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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ  

ΕΟΔΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ  

ΣΜΗΜΑ Ε΄  

Πληροθορίες  : Δ. Κούλοσ 

Σηλέθωνο       : 210 3613274, 210 3614303 

Σατ. Δ/νζη     : Πανεπιζηημίοσ 20             

Σατ. Κωδ.      :  106 72 Αθήνα                                      

FΑΥ               :  210 3635077                                            

 

 

ΘΕΜΑ: Σροποποίηςη και ςυμπλήρωςη των διατάξεων του άρθρου 62 Α του Κ.Ε.Δ.Ε. ςχετικά με 

τη ρφθμιςη χρεών πτωχών και υπό εξυγίανςη ή ςυνδιαλλαγή οφειλετών του Δημοςίου  

 

 

ασ κοινοποιοφμε, για ενθμζρωςι ςασ, τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 9 τθσ 

υποπαραγράφου Δ1 τθσ παραγράφου Δ του άρκρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Αϋ/14-8-2015), 

με τισ οποίεσ τροποποιικθκαν και ςυμπλθρϊκθκαν οι διατάξεισ του άρκρου 62 Α του ν.δ. 

356/1974 (Κϊδικασ Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων-Κ.Ε.Δ.Ε.) με τίτλο «Ρφκμιςθ Χρεϊν Πτωχϊν 

Οφειλετϊν του Δθμοςίου». 

 

Με τισ νζεσ διατάξεισ:  

 

Α) Σροποποιείται ο τίτλοσ του άρκρου 62 Α του Κ.Ε.Δ.Ε. και διαμορφϊνεται ςε «Ρφκμιςθ 

χρεϊν πτωχϊν και υπό εξυγίανςθ ι ςυνδιαλλαγι οφειλετϊν του Δθμοςίου», προκειμζνου να 

ανταποκρίνεται ςτο περιεχόμενο των διατάξεων τθσ νζασ παραγράφου 9 που προςτίκεται ςτο 

άρκρο, ςφμφωνα με τα κατωτζρω υπό ςτοιχείο Δ. 

 

Β) Ορίηεται ωσ ποςοςτό επιβάρυνςθσ ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ καταβολισ δόςθσ τθσ 

ρφκμιςθσ ποςοςτό 1 % επί του κακυςτεροφμενου ποςοφ για κάκε μινα κακυςτζρθςθσ 

(τροποποίθςθ του τρίτου εδαφίου τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε.).  

 

θμειϊνεται ότι ςχετικά με το εν λόγω ποςοςτό επιβάρυνςθσ είχε προκφψει νομοκετικό κενό μετά 

τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 4174/2013 (Κϊδικασ Φορολογικισ Διαδικαςίασ) και τθν τροποποίθςθ του Κ.Ε.Δ.Ε. 

με τον ν. 4224/2013, κακϊσ το ανωτζρω εδάφιο του άρκρου 62 Α του Κ.Ε.Δ.Ε., πριν από τθν 

τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςι του, κατά τα ανωτζρω, προζβλεπε επιβάρυνςθ του κακυςτεροφμενου ποςοφ 

με τισ «προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ» που επιβαρφνουν τισ ρυκμιηόμενεσ οφειλζσ. Δεδομζνου 

όμωσ ότι θ επιβάρυνςθ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ το Δθμόςιο διζπεται πλζον από διαφορετικζσ 
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διατάξεισ με κριτιριο το χρόνο καταχϊριςθσ αυτϊν ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων («προςαυξιςεισ 

εκπρόκεςμθσ καταβολισ κατ’ άρκρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπωσ ίςχυε πριν από τον ν. 4224/2013, για τισ 

βεβαιωμζνεσ ζωσ τισ 31/12/2013 οφειλζσ, «τόκοι εκπρόκεςμθσ καταβολισ» κατ’ άρκρο 53 του ν. 

4174/2013 για νεότερεσ φορολογικζσ οφειλζσ ι κατ’ άρκρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπωσ τροποποιικθκε με τον ν. 

4224/2013 για νεότερεσ μθ φορολογικζσ οφειλζσ), κατζςτθ απαραίτθτθ θ προςκικθ νζασ διάταξθσ, με τθν 

οποία προβλζπεται ζνα οριςμζνο και ςτακερό, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ, ποςοςτό επιβάρυνςθσ, 

ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ καταβολισ.  

 

Γ) Προβλζπεται ρθτά ότι θ αναςτολι παραγραφισ των οφειλϊν που υπάγονται ςτθ 

ρφκμιςθ, θ οποία αρχίηει από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για ρφκμιςθ χρεϊν κατ’ άρκρο 62 Α του 

Κ.Ε.Δ.Ε., λιγει με τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ καταβολισ τθσ τελευταίασ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων, με τθν 

οποία ζγινε δεκτι θ αίτθςθ και όχι με τθν τυχόν πρόωρθ ανατροπι τθσ, λόγω π.χ. πλιρωςθσ τθσ 

διαλυτικισ αίρεςθσ τθσ μθ εμπρόκεςμθσ πλθρωμισ τριϊν (3) ςυνεχϊν μθνιαίων δόςεων κατά τθν 

παράγραφο 4 του άρκρου 62 Α του Κ.Ε.Δ.Ε. (αντικατάςταςθ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 62Α 

του Κ.Ε.Δ.Ε.). 

 

Δ) Προςτίκεται ςτο άρκρο 62 Α του Κ.Ε.Δ.Ε. νζα παράγραφοσ 9 (με αναρίκμθςθ τθσ πρϊθν 

παραγράφου 9 ςε 10), με τθν οποία προβλζπεται ότι οι διατάξεισ του άρκρου αυτοφ 

εφαρμόηονται αναλογικά για τθ ρφκμιςθ χρεϊν επιχειριςεων που ζχουν επιτφχει δικαςτικι 

επικφρωςθ ςυμφωνίασ εξυγίανςθσ (ι ςυνδιαλλαγισ) κατ’ άρκρα 99 επ. του ν. 3588/2007 

(Πτωχευτικόσ Κϊδικασ).  

  

Τπενκυμίηεται ότι μζχρι τθν ωσ άνω τροποποίθςθ του άρκρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. με τθν προςκικθ 

νζασ παραγράφου 9, θ αναλογικι εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου αυτοφ για τθ ρφκμιςθ χρεϊν 

οφειλετϊν που α) ζχουν ςυνάψει, χωρίσ τθ ςυμμετοχι του Δθμοςίου, ςυμφωνία ςυνδιαλλαγισ, θ οποία 

επικυρϊκθκε δικαςτικά κατ’ εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 99 επ. του Πτωχευτικοφ Κϊδικα, όπωσ 

ίςχυε πριν από το νόμο 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Αϋ) ι β) ζχουν ςυνάψει ςυμφωνία εξυγίανςθσ, θ οποία 

επικυρϊκθκε δικαςτικά κατ’ εφαρμογι των ταυτάρικμων ωσ άνω διατάξεων του Πτωχευτικοφ Κϊδικα, 

όπωσ ιςχφουν μετά το ν. 4013/2011, εφόςον τα προσ ρφκμιςθ χρζθ δεν ρυκμίηονται ιδθ από τθ 

ςυμφωνία, βαςιηόταν ςτο άρκρο 4 παράγραφοσ 6α του ν. 3808/2009 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 13 παρ. 

1 του ν. 4013/2011 (βλ. ΠΟΛ 1087/2010 και ΠΟΛ 1068/2013). 

 

τισ διατάξεισ τθσ νζασ παραγράφου 9 του άρκρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. ενςωματϊνεται το 

περιεχόμενο των ανωτζρω διατάξεων του ν. 3808/2009 και 4013/2011 και προβλζπονται ρθτά, ςε 

ςυνδυαςμό με το ςτοιχείο β τθσ παραγράφου 7 του άρκρου, οι προχποκζςεισ που πρζπει να 

ςυντρζχουν ςωρευτικά για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ οφειλϊν επιχειριςεων-οφειλετϊν με 

δικαςτικι επικυρωμζνθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ ι ςυνδιαλλαγισ. υγκεκριμζνα, ςτθ ρφκμιςθ κατ’ 

άρκρο 62 Α του Κ.Ε.Δ.Ε. μποροφν να υπαχκοφν οφειλζσ των ανωτζρω οφειλετϊν, ατομικζσ και 

από ςυνυπευκυνότθτα, οι οποίεσ: 

 

1.  γεννικθκαν ι ανάγονται ςε χρόνο (φορολογικι περίοδο, οικονομικό ζτοσ κ.λπ.) πριν 

από τθν ζκδοςθ τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ με τθν οποία επικυρϊκθκε θ ςυμφωνία 
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εξυγίανςθσ ι ςυνδιαλλαγισ ανεξαρτιτωσ χρόνου βεβαίωςθσ (δθλαδι δθμιουργίασ 

τίτλου είςπραξθσ και καταχϊριςθσ αυτοφ ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων), 

 

2. δεν ρυκμίηονται από τθ δικαςτικά επικυρωμζνθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ ι 

ςυνδιαλλαγισ. Επιςθμαίνεται ότι θ προχπόκεςθ αυτι ςυντρζχει όχι μόνο όταν θ 

ςυμφωνία δεν κίγει γενικά απαιτιςεισ του Δθμοςίου αλλά και όταν ςτο πεδίο 

εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ εμπίπτει τμιμα μόνο των οφειλϊν προσ το Δθμόςιο, οπότε 

είναι επιτρεπτι θ υπαγωγι των λοιπϊν οφειλϊν, όςων δθλαδι εξαιροφνται από το 

πεδίο εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ, ςτθ ρφκμιςθ του άρκρου 62 Α του Κ.Ε.Δ.Ε., εφόςον 

βζβαια ςυντρζχει και θ υπ’ αρικ. 1 προχπόκεςθ. τθν περίπτωςθ αυτι μπορεί να 

εμπίπτουν π.χ. οφειλζσ που γεννικθκαν μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ για άνοιγμα 

τθσ διαδικαςίασ εξυγίανςθσ (και ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ για τθν επικφρωςθ τθσ 

ςυμφωνίασ), οι οποίεσ βάςει νόμου (άρκρο 106 θ παρ. 1 του Πτωχευτικοφ Κϊδικα) δεν 

μποροφν να κιγοφν από τθν επικυρωμζνθ ςυμφωνία εξυγίανςθσ, όταν ο πιςτωτισ 

(ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, το Δθμόςιο) δεν είναι ςυμβαλλόμενο μζροσ ςτθ 

ςυμφωνία κακϊσ επίςθσ και οι παρακρατοφμενοι φόροι που ζχουν εξαιρεκεί από 

αυτι και  

 

3. δεν είναι αυτοτελϊσ βεβαιωμζνεσ υπζρ τρίτων. 

 

 Κατόπιν των ανωτζρω επιςθμάνςεων, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Φορολογικισ 

Διοίκθςθσ ςτισ οποίεσ υποβάλλονται αιτιςεισ για ρφκμιςθ οφειλϊν υπό εξυγίανςθ ι 

ςυνδιαλλαγι επιχειριςεων κατ’ άρκρο 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε., παρακαλοφνται, ςτο πλαίςιο 

ςχθματιςμοφ φακζλου για διαβίβαςθ των αιτιςεων και των ςυνθμμζνων αυτϊν ςτθ Διεφκυνςθ 

Ειςπράξεων με διατφπωςθ ςχετικισ ειςιγθςθσ, να εξετάηουν τθ ςυνδρομι των ανωτζρω 

προχποκζςεων και να προβαίνουν ςε ςαφι διαχωριςμό των οφειλϊν που δφνανται να υπαχκοφν 

ςτθ ρφκμιςθ, κατά τα ανωτζρω, ζναντι των λοιπϊν χρεϊν τθσ επιχείρθςθσ.  

  

 Διευκρινίηεται, όπωσ είναι ευνόθτο, ότι ςε περίπτωςθ αίτθςθσ ρφκμιςθσ οφειλϊν υπό 

εξυγίανςθ ι ςυνδιαλλαγι επιχειριςεων κατ’ άρκρο 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε., δεν ζχει εφαρμογι θ 

διάταξθ του ςτοιχείου δ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 62 Α του Κ.Ε.Δ.Ε., με τθν οποία τίκεται ωσ 

προχπόκεςθ για τθ ρφκμιςθ θ μθ καταδίκθ του αιτοφντοσ για το αδίκθμα τθσ (δόλιασ)1 

χρεωκοπίασ και θ μθ άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ ι θ μθ φπαρξθ ποινικισ δίκθσ για το αδίκθμα αυτό,  

κακϊσ ηιτθμα (δόλιασ) χρεωκοπίασ τίκεται μόνο ςε περίπτωςθ πτϊχευςθσ. 

 

 Η Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. και θ Διεφκυνςθ Παροχισ 

Φορολογικϊν Τπθρεςιϊν παρακαλοφνται για τισ ενζργειεσ τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ προκειμζνου 

να λάβουν χϊρα άμεςα οι απαραίτθτεσ προςαρμογζσ του μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ ςτισ νζεσ 

διατάξεισ (πρόβλεψθ ποςοςτοφ επιβάρυνςθσ 1 % ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ καταβολισ δόςθσ 

τθσ ρφκμιςθσ). 

                                                           
1
 τισ νζεσ πτωχεφςεισ που ρυκμίηονται από τον Πτωχευτικό Κϊδικα (ν. 3588/2007) ζχει καταργθκεί θ διάκριςθ 

μεταξφ απλισ και δόλιασ χρεωκοπίασ (βλ. άρκρο 171 Πτωχευτικοφ Κϊδικα) 
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υνημμζνα: 1. Απόςπαςμα από το ΦΕΚ 94 Αϋ/14-8-2015: διατάξεισ παραγράφου 9 τθσ 
υποπαραγράφου Δ1 τθσ παραγράφου Δ του άρκρου 2 του ν. 4336/2015 (2 φφλλα) 
2. Άρκρο 62 Α Κ.Ε.Δ.Ε., όπωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι του με τον ν. 4336/2015 (2 φφλλα) 
 

Ακριβές αντίγραυο 

Ο Προϊστάμενος τοσ  

Αστοτελούς Σμήματος Διοίκησης                                        Η Προϊσταμένη της Διεύθσνσης 

                                                                                                ΕΤΑΝΘΘΑ ΥΑΣΖΗΠΑΝΑΓΘΩΣΟΤ 

 

  

   

ΠΘΝΑΚΑ ΔΘΑΝΟΜΗ  

Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
1. Όλεσ οι Δ.Ο.Τ. 
2. Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων Επιχειριςεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) 
3. Κζντρο Ελζγχου Φορολογουμζνων Μεγάλου Πλοφτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) 
4. Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ 
5. Όλα τα Σελωνεία και τα Σοπικά Σελωνειακά Γραφεία αυτϊν 
6. Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. 
7. Διεφκυνςθ Παροχισ Φορολογικϊν Τπθρεςιϊν 

 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
Αποδζκτεσ πίνακα Αϋ ζωσ και Γϋ (εκτόσ των Δ.Ο.Τ., των Σελωνείων και των Σοπικϊν Σελωνειακϊν 
Γραφείων αυτϊν) 
 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Τπουργοφ 
2. Γραφείο κ. Αναπλθρωτι Τπουργοφ 
3. Γραφείο κ. Γενικισ Γραμματζωσ Δθμοςίων Εςόδων 
4. Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 
5. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία 
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