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ΑΠΟΦΑΗ 
 

Θζμα: «Σροποποίηςη τησ αριθμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β’ 4643) Απόφαςησ τησ 

Τφυπουργοφ Οικονομικών, όπωσ ζχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ 1116/19-6-

2018 (Β΄ 2319) όμοια απόφαςη, για τη διαμόρφωςη λφςεων ρφθμιςησ οφειλών προσ 

το Δημόςιο ςφμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α΄62)» 

 

 

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ: 

α) του ν. 4469/2017 (Αϋ 62) «Εξωδικαςτικόσ μθχανιςμόσ ρφκμιςθσ οφειλϊν επιχειριςεων 

και άλλεσ διατάξεισ», και ιδίωσ τθσ παραγράφου 21 του άρκρου 15, όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 61 του ν. 4559/2018 (Αϋ142) και ιςχφει, 

β) του ν. 4174/2013 (Αϋ 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,  

γ) του ν.δ. 356/1974 (Αϋ 90) «Κϊδικασ Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων»,  

δ) του π.δ. 340/1998 (Αϋ 228) «Περί του επαγγζλματοσ του Λογιςτι - Φοροτεχνικοφ και 

τθσ άδειασ αςκιςεϊσ του», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υποπαράγραφο Η.5. τθσ 

παραγράφου Η του άρκρου πρϊτου του ν. 4093/2012 (Αϋ 222) και ιςχφει, 
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ε) του ν. 3919/2011 (Αϋ32) «Αρχι τθσ επαγγελματικισ ελευκερίασ, κατάργθςθ 

αδικαιολόγθτων περιοριςμϊν ςτθν πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων», όπωσ ιςχφει. 

ςτ) του Κεφαλαίου Α’ του Πρϊτου Μζρουσ του ν. 4389/2016 (Αϋ 94) και ειδικότερα των 

παραγράφων 3 και 4 του άρκρου 2 και των άρκρων 5 και 41 αυτοφ,  

η) του π.δ. 16/1989 (Αϋ6) «Κανονιςμόσ λειτουργίασ Δ.Ο.Τ.», 

θ) του π.δ. 125/2016 (Αϋ 210) «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και 

Τφυπουργϊν», 

κ) του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανιςμόσ Τπουργείου Οικονομικϊν», 

ι) τθσ αρικμ. ΠΟΛ. 1105/12-7-2017 (Β’ 2426) απόφαςθσ τθσ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 

«Κακοριςμόσ κριτθρίων για τθ διαμόρφωςθ τθσ ψιφου του Δθμοςίου ςτο πλαίςιο του 

εξωδικαςτικοφ μθχανιςμοφ ρφκμιςθσ οφειλϊν επιχειριςεων, τθσ μεκοδολογίασ και των 

κριτθρίων για τον προςδιοριςμό των δόςεων αποπλθρωμισ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο 

με ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ και ειδικότερων κεμάτων για τθν εφαρμογι των 

παραγράφων 1 ζωσ 13 του άρκρου 15 του ν. 4469/2017.», 

ια) τθσ αρικμ. ΠΟΛ. 1181/28-9-2018 (Β’ 4322) απόφαςθσ τθσ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 

«Σροποποίθςθ τθσ αρικμ. ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚ Βϋ 2426) απόφαςθσ τθσ Τφυπουργοφ 

Οικονομικϊν “Κακοριςμόσ των κριτθρίων για τθ διαμόρφωςθ τθσ ψιφου του Δθμοςίου 

ςτο πλαίςιο του εξωδικαςτικοφ μθχανιςμοφ ρφκμιςθσ οφειλϊν επιχειριςεων, τθσ 

μεκοδολογίασ και των κριτθρίων για τον προςδιοριςμό των δόςεων αποπλθρωμισ 

οφειλϊν προσ το Δθμόςιο με ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ και ειδικότερων κεμάτων για τθν 

εφαρμογι των παραγράφων 1 ζωσ 13 του άρκρου 15 του ν. 4469/2017”». 

Ιβ) τθσ αρικμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β’ 4643) απόφαςθσ τθσ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 

«Εξειδίκευςθ των κριτθρίων για τθ διαμόρφωςθ λφςεων ρφκμιςθσ οφειλϊν προσ το 

Δθμόςιο ζωσ 50.000 ευρϊ κατά τθν παράγραφο 21 του άρκρου 15 του ν. 4469/2017, 

κακοριςμόσ τθσ μεκοδολογίασ για τον προςδιοριςμό του φψουσ και του αρικμοφ των 

δόςεων βάςει αυτϊν, εξαίρεςθ οφειλϊν από τισ λφςεισ ρφκμιςθσ και ρφκμιςθ κάκε 

άλλου ειδικότερου κζματοσ για τθν εφαρμογι αυτισ» και 

ιγ) τθσ αρικμ. ΠΟΛ. 1116/19-6-2018 (Βϋ 2319) απόφαςθσ τθσ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν      

«Σροποποίθςθ τθσ ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β’ 4643) Απόφαςθσ τθσ Τφυπουργοφ 

Οικονομικϊν για τθ διαμόρφωςθ λφςεων ρφκμιςθσ και για οφειλζσ προσ το δθμόςιο που 

υπερβαίνουν τισ 50.000 ευρϊ, κακϊσ και για οφειλζσ που ζχουν βεβαιωκεί εντόσ του 

ζτουσ 2017, κατά τθν παράγραφο 21 του άρκρου 15 του ν. 4469/2017 (Α’ 62)». 

2. α) Σθν αρικμ. ΤΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (Βϋ 3696) απόφαςθ του 

Πρωκυπουργοφ και του Τπουργοφ Οικονομικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτθν 

Τφυπουργό Οικονομικϊν Αικατερίνθ Παπανάτςιου»,  
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β) τθν αρικμ. 1 Πράξθ του Τπουργικοφ υμβουλίου τθσ 20.1.2016, «Επιλογι και 

διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του 

Τπουργείου Οικονομικϊν» (ΤΟΔΔ 18), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του πρϊτου 

εδαφίου τθσ παρ. 10 του άρκρου 41 του ν. 4389/2016 και τθν αρικμ. 39/3 τθσ 30-11-

2017 (ΤΟΔΔ 689) απόφαςθ του υμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ ΑΑΔΕ «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ 

του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων», 

γ) τθν αρικμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Βϋ 968) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,  

δ) τθν αρικμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Βϋ 130 και 372) απόφαςθ του Τπουργοφ 

Οικονομικϊν και του Τφυπουργοφ Οικονομικϊν, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ςε 

ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγρ. α' τθσ παρ. 3 του άρκρου 41 του ν. 

4389/2016, 

 

ε) τθν αρικμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 (Βϋ 2743) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, με κζμα «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και 

εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με Εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ 

Διοίκθςθσ», 

 

ςτ) τθν αρικμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015/26-3-2015 (Βϋ 543) απόφαςθ του Γενικοφ 

Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου Οικονομικϊν, με κζμα «Μεταβίβαςθ 

αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ “Με Εντολι Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων 

Εςόδων” ςε Προϊςταμζνουσ Σελωνείων και ςε υπαλλιλουσ αυτϊν», όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί με τισ αρικμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1120364 ΕΞ 2015/15-9-2015 (Βϋ 2080) και Δ. ΟΡΓ. Α 

1113150 ΕΞ 2016/22-7-2016 (Βϋ 2835) όμοιεσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ 

υποπαραγράφου βϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 41 του ν. 4389/2016. 

3. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε 

βάροσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

     ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

 

1. το τζλοσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2 τθσ αρικμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 

απόφαςθσ τθσ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν προςτίκεται περίπτωςθ (γ) ωσ εξισ «γ. 

ακλθτικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, εφόςον πλθροφνται τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ του 

άρκρου 3 του ν. 4469/2017 και δεν ςυντρζχουν οι εξαιρζςεισ τθσ παραγράφου 3 του 

άρκρου 2 του ίδιου νόμου». 
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2. τθν περίπτωςθ α του άρκρου 3 τθσ αρικμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 απόφαςθσ τθσ 

Τφυπουργοφ Οικονομικϊν αντικακίςτανται οι λζξεισ «τθσ περίπτωςθσ α» με τισ λζξεισ 

«των περιπτϊςεων α και γ».   

 

3. τθν περίπτωςθ β του άρκρου 3 τθσ αρικμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 απόφαςθσ τθσ 

Τφυπουργοφ Οικονομικϊν αντικακίςτανται οι λζξεισ «τθσ περίπτωςθσ α» με τισ λζξεισ 

«των περιπτϊςεων α και γ».   

 

4. τθν περίπτωςθ δ του άρκρου 3 τθσ αρικμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 απόφαςθσ τθσ 

Τφυπουργοφ Οικονομικϊν αντικακίςτανται οι λζξεισ «των περιπτϊςεων α και β» με τισ 

λζξεισ «των περιπτϊςεων α, β και γ».   

 

5. τθν περίπτωςθ (βi) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 4 τθσ αρικμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-

2017 απόφαςθσ τθσ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν, όπωσ ιςχφει, οι λζξεισ «ι κατόχου άδειασ 

λογιςτι-φοροτεχνικοφ Αϋ τάξθσ» αντικακίςτανται από τισ λζξεισ «και κατόχου 

επαγγελματικισ ταυτότθτασ λογιςτι φοροτεχνικοφ Αϋ τάξθσ». 

 

6. τθν περίπτωςθ Γ του άρκρου 6 τθσ αρικμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 απόφαςθσ τθσ 

Τφυπουργοφ Οικονομικϊν, όπωσ προςτζκθκε με τθν αρικμ. ΠΟΛ 1116/19-6-2018 όμοια 

απόφαςθ, οι λζξεισ «ο οποίοσ είναι είτε φυςικό πρόςωπο που είναι μζλοσ του 

Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ τουλάχιςτον 5 χρόνια και διακζτει άδεια αςκιςεωσ 

Οικονομολογικοφ Επαγγζλματοσ ι άδεια Λογιςτι Φοροτεχνικοφ τάξθσ Α’, είτε νομικό 

πρόςωπο», αντικακίςτανται από τισ λζξεισ «ο οποίοσ είναι είτε φυςικό πρόςωπο που 

είναι μζλοσ του Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ και κάτοχοσ επαγγελματικισ 

ταυτότθτασ λογιςτι φοροτεχνικοφ Αϋ τάξθσ είτε νομικό πρόςωπο παροχισ λογιςτικϊν 

φοροτεχνικϊν υπθρεςιϊν που εκπροςωπείται από μζλοσ του Οικονομικοφ 

Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ και κάτοχο επαγγελματικισ ταυτότθτασ λογιςτι φοροτεχνικοφ Αϋ 

τάξθσ». 

 

7.  το τζλοσ του τίτλου του άρκρου 7 τθσ αρικμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 απόφαςθσ τθσ 

Τφυπουργοφ Οικονομικϊν, όπωσ ιςχφει, προςτίκενται οι λζξεισ «και για ακλθτικζσ 

ανϊνυμεσ εταιρείεσ». 

 

8. τθν περίπτωςθ Γ του άρκρου 7 τθσ αρικμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 απόφαςθσ τθσ 

Τφυπουργοφ Οικονομικϊν, όπωσ προςτζκθκε με τθν αρικμ. ΠΟΛ 1116/19-6-2018 όμοια 

απόφαςθ, οι λζξεισ «ο οποίοσ είναι είτε φυςικό πρόςωπο που είναι μζλοσ του 

Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ τουλάχιςτον 5 χρόνια και διακζτει άδεια αςκιςεωσ 

Οικονομολογικοφ Επαγγζλματοσ ι άδεια Λογιςτι Φοροτεχνικοφ τάξθσ Α’, είτε νομικό 

πρόςωπο», αντικακίςτανται από τισ λζξεισ «ο οποίοσ είναι είτε φυςικό πρόςωπο που 

είναι μζλοσ του Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ και κάτοχοσ επαγγελματικισ 

ταυτότθτασ λογιςτι φοροτεχνικοφ Αϋ τάξθσ είτε νομικό πρόςωπο παροχισ λογιςτικϊν 

φοροτεχνικϊν υπθρεςιϊν που εκπροςωπείται από μζλοσ του Οικονομικοφ 

Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ και κάτοχο επαγγελματικισ ταυτότθτασ λογιςτι φοροτεχνικοφ Αϋ 

τάξθσ». 
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9. Οι διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ ιςχφουν από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, με εξαίρεςθ τισ διατάξεισ των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 7, 

οι οποίεσ ιςχφουν από τθ δθμοςίευςθ του ν. 4559/2018 (Αϋ 142) ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ, ιτοι από 3/8/2018.  

 

Η παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

 

Η Τφυπουργόσ Οικονομικών 

ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΙΟΤ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Α) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Εκνικό Συπογραφείο για δθμοςίευςθ ςτο τεφχοσ Β' 

2. Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ 

3. Δ.Ο.Τ., Ελεγκτικά Κζντρα, Σελωνεία και Σοπικά Σελωνειακά Γραφεία 

4. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να 

αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ, φςτερα από επικοινωνία και ςυννενόθςθ 

με το Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και 

Επικοινωνίασ)  

5. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 

6. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 

 

Β) ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Αποδζκτεσ πινάκων Αϋ ζωσ και Γϋ (πλθν των αποδεκτϊν προσ ενζργεια)  

2. Ειδικι Γραμματεία Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ Χρζουσ, 

 Θθβϊν 196 – 198, ΣΚ 18233 Αγ. Ιωάννθσ Ρζντθ 

3. Κεντρικι Τπθρεςία Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ 

4. Ειδικό Νομικό Γραφείο Δθμοςίων Εςόδων 

5. Φορολογικι και Σελωνειακι Ακαδθμία  

6. Περιοδικό Φορολογικι Επικεϊρθςθ 

7. Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Αλλθλεγγφθσ (με τθν παράκλθςθ να 

κοινοποιθκεί ςτο Κζντρο Είςπραξθσ Αςφαλιςτικϊν Οφειλϊν – ΚΕΑΟ) 

 

Γ) ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν 

2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 

3. Γραφείο Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

4. Προϊςτάμενοι Γενικϊν Δ/νςεων 

5. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων: Σμιματα Αϋ- Εϋ, Γραμματεία 

6. Διεφκυνςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 
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