΠΕ, να
αξιοποιηθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της
χώρας για την αντιμετώπιση της κρίσης, την
καταπολέμηση της ανεργίας, την τόνωση
της εξωστρέφειας και της παραγωγικότητας.
Σκοπός της συγκεκριμένης πράξης είναι η
Συμβουλευτική Καθοδήγηση, Κατάρτιση
και αξιοποίηση των επαγγελματικών
δεξιοτήτων 3.000 Ανέργων Νέων 18 - 24
ετών, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας,
σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς
και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες
γνώσεις και Ψηφιακές Δεξιότητες, ώστε να
ενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας,
απασχολούμενοι στο δυναμικό κλάδο ΤΠΕ.
Η διάρκεια του προγράμματος της
Κατάρτισης είναι 380 ώρες (120 ώρες
Θεωρητική Κατάρτιση και 260 ώρες
Πρακτική Άσκηση) και περιλαμβάνει
γνώσεις σε Θεωρητικό αλλά και Πρακτικό
Επίπεδο για τους ωφελουμένους. H συνολική
αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι
1.471,60 € μικτά (συμπεριλαμβανομένων
των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών
κρατήσεων).
Οι ενδιαφερόμενοι Άνεργοι έχουν τη
δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στο
πρόγραμμα, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης
ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο edu.sepe.gr,
με προθεσμία υποβολής της αίτησης μέχρι
και 25/2/2018. Επίσης, ο ΣΕΠΕ προσεγγίζει
επιχειρήσεις, ώστε να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους για την προσφορά θέσεων
Πρακτικής Άσκησης.
Το αντικείμενο Θεωρητικής Κατάρτισης
και Πρακτικής Άσκησης αφορά στις
ειδικότητες:
• Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών &

Δικτύων (Computer & Network Technician)
• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist)
• Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και
Εφαρμογών (Web & Mobile Specialist)
• Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
(Database Developer)
• Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων
Πληροφορικής (IT Security Specialist).
Με τη λήξη του προγράμματος, θα υπάρξει
Πιστοποίηση των δεξιοτήτων.
Ο ΣΕΠΕ με τη συμβολή του σε αυτό το
πρόγραμμα, αποδεικνύει έμπρακτα τη
στήριξή του στους άνεργους νέους και
επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την
πεποίθησή του ότι η χώρα μας διαθέτει ένα
υψηλά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό,
το οποίο με τα κατάλληλα εφόδια και
κίνητρα, μπορεί να αποτελέσει βασικό
μοχλό ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από
τη συμμετοχή του ΣΕΠΕ ως Εθνικού
Εταίρου από το 2009, στην Ευρωπαϊκή
Πρωτοβουλία “eSkills for Jobs” - Ψηφιακές
Δεξιότητες για την Απασχόληση, η οποία
περιλαμβάνει εκδηλώσεις και δράσεις
με τα αρμόδια Υπουργεία, κοινωνικούς
και επαγγελματικούς φορείς για την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
κοινού, αναφορικά με τη σπουδαιότητα
των ψηφιακών δεξιοτήτων στη σύγχρονη
οικονομία και κοινωνία.

ΜΌΝΟ
ΒΕΒΑΙΩΜΈΝΕΣ
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ΑΓΡΟΤΏΝ ΣΤΙΣ
120 ΔΌΣΕΙΣ

Οφειλές προς τον ΟΓΑ (νυν ΕΦΚΑ) που
γεννήθηκαν ως τις 31 Δεκεμβρίου 2016,
αλλά οπωσδήποτε είναι βεβαιωμένες
μπορούν να ρυθμίσουν οι αγρότες, αν
ενταχτούν στην ρύθμιση των 120 δόσεων,
που εκκινεί ειδικά για εκείνους, από τον
ερχόμενο Μάιο.Οι αγρότες όταν κληθούν
να υποβάλλουν την αίτηση υπαγωγής, θα

πρέπει να έχουν τα απαραίτητα χαρτιά
που να αποδεικνύουν ότι οι οφειλές
υπό ρύθμιση είναι βεβαιωμένες από την
Εφορία.
Αυτό προκύπτει από σχετική εγκύκλιο
που εξέδωσε ο υφυπουργός Εργασίας
Τάσος Πετρόπουλος.
Σύμφωνα με αυτήν η πλατφόρμα
υποβολής εκκίνησε στις 5 Φεβρουαρίου
για τους υπόλοιπους επαγγελματίες, όχι
όμως για τους αγρότες, οι οποίοι θα πρέπει
να περιμένουν έως τον ερχόμενο Μάιο.
Στη ρύθμιση έχουν την δυνατότητα να
ενταχτούν και οι αγρότες, είτε με αίτηση
που μπορούν να υποβάλλουν οι ίδιοι,
είτε με αίτηση από εξουσιοδοτημένο από
εκείνους πρόσωπο, μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας (OCW) που τηρείται στην
ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)
(www.keyd.gov.gr).
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, σε οφειλέτες
που το σύνολο των οφειλών, μετά των
νομίμων προσαυξήσεων, ανέρχεται έως
20.000 ευρώ και αφορούν σε φυσικά
πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα
ή νομικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις
διμερούς διαπραγμάτευσης, καθώς και σε
φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα
αλλά δε διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα,
τα αρμόδια όργανα προτείνουν προτάσεις
αναδιάρθρωσης, με τους εξής όρους ανά
περίπτωση:
1. Για συνολικές βασικές οφειλές προς
Φ.Κ.Α. μέχρι του ποσού των 3.000 ευρώ:
i. Τμηματική καταβολή του συνόλου της
οφειλής, χωρίς διαγραφή κανενός ποσού.
ii. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ
iii. Μέγιστος αριθμός δόσεων 36
2. Για συνολικές βασικές οφειλές προς
Φ.Κ.Α. από 3.001€ έως 20.000€:
i. Διαγραφή του 85% των οφειλών από
προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής
ii. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ
iii. Μέγιστος αριθμός δόσεων 120
Ο αριθμός των προαναφερόμενων δόσεων
μειώνεται και το ύψος της μηνιαίας δόσης
αναπροσαρμόζεται στην περίπτωση που
η συνολική αρχική μηναία δόση, όπως
υπολογίστηκε, είναι μικρότερη από το
ποσό που θα λάμβανε το Κ.Ε.Α.Ο. βάσει της
ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη.
Ως ικανότητα αποπληρωμής προς το
σύνολο των πιστωτών νοείται 2,75% του
EBITDA που χρησιμοποιήθηκε στην
περίπτωση 4.2 ανωτέρω. Στην περίπτωση
ύπαρξης και άλλων πιστωτών, το Κ.Ε.Α.Ο.
θα λάβει το μέρος του εν λόγω ποσοστού
που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής
του Κ.Ε.Α.Ο. στο σύνολο των οφειλών
προς όλους τους πιστωτές.
Οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ
Στις διμερείς διαπραγματεύσεις με
συνολικές οφειλές από 20.001 έως 50.000€
και στις περιπτώσεις οφειλετών με εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα που
στερούνται πτωχευτικής ικανότητας και
συνολικές οφειλές προς Φ.Κ.Α. από 20.001
έως 50.000€, το Κ.Ε.Α.Ο. χορηγεί ρυθμίσεις
μόνο εφόσον, πέραν των λοιπών, πληρείται
και το ακόλουθο κριτήριο βιωσιμότητας:
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Ο λόγος του χρέους, όπως αυτό προκύπτει
αφού από τη συνολική οφειλή προς Φ.Κ.Α.
προαφαιρεθεί το 85% των προσαυξήσεων
και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, προς
το εισόδημα, όπως αυτό καθορίστηκε
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα (οφειλέτη
και συνοφειλετών), είναι μικρότερος ή ίσος
του 8.
Στην περίπτωση αυτή, τα αρμόδια όργανα
προτείνουν ρυθμίσεις ως ακολούθως:
i. Διαγραφή του 85% των οφειλών από
προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής
ii. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ
iii. Μέγιστος αριθμός δόσεων 120
Ο αριθμός των προαναφερόμενων δόσεων
μειώνεται και το ύψος της μηνιαίας δόσης
αναπροσαρμόζεται στην περίπτωση που
η συνολική αρχική μηναία δόση, όπως
υπολογίστηκε, είναι μικρότερη από το
ποσό που θα λάμβανε το Κ.Ε.Α.Ο. βάσει της
ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη.
Αναλυτικά το κείμενο της εγκυκλίου έχει
ως εξής:
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων
της υπ’ αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017
(Β’4640) Υπουργικής Απόφασης για την
εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση
οφειλών έως 50.000 € κατά την παράγραφο
21 του άρθρου 15 του νόμου 4469/17.
Σύμφωνα με την παρ.21 του αρ. 15 του
ν.4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και
άλλες διατάξεις» (Α’ 62) οι Φ.Κ.Α., οι οποίοι
στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών
εκπροσωπούνται από το Κ.Ε.Α.Ο., δύναται
να προτείνουν στους οφειλέτες που
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του εν
λόγω νόμου, λύσεις ρύθμισης ανάλογες με
αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν
στο πλαίσιο της διαδικασίας του
εξωδικαστικού μηχανισμού.
Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις
διατάξεις της υπ’ αρ. οικ.62134/4100/2017
(Β’4640)
Υπουργικής
Απόφασης,
«Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη
διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21
του ν.4469/2017, καθορισμός μεθοδολογίας
για τον προσδιορισμό του ύψους και
του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών,
εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης
και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου
θέματος για την εφαρμογή αυτής», και σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή
τους:
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 2 της εν
λόγω Υπουργικής Απόφασης, δύνανται
να υποβάλλουν άπαξ έως 31/12/2018
ηλεκτρονικά αίτηση που απευθύνεται στο
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
(Κ.Ε.Α.Ο.) για ρύθμιση των οφειλών τους
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
(Φ.Κ.Α.), εφόσον αυτές συνολικά δεν
υπερβαίνουν τις 50.000€.
Πιο συγκεκριμένα, δυνατότητα υπαγωγής
στη ρύθμιση οφειλών βάσει της παρούσας
έχουν:

Α.Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική
ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που
αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική
δραστηριότητα, σύμφωνα με το Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρα 21 και
47 του ν.4172/2013, Α’167) και έχουν
φορολογική κατοικία στην Ελλάδα
1. Οι συνολικές οφειλές προς το σύνολο
των πιστωτών δεν υπερβαίνουν το ποσό
των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή / και
2. Οι οφειλές προς του Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν
το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των
συνολικών οφειλών τους (διμερής)
Β.Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν
εισόδημα
από
επιχειρηματική
δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013),
αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα,
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, με
οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. έως 50.000
ευρώ. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται
και τα πρόσωπα που έχουν οι ίδιοι την
υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών
εισφορών. Διευκρινίζεται ότι στο εισόδημα
από
επιχειρηματική
δραστηριότητα
εντάσσεται και το εισόδημα από
επιχειρηματική αγροτική δραστηριότητα.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει:
1.
Να
πληρούνται
τα
κριτήρια
επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του
ν. 4469/2017 κατά τα οποία, σε μια
τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3)
χρήσεις, πριν την υποβολή της αιτήσεως:
• Οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό
λογιστικό σύστημα έχουν θετικό καθαρό
αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων
• Οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό
λογιστικό
σύστημα
έχουν
θετικά
αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και
αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση [equity).
2. Να μη συντρέχουν οι εξαιρέσεις των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του
ν.4469/2017, δηλαδή δε δύνανται να
υποβάλλουν αίτημα βάσει των διατάξεων
της παρούσας:
- Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα,
καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών
τέτοιων ιδρυμάτων που λειτουργούν στην
Ελλάδα
- Πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς
και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών
τέτοιων παροχών που λειτουργούν στην
Ελλάδα
- Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε
Κινητές Αξίες, Οργανισμοί Εναλλακτικών
Επενδύσεων και οι διαχειριστές αυτών
- Ασφαλιστικές εταιρείες
- Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εφόσον
έχουν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή
στις διατάξεις του Ν.4307/2014 ή του
Ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας),
εκτός εάν υπάρχει έγκυρη παραίτηση
τους από τις εν λόγω διαδικασίες μέχρι
την υποβολή της αίτησης, ή για τα οποία
έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής
τους σε μία από τις προαναφερόμενες
διαδικασίες ή έχει συζητηθεί η αίτηση τους
και εκκρεμεί η έκδοση της δικαστικής

απόφασης.
- Φυσικό πρόσωπο που έχει διακόψει
την επιχειρηματική δραστηριότητα ή,
για τα νομικά πρόσωπα, βρίσκεται σε
διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός
εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών
φυσικού προσώπου ή αποφασιστεί η
αναβίωση του νομικού προσώπου πριν
από την υποβολή της αίτησης
- φυσικό πρόσωπο ή, στην περίπτωση
νομικών προσώπων, οι πρόεδροι και
διευθύνοντες σύμβουλοι ή οι διαχειριστές
ή οι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο
εντεταλμένο είτε από ιδιωτική βούληση,
είτε με δικαστική απόφαση είτε από το
νόμο, που έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη
απόφαση για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
υπεξαίρεση,
εκβίαση,
πλαστογραφία,
χρεοκοπία, απάτη κ.λπ. .
Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς
Φ.Κ.Α. που γεννήθηκαν μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2016 και είναι, κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
βεβαιωμένες σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.) 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.
Στην έννοια των οφειλών προς Φ.Κ.Α. που
υπάγονται στη ρύθμιση, εντάσσονται και
οι καταλογιστικές πράξεις. Όσες από τις
καταλογιστικές πράξεις αφορούν αυτοτελή
πρόστιμα (ΠΕΠ, ΠΕΕ, ΠΕΠΑΕ, ΠΕΑΠ)
υπάγονται στην έννοια της «βασικής
οφειλής» του αρ. 21 παρ. 15 του ν.4469/2017.
Εξαιρούνται από τη ρύθμιση βάσει των
διατάξεων της εν λόγω υπουργικής
απόφασης, οφειλές που έχουν ρυθμιστεί
με οριστική δικαστική απόφαση ή
δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις
του ν.3869/2010 (Α’130), ακόμα και εάν
ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για
οποιονδήποτε λόγο.
Διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα ένταξης
του οφειλέτη δεν επηρεάζεται από τυχόν
δικαστική αμφισβήτηση της οφειλής προς
Φ.Κ.Α.
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η αίτηση για τη υπαγωγή στη διαδικασία
εξωδικαστικής
ρύθμισης
οφειλών
υποβάλλεται από 05/02/2018 από τον
οφειλέτη ή το εξουσιοδοτημένο από
αυτόν πρόσωπο, μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας (OCW) που τηρείται στην
ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)
(www.keyd.gov.gr).
Πρέπει να περιέχει πλήρη στοιχεία
του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών
που υποβάλλουν αυτήν από κοινού με
τον οφειλέτη, καθώς και στοιχεία για
την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς
του, κατάλογο όλων των πιστωτών του
οφειλέτη και των οφειλόμενων ποσών
ανά πιστωτή και υπέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης του ν.1599/1986 για την ακρίβεια
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του περιεχομένου της.
Επιπλέον,
η
αίτηση
συνοδεύεται
υποχρεωτικά
από
τα
ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας
δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης προσδιορισμού
φόρου του έτους υποβολής της αίτησης και
των προηγούμενων πέντε (5) ετών, εφόσον
έχουν εκδοθεί
2. Έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου
(ΑΑ ΓΗΣ) για όσους οφειλέτες έχουν στην
κυριότητά τους εμπράγματα δικαιώματα
επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και
οικισμού
3. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της
εταιρείας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή
από το Δικηγορικό Σύλλογο για οφειλέτες
Δικηγορικές Εταιρείες
4.
Αντίγραφο
ποινικού
μητρώου
γενικής χρήσης του οφειλέτη ή των
υπευθύνων
νομικών
προσώπων
(προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου
για Α.Ε., διαχειριστή για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.,
ομόρρυθμων εταίρων και διαχειριστών για
προσωπικές εταιρείες).
5. Για φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική
ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που
αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική
δραστηριότητα, που έχουν συνολικές
οφειλές έως 20.000 € ή / και οι οφειλές τους
προς Κ.Ε.Α.Ο. υπερβαίνουν το 85% των
συνολικών οφειλών τους πιστοποιητικό
από το αρμόδιο Πρωτοδικείο:
- Περί μη πτώχευσης,
- Περί μη υπαγωγής αυτού σε διαδικασία
εξυγίανσης (αρ.99 επ. ν.3588/2007)
ή διαδικασίας εκκαθάρισης (αρ106ια
ν.3588/2007) ή συμφωνίας ρύθμισης ή
ειδικής διαχείρισης (αρ.62 επ. ν.4307/2014),
- Ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για υπαγωγή
του οφειλέτη σε κάποια από τις
προαναφερόμενες διαδικασίες
6. Για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν
εισόδημα
από
επιχειρηματική
δραστηριότητα,
αλλά
δεν
έχουν
πτωχευτική ικανότητα με οφειλές
προς τους Φ.Κ.Α. έως 50.000 ευρώ,
πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο
Αθηνών (Γενικό Αρχείο Αιτήσεων αρ.13
ν.3869/2010) ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική
απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης
δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις
του ν.3869/2010. Σε περίπτωση που έχει
εκδοθεί σχετική απόφαση, πρέπει να
προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο της
αίτησης και της απόφασης και υπεύθυνη
δήλωση (ν.1599/86) ότι οι οφειλές για τις
οποίες υποβάλλεται η αίτηση ρύθμισης
δεν έχουν περιληφθεί στην εκδοθείσα
απόφαση.
Στην περίπτωση που οι οφειλές προς
Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ,
υποβάλλονται επιπροσθέτως και τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
7.
Χρηματοοικονομικές
καταστάσεις
του αρ.16 του ν.4308/2014 (Α’ 251) των
τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες
πρέπει να είναι δημοσιευμένες (εφόσον
προβλέπεται η υποχρέωση σύνταξης ή /
και δημοσίευσης)
8. Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου

μηνός
τεταρτοβάθμιων
λογαριασμών
του αναλυτικού καθολικού της γενικής
λογιστικής (εφόσον προβλέπεται η
κατάρτισή του)
9. Πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων
των ακινήτων
10. Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική
παράθεση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων
για τις οποίες υπάρχουν εμπράγματες
εξασφαλίσεις επί αυτών.
Επισημαίνεται ότι οι οφειλέτες της
παρ.6 του άρθρου 2 του ν.4469/2017, που
οι οφειλές προς Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν
το 85% των συνολικών οφειλών τους,
υποχρεούνται σε δήλωση και υποβολή
τόσο των οριζόμενων στο άρθρο 5 του νόμου,
όσο και των αναφερόμενων στην παρούσα
δικαιολογητικών.
Τα
προαναφερόμενα
δικαιολογητικά
προσκομίζονται και από συνοφειλέτη
που υποβάλλει από κοινού αίτηση με τον
οφειλέτη.
Πέραν των ως άνω υποχρεωτικά
υποβαλλόμενων, το Κ.Ε.Α.Ο. 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.
Στην περίπτωση που το Κ.Ε.Α.Ο.
διαπιστώσει ελλείψεις ή ανακρίβειες στην
υποβληθείσα αίτηση, δύναται να τάξει
εύλογη προθεσμία, η οποία δεν υπερβαίνει
τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, για τη
συμπλήρωση ή διόρθωση αυτών και σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης να απορρίψει
την αίτηση.
3. ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ
Αρμόδιο όργανο για την πρόταση ρύθμισης,
την παρακολούθηση των όρων αυτής
και για κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια ή
πράξη για την εφαρμογή της παρούσας
υπουργικής απόφασης είναι η υπηρεσία
Κ.Ε.Α.Ο. στην κατά τόπο αρμοδιότητα της
οποίας υπάγονται οι οφειλές.
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από
το Κ.Ε.Α.Ο. ή για την αποδοχή σχετικής
πρότασης, τα αρμόδια όργανα λαμβάνουν
υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα και την
αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών
στοιχείων, κινητών και ακινήτων, των
οφειλετών και των συνοφειλετών, που
υποβάλλουν από κοινού αίτηση και
ευθύνονται αλληλεγγύως με αυτόν για
το σύνολο ή μέρος των ρυθμιζόμενων
οφειλών.
4.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Το Κ.Ε.Α.Ο. για την αξιολόγηση των
περιουσιακών στοιχείων ελέγχει και
λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:
(α) Ακίνητα:
Εφόσον οι προς ρύθμιση οφειλές προς
τους Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν τις 20.000€, την
πιο πρόσφατη έκθεση πιστοποιημένου
εκτιμητή ακινήτων (περ. (ιε) παρ.2 αρ.1
ν.4469/2017) η οποία σε κάθε περίπτωση έχει
συνταχθεί εντός έτους από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης. Τυχόν εκτίμηση

αξίας ακινήτων που περιλαμβάνεται σε
έκθεση εμπειρογνώμονα, λαμβάνεται
υπόψη μόνο όταν βασίζεται σε έκθεση
εκτιμητή ακινήτων.
Σε περίπτωση που δεν απαιτείται ή
δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή
ακινήτων, το Κ.Ε.Α.Ο. λαμβάνει υπόψη τη
φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του
ΕΝ.Φ.Ι.Α. από την τελευταία συντεθείσα
δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη προσδιορισμού
φόρου. Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης
και οικισμού, στην περίπτωση που δεν
προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α. και δεν
προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων,
λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία
αυτών όπως αυτή προκύπτει από το
έντυπο ΑΑ ΓΗΣ.
(β) Κινητά:
β1) όταν αυτά σχετίζονται με την άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας του
οφειλέτη ή συνοφειλέτη, όπως ενσώματα
και άυλα πάγια πλην ακινήτων, αποθέματα,
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
(π.χ. τίτλοι, μετρητά, μεσοπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες καταθέσεις, μετοχές),
λαμβάνεται υπόψη η αγοραία αξία όπως
προκύπτει από έκθεση οικονομολόγου
μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή κατόχου άδειας λογιστή
φοροτεχνικού Α’ τάξης, η οποία έχει
συνταχθεί εντός έτους από την υποβολή
της αίτησης. Για οφειλέτη που τηρεί
διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο
εργασιών μεγαλύτερο του 1.500.000
ευρώ,
λαμβάνεται
υπόψη
έκθεση
ορκωτού ελεγκτή. Σε περίπτωση που
δεν προσκομίζεται η προαναφερόμενη
έκθεση, λαμβάνεται υπόψη η αξία που
αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη. Για
τη διαπίστωση και τον έλεγχο της αξίας σε
αυτήν την περίπτωση το Κ.Ε.Α.Ο. δύναται
να ζητήσει τυχόν διαθέσιμα συνοδευτικά
έγγραφα.
β2) όταν αυτά δε σχετίζονται με την άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας και
αφορούν σε κινητά μεγάλης αξίας, δηλαδή
έκαστο εξ’ αυτών υπερβαίνει τις 2.000€
και συνολικά εκτιμώμενα υπερβαίνουν τις
30.000€, λαμβάνεται υπόψη η αξία που
αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη, για
τον έλεγχο της οποίας το Κ.Ε.Α.Ο. δύναται
να ζητήσει τυχόν διαθέσιμα συνοδευτικά
έγγραφα και η οποία δεν μπορεί να
υπολείπεται αυτής που αναγράφεται σε εν
ισχύ σύμβαση ασφάλισης τους.
β3) όταν αυτά δε σχετίζονται με την
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
και αφορούν σε κινητά μικρής αξίας,
λαμβάνεται υπόψη η αξία που αναφέρεται
στην αίτηση.
Για τον προσδιορισμό της αξίας των
περιουσιακών στοιχείων συνοφειλετών,
που θα ληφθούν υπόψη για την
αξιολόγηση της περιουσίας, αθροίζονται
και οι αντίστοιχες αξίες των προσώπων
αυτών έως του ποσού συνυπευθυνότητάς
τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές.
4.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Για την αξιολόγηση του διαθέσιμου
εισοδήματος το Κ.Ε.Α.Ο. λαμβάνει υπόψη:
Ι) Για νομικά πρόσωπα, είτε πρόκειται
για τον οφειλέτη είτε για το συνοφειλέτη

ΜΙΑ
ΓΡΉΓΟΡΗ ΜΑΤΙΆ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΆΔΑ
που υπέγραψαν την αίτηση από κοινού, το
μεγαλύτερο μεταξύ:
- των κερδών προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του
τελευταίου έτους πριν από την υποβολή
της αίτησης ή
- του μέσου όρου των θετικών EBITDA
της τελευταίας τριετίας.
ΙΙ) Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν
επιχειρηματική
δραστηριότητα,
είτε
πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για το
συνοφειλέτη που υπέγραψε από κοινού
την αίτηση, το μεγαλύτερο μεταξύ:
- των κερδών προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (θετικό EBITDA) του
τελευταίου έτους πριν από την υποβολή
της αίτησης ή
- του μέσου όρου των θετικών EBITDA της τελευταίας τριετίας, καθώς και το
μέσο όρο των εσόδων από άλλες πηγές της
τελευταίας τριετίας.
ΙΙΙ) Για συνοφειλέτες φυσικά πρόσωπα
μη επιτηδευματίες, το μέσο όρο του
πραγματικού δηλωθέντος εισοδήματος
(φορολογητέου ή μη) κατά τις τρεις
τελευταίες φορολογικές περιόδους.
Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος
συνοφειλετών, που θα ληφθούν υπόψη,
αθροίζονται οι αντίστοιχες τιμές των
προσώπων αυτών κατά το ποσοστό
συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές
προς ρύθμιση οφειλές.
4.3 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Το Κ.Ε.Α.Ο. δεν προτείνει ρυθμίσεις ή δεν
αποδέχεται προτάσεις ρυθμίσεων οφειλών
στις περιπτώσεις που:
• Διαθέτει δική του μελέτη βιωσιμότητας
βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη
χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο.
• Η συνολική οφειλή προς ρύθμιση
υπερβαίνει τις 20.000 € και συνολική
αξία
των
περιουσιακών
στοιχείων
του οφειλέτη και των συνοφειλετών,
όπως προσδιορίζεται κατά τα ανωτέρω,
υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25)
αυτής.
5. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Οι υπαγόμενες στην παρούσα Υπουργική
Απόφαση οφειλές εξοφλούνται σε ισόποσες,
τοκοχρεωλυτικές, μηνιαίες δόσεις, για
τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνεται
υπόψη σταθερό επιτόκιο ίσο με το, κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο
κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες.
Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό του
τελικού ποσού της προς ρύθμιση οφειλής
και για το πλήθος των δόσεων, που δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι
(120) μηνιαίες δόσεις, το Κ.Ε.Α.Ο.
προτείνει ρυθμίσεις ως ακολούθως:
5.1 ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 20.000
Σε οφειλέτες που το σύνολο των οφειλών,
μετά των νομίμων προσαυξήσεων,
ανέρχεται έως 20.000€ και αφορούν σε
φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα
ή νομικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις
διμερούς διαπραγμάτευσης, καθώς και σε
φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα
αλλά δε διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα,
τα αρμόδια όργανα προτείνουν προτάσεις

αναδιάρθρωσης, με τους εξής όρους ανά
περίπτωση:
1. Για συνολικές βασικές οφειλές προς
Φ.Κ.Α. μέχρι του ποσού των 3.000€:
i. Τμηματική καταβολή του συνόλου της
οφειλής, χωρίς διαγραφή κανενός ποσού.
ii. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ
iii. Μέγιστος αριθμός δόσεων 36
2. Για συνολικές βασικές οφειλές προς
Φ.Κ.Α. από 3.001€ έως 20.000€:
i. Διαγραφή του 85% των οφειλών από
προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής
ii. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ
iii. Μέγιστος αριθμός δόσεων 120
Ο αριθμός των προαναφερόμενων δόσεων
μειώνεται και το ύψος της μηνιαίας δόσης
αναπροσαρμόζεται στην περίπτωση που
η συνολική αρχική μηναία δόση, όπως
υπολογίστηκε, είναι μικρότερη από το
ποσό που θα λάμβανε το Κ.Ε.Α.Ο. βάσει της
ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη.
Ως ικανότητα αποπληρωμής προς το
σύνολο των πιστωτών νοείται 2,75% του
EBITDA που χρησιμοποιήθηκε στην
περίπτωση 4.2 ανωτέρω.
Στην περίπτωση ύπαρξης και άλλων
πιστωτών, το Κ.Ε.Α.Ο. θα λάβει το μέρος
του εν λόγω ποσοστού που αντιστοιχεί
στο ποσοστό συμμετοχής του Κ.Ε.Α.Ο.
στο σύνολο των οφειλών προς όλους τους
πιστωτές.
5.2 ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ 20.001€ ΕΩΣ 50.000€
Στις διμερείς διαπραγματεύσεις με
συνολικές οφειλές από 20.001 έως 50.000€
και στις περιπτώσεις οφειλετών με εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα που
στερούνται πτωχευτικής ικανότητας και
συνολικές οφειλές προς Φ.Κ.Α. από 20.001
έως 50.000€, το Κ.Ε.Α.Ο. χορηγεί ρυθμίσεις
μόνο εφόσον, πέραν των λοιπών, πληρείται
και το ακόλουθο κριτήριο βιωσιμότητας:
Ο λόγος του χρέους, όπως αυτό προκύπτει
αφού από τη συνολική οφειλή προς Φ.Κ.Α.
προαφαιρεθεί το 85% των προσαυξήσεων
και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, προς
το εισόδημα, όπως αυτό καθορίστηκε
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα (οφειλέτη
και συνοφειλετών), είναι μικρότερος ή ίσος
του 8.
Στην περίπτωση αυτή, τα αρμόδια όργανα
προτείνουν ρυθμίσεις ως ακολούθως:
i. Διαγραφή του 85% των οφειλών από
προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής
ii. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ
iii. Μέγιστος αριθμός δόσεων 120
Ο αριθμός των προαναφερόμενων δόσεων
μειώνεται και το ύψος της μηνιαίας δόσης
αναπροσαρμόζεται στην περίπτωση που
η συνολική αρχική μηναία δόση, όπως
υπολογίστηκε, είναι μικρότερη από το
ποσό που θα λάμβανε το Κ.Ε.Α.Ο. βάσει της
ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη.
Το Κ.Ε.Α.Ο. δύναται να προτείνει
ρυθμίσεις, ακόμα και στις περιπτώσεις
που δε συντρέχουν τα ανωτέρω κριτήρια
βιωσιμότητας, όπου αυτά εφαρμόζονται,
εφόσον διαθέτει σύμφωνα με τις εσωτερικές
του διαδικασίες, δική του μελέτη
βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος
χαρακτηρίζεται βιώσιμο ή προσκομίζεται

μελέτη βιωσιμότητας που έχει καταρτισθεί
εντός έτους από την υποβολή της αίτησης,
από άλλον θεσμικό πιστωτή (το Δημόσιο ή
πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα) ή από
ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
αποδοχής της πρότασης ρύθμισης και
οι επόμενες δόσεις έως την τελευταία
εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα που έπεται
αυτής.
Η διαγραφή των οφειλών και η απαλλαγή
τόκων και προσαυξήσεων τελεί υπό
την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς
αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών.
6. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Από την ημερομηνία υπαγωγής και
συμμόρφωσης στη ρύθμιση, για τις
υπαγόμενες στη ρύθμιση οφειλές:
• Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι
εκπρόθεσμης καταβολής και προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής.
• Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό
ενημερότητας σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις των Φ.Κ.Α., για τη
χορήγηση του οποίου δεν λαμβάνονται
υπόψη τυχόν προς διαγραφή / απαλλαγή
βασικές οφειλές, τόκοι και προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης
καταβολής,
όπως
προσδιορίζονται στη ρύθμιση.
• Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών
μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και
ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή
δεν ισχύει για ληξιπρόθεσμες δόσεις της
σύμβασης και για κατασχέσεις εις χείρας
τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την
υπαγωγή στη ρύθμιση.
• Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα
αδικήματα του α.ν. 86/1967 (Α’136) και
αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής που
επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου
αυτού ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της
διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα
της αναστολής αυτής, αναστέλλεται η
παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να
ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παρ.3
του άρθρου 113 του Π.Κ. .
• Αναστέλλεται η παραγραφή των
ρυθμιζόμενων οφειλών καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δε
συμπληρώνεται πριν την πάροδο έτους
από τη λήξη της αναστολής, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο αρ. 137 του ν.3655/2008,
όπως ισχύει.
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης απολέσει το
ευεργέτημα της ρύθμισης, τα αναγκαστικά
μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
7.
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια να
καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και
απαιτητό το σύνολο της οφειλής που
παραμένει ανεξόφλητο, σύμφωνα με
τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης
μαζί με τους αναλογούντες τόκους και
προσαυξήσεις εκπρόθεσμής καταβολής,
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Μη καταβολής ή μερικής καταβολής
δόσεων έως της συμπλήρωσης του ποσού
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που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις
- Μη υποβολής ΑΠΔ εντός 3 μηνών από
την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής
τους
- Μη εξόφλησης ή τακτοποίησης
τρεχουσών οφειλών, δηλ. οφειλών που
γεννήθηκαν μετά την 31/12/2016, εντός
90 ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής
στη ρύθμιση ή οφειλών που κατέστησαν
ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή σε
ρύθμιση, εντός 60 ημερών από την λήξη
προθεσμίας καταβολής τους.
8. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Το Κ.Ε.Α.Ο. διατηρεί το δικαίωμα και μετά
την υπαγωγή στη ρύθμιση:
• Να προβαίνει σε συμψηφισμό των
χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη
κατά των Φ.Κ.Α. και μέχρι του ύψους των
οφειλών αυτού, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες περί συμψηφισμού διατάξεις.
• Να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά
στοιχεία
του
οφειλέτη
και
των
συνοφειλετών, εφόσον η οφειλή δεν είναι
ασφαλισμένη
• Να προβαίνει σε ελέγχους ακρίβειας
των στοιχείων που δήλωσε ο οφειλέτης,
έως και ένα έτος μετά την αποπληρωμή.
Σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικών
αποκλίσεων από τα πραγματικά, θα
προβαίνει σε μονομερώς έκπτωσή του από
τη ρύθμιση και αναβίωση των οφειλών
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής
βεβαίωσης, μαζί με τους αναλογούντες
τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής.
Ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη
διάρκεια της ρύθμισης, αφαιρούνται από
τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.
Υπενθυμίζεται ότι με τη συμπλήρωση
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του πεδίου
«ΑΦΜ» εισάγονται αυτόματα όλες οι
βεβαιωμένες οφειλές που έχουν γεννηθεί
μέχρι 31/12/2016. Παρά ταύτα, οι αρμόδιες
υπηρεσίες οφείλουν να παρέχουν τις
απαιτούμενες διευκρινίσεις και να
προάγουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των
οφειλετών που επιθυμούν να υπαχθούν
στη ρύθμιση.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ
‘Η
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ
Οι

διατακτικές και ενίοτε οι
δωροεπιταγές είναι γνωστές εδώ
και χρόνια, ως ένας έμμεσος τρόπος
παροχών από μια επιχείρηση
προς τους εργαζομένους της με
απευθείας χορήγηση μη άμεσης
χρηματικής αξίας (κουπόνι) που

αντιστοιχεί
σε
συγκεκριμένα
καταναλωτικά αγαθά ή υπηρεσίες. Οι
διατακτικές μπορεί να αναφέρονται
σε πολλά διαφορετικά αγαθά, όπως
διατακτικές
τροφής,
ένδυσης,
υπόδησης, ψυχαγωγίας κ.λπ., αν και
οι πλέον συνήθεις είναι οι διατακτικές
ειδών διατροφής.Οι διατακτικές δεν
είναι αυτούσιο χρήμα. Είναι μια εντολή
της επιχείρησης που εργάζεται ο
υπάλληλος προς μια άλλη να παραδώσει
σε αυτόν κάποιο αγαθό. Δηλαδή η
επιχείρηση προ-πληρώνει αγαθά και
υπηρεσίες μέχρι ένα επίπεδο κόστους,
και τα παρέχει στους υπαλλήλους της
υπό μορφής διατακτικών, συνήθως
κάποιων κουπονιών που αντιστοιχούν
σε αυτά τα αγαθά και υπηρεσίες
σε
συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εκ της
φύσεως τους οι διατακτικές δεν
θεωρούνται παροχή σε είδος αλλά
παροχή σε χρήμα. Σε περίπτωση όμως
που οι διατακτικές παρέχονται ως
αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες του
εργαζόμενου σε τακτική βάση και
κυρίως προβλέπονται από κάποιο
νόμο ή κάποια συλλογική σύμβαση
και υπερβαίνουν τα έξι ευρώ τότε η
αξία αυτών μετατρέπεται αυτομάτως
σε εισόδημα από μισθωτή εργασία
για αυτό και στο τέλος του έτους, ο
φορολογούμενος θα πρέπει να δηλώσει
το εισόδημα.
1.Διατακτικές και εισόδημα
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του
Ν.4172/2013 περί ΚΦΕ σχετικά με
το εισόδημα από μισθωτή εργασία,
ορίζεται ότι:
1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή
εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει
τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε
χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο
πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή
μελλοντικής εργασιακής σχέσης…
3. Ως ακαθάριστα εισοδήματα από
μισθωτή εργασία και συντάξεις
θεωρούνται τα εξής:
α) ημερομίσθιο, μισθός, επίδομα
αδείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα
εορτών, αποζημίωση μη ληφθείσας
άδειας, αμοιβές, προμήθειες, επιμίσθια
και φιλοδωρήματα,..

η) κάθε άλλη παροχή που εισπράττεται
έναντι υφιστάμενης, παρελθούσας
ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.
Σύμφωνα με το εδάφιο ζ΄ της παρ.1
του άρθρου 14 του ΚΦΕ σχετικά με τις
απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή
εργασία και συντάξεις, ορίζεται ότι:
«Από τον υπολογισμό του εισοδήματος
από μισθωτή εργασία και συντάξεις
εξαιρούνται:…
…η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας
έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα»
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 13
του ιδίου νόμου σχετικά με τις παροχές
σε είδος, ορίζεται ότι:
«Με την επιφύλαξη των διατάξεων
των παρ.2, 3, 4 και 5 οποιεσδήποτε
παροχές σε είδος που λαμβάνει
ένας εργαζόμενος ή συγγενικό
πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται
στο φορολογητέο εισόδημά του στην
αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική
αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει
το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ
ανά φορολογικό έτος».
2. Οι παροχές κάλυψης δαπανών κατά
την εκτέλεση της υπηρεσίας
Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1219/6-42014 εγκύκλιο με θέμα «Φορολογική
μεταχείριση παροχών σε είδος του
άρθρου 13 του N.4172/2013», ορίζεται
ότι:
«Στην έννοια των παροχών σε είδος
που φορολογούνται ως εισόδημα από
μισθωτή εργασία εντάσσεται κάθε
παροχή σε είδος που χορηγείται στο
μισθωτό, με εξαίρεση τις παροχές
που αποβλέπουν αποκλειστικά στην
κάλυψη δαπανών ή αποκατάσταση
ζημιών του φυσικού προσώπου στα
πλαίσια της εργασιακής του σχέσης
και κατά την εκτέλεση της εργασίας
του, όπως ορίζεται στη παρ.2 του
άρθρου 12 του N.4172/2013, οι οποίες
ως εκ του είδους τους, βαρύνουν τον
εργοδότη, οπότε στην τελευταία αυτή
περίπτωση η παροχή αυτή δεν έχει
τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του
εισοδήματος…
… Εξαιρετικά για τις διατακτικές
σίτισης ως παροχή σε είδος λαμβάνεται
το ποσό που υπερβαίνει τα 6 ευρώ
ανά εργάσιμη ημέρα καθώς σύμφωνα
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με τις διατάξεις της περ. ζ΄ της παρ.1
του άρθρου 14 του N.4172/2013
εξαιρούνται από τον υπολογισμό του
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και
συντάξεις η αξία των διατακτικών
σίτισης έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη
ημέρα…».
Ως τέτοιες παροχές, τις οποίες δεν
καταλαμβάνει η παρ.1 του άρθρου
13 του N.4172/2013και οι οποίες δεν
θεωρούνται παροχές σε είδος και
κατά συνέπεια εισόδημα από μισθωτή
εργασία, αναφέρονται οι παροχές
σε είδος, οι οποίες χορηγούνται
προσωπικά προς τους δικαιούχους,
μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα και
οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές
και παραγωγικές ανάγκες της
επιχείρησης,
συμβάλλουν
στην
αύξηση της παραγωγικότητάς της και
στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας
ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή
και ασφάλεια των εργαζομένων.
Ενδεικτικά, τέτοιες παροχές σε είδος,
οι οποίες δεν θεωρούνται εισόδημα
από μισθωτή εργασία, είναι η
χορήγηση ειδικών στολών εργασίας, η
χορήγηση γάλακτος, η παροχή τροφής
στο χώρο εργασίας, η χορήγηση θέσης
στάθμευσης στο χώρο εργασίας κ.λπ..
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η άμεση
καταβολή της δαπάνης διατροφής των
εργαζομένων από την επιχείρηση, δεν
σχετίζεται με τις διατακτικές τροφής,
δεν υφίσταται όριο της συγκεκριμένης
δαπάνης και δεν αποτελεί εισόδημα
για τον εργαζόμενο.
3. Διατακτικές και δαπάνες
επιχειρήσεων
Σύμφωνα με το με αριθμό ΔΕΑΦΒ
1121357 ΕΞ 2015/14-9-2015 έγγραφο
της ΓΓΔΕ με θέμα «Διευκρινίσεις
σχετικά με την έκπτωση των
διατακτικών σίτισης που χορηγεί
επιχείρηση σε εργαζομένους της»,
ορίζεται ότι:
«2. Με την ΠΟΛ. 1113/2015 εγκύκλιό
μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για
την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των
άρθρων 22, 22Α και 23 του N.4172/2013
διευκρινίσθηκε, όσον αφορά στις
προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες,
ότι όποια δαπάνη έχει χαρακτηρισθεί
ως παροχή σε είδος με βάση το άρθρο
13 του N.4172/2013 (ΠΟΛ. 1219/2014
εγκύκλιός μας) και φορολογείται
ως εισόδημα από μισθωτή εργασία,

θεωρείται ότι πραγματοποιείται προς
το συμφέρον της επιχείρησης (περίπτ.
α’ άρθρο 22) και εκπίπτει ως έξοδο
μισθοδοσίας, εφόσον πληρούνται και
οι λοιπές προϋποθέσεις των περ. β΄
και γ΄ του άρθρου 22. Λοιπές δαπάνες
που δεν εμπίπτουν στην έννοια των
παροχών σε είδος (π.χ. διατακτικές
μέχρι 6 ευρώ, παροχές μέχρι 300 ευρώ,
χρήση κινητών τηλεφώνων σύμφωνα
με την ΠΟΛ. 1219/2014, παραχώρηση
εταιρικών οχημάτων κ.λπ.) εκπίπτουν
υπό το πρίσμα των διατάξεων του
άρθρου 22.
3. Με βάση ερωτήματα που έχουν
υποβληθεί στην υπηρεσία μας
προκύπτει ότι εταιρείες χορηγούν
διατακτικές σίτισης έως 6 ευρώ (132
ευρώ μηνιαίως) στους εργαζομένους
τους, τις οποίες πρόκειται να
εξαργυρώνουν και σε supermarkets
κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα,
προκειμένου για την αγορά προϊόντων
με τα οποία θα προετοιμάζουν το
γεύμα τους το οποίο στη συνέχεια θα
καταναλώνουν στις εταιρείες κατά τη
διάρκεια της εργασίας τους.
4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν
πιο πάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχει
περιορισμός ως προς τον τρόπο
εξαργύρωσης των διατακτικών σίτισης
έως 6 ευρώ (σε εστιατόρια ή supermarkets) προκειμένου για την έκπτωση των
σχετικών δαπανών, και συνεπώς ότι οι
υπόψη δαπάνες, οι οποίες συνιστούν
προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες,
αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση
για έκπτωση από τα ακαθάριστα
έσοδα της επιχείρησης, με βάση τα
αναφερόμενα στην ΠΟΛ. 1113/2015
εγκύκλιό μας».
4. Διατακτικές και παραστατικά
Στο έγγραφο του Υπ. Οικονομικών
με Αρ. Πρωτ.1038083/313/0015/5-52006 αναφέρεται ότι:
«Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση
(έγγραφό μας 1009685/81/28-596) οι επιχειρήσεις που χορηγούν
σε εργαζομένους τους διατακτικές
προκειμένου αυτοί να γευματίζουν σε
συγκεκριμένα εστιατόρια οφείλουν να
εκδίδουν αποδείξεις επαγγελματικών
δαπανών ή να καταρτίζουν ονομαστική
κατάσταση κατά τα οριζόμενα στις
διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου
15 του ΠΔ.186/1992 (ΚΒΣ)».
Στην ΠΟΛ. 1004/2013 αναφέρεται ότι

οι διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 8 της
εγκυκλίου, είναι ομοίου περιεχομένου
με τις προϊσχύουσες διατάξεις του
άρθρου 15 του ΚΒΣ.
Όπως προσδιορίζεται από την εγκύκλιο
με αριθμό ΠΟΛ. 1023/20-1-2014 του Υπ.
Οικονομικών και ειδικά από το άρθρο
4, για την εφαρμογή των διατάξεων του
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών
(Ν.4093/2012,
υποπαράγραφος Ε1 από 1/1/2014,
μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν
με το άρθρο 51 του Ν.4223/2013 (ΦΕΚ
Α΄ 287 ), καθορίζεται η κατάργηση
έκδοσης αποδείξεων δαπανών και η
έκδοση τίτλου κτήσης για τη λήψη
υπηρεσιών από πρόσωπα μη υπόχρεα
έκδοσης τιμολογίου.
Σημειώνεται ότι, ως «τίτλος κτήσης»,
όπως είχε διευκρινιστεί με την εγκύκλιο
ΠΟΛ. 1004/4-1-2013 για την αγορά
αγαθών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί,
ενδεικτικά, κάθε έγγραφη συμφωνία
(συμφωνητικό), υπεύθυνη δήλωση,
ακόμα
και
τιμολόγιο
(λήψης
υπηρεσιών), αρκεί να περιλαμβάνουν
όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα
δεδομένα.Για τις λοιπές περιπτώσεις
που προβλεπόταν μέχρι 31/12/2013,
η
έκδοση
απόδειξη
δαπάνης,
π.χ. έξοδα κίνησης προσωπικού,
επισκευές εντός εγγύησης κ.λπ.
μπορεί, από 1/1/2014 και μετά την
εφαρμογή των ΕΛΠ (Ν.4308/2014), να
εκδίδεται οποιοδήποτε δικαιολογητικό
έγγραφο στο οποίο εμφανίζεται η
καταβαλλόμενη δαπάνη.Σύμφωνα με
την ΠΟΛ. 375/1987, τα καταστήματα
πώλησης των αγαθών που δέχονται
τις διατακτικές, κατόπιν σχετικής
συμφωνίας με τις επιχειρήσεις που τις
εκδίδουν, πρέπει για τα πωλούμενα
απ’ ευθείας αγαθά στο προσωπικό
των επιχειρήσεων αυτών να εκδίδουν
αποδείξεις λιανικής πώλησης:.
Πηγη Epsilon net

