
Υπουργική απόφαση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 
επιχειρήσεων 

 

Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που εξειδικεύει τα 

κριτήρια για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 

ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του νόμου 4469201 για τον εξωδικαστικό 

μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. 

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. 

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 κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (Α’ 130), 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. Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη. 



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. 

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. 

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. 



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 εκάστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120. 

Το Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις: 

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. 

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. 
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