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ΠΟΛ 1116 - Ρύθμιζη για οθειλές προς ηο 
δημόζιο ποσ σπερβαίνοσν ηις 50.000 εσρώ 

 

Γεκνζηεχζεθε ζηηο : [ 20-06-2018 ] 

 

ΠΟΛ.1116/2018 Τροποποίηζη ηης ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (Β' 4643) 
απόθαζης ηης Υθσποσργού Οικονομικών για ηη διαμόρθωζη λύζεων 
ρύθμιζης και για οθειλές προς ηο δημόζιο ποσ σπερβαίνοσν ηις 50.000 
εσρώ, καθώς και για οθειλές ποσ έτοσν βεβαιωθεί ενηός ηοσ έηοσς 2017, 
καηά ηην παράγραθο 21 ηοσ άρθροσ 15 ηοσ ν. 4469/2017 (Α' 62). 

 

(Σξνπνπνίεζε ηεο ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (Β' 4643) απφθαζεο ηεο 
Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηε δηακφξθσζε ιχζεσλ ξχζκηζεο θαη γηα 
νθεηιέο πξνο ην δεκφζην πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 50.000 επξψ, θαζψο θαη γηα 
νθεηιέο πνπ έρνπλ βεβαησζεί εληφο ηνπ έηνπο 2017, θαηά ηελ παξάγξαθν 21 
ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4469/2017 (Α' 62).) 

 

Καηεγνξία: Δίζπξαμε δεκνζίσλ Δζφδσλ 

 

ΠΟΛ. 1116/2018 

Σξνπνπνίεζε ηεο ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (Β' 4643) απφθαζεο ηεο 
Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηε δηακφξθσζε ιχζεσλ ξχζκηζεο θαη γηα 
νθεηιέο πξνο ην δεκφζην πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 50.000 επξψ, θαζψο θαη γηα 
νθεηιέο πνπ έρνπλ βεβαησζεί εληφο ηνπ έηνπο 2017, θαηά ηελ παξάγξαθν 21 
ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4469/2017 (Α' 62). 

 

ΠΟΛ.1116/19.6.2018 

(ΦΔΚ Σεχρνο Β' 2319/19.06.2018)  

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: 
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α) Σνπ v. 4469/2017 (Α' 62) «Δμσδηθαζηηθφο κεραληζκφο ξχζκηζεο νθεηιψλ 
επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαη ηδίσο ηεο παξαγξάθνπ 21 ηνπ άξζξνπ 
15, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

β) ηνπ v. 4174/2013 (Α' 170) «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

γ) ηνπ v.δ. 356/1974 (Α' 90) «Κψδηθαο Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ», 

δ) ηνπ Κεθαιαίνπ Α' ηνπ Πξψηνπ Μέξνπο ηνπ v. 4389/2016 (Α' 94) θαη 
εηδηθφηεξα ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ησλ άξζξσλ 5 θαη 41 απηνχ, 

ε) ηεο απφθαζεο 2014/335/(ΔΔ, Δπξαηφκ) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26-5-2014 γηα 
ην ζχζηεκα ησλ Ίδησλ Πφξσλ [L 168/7.6.2014] θαη ηνλ Καλνληζκφ 
609/2014/(ΔΔ, Δπξαηφκ) Καλνληζκφ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο ΜαΣνπ 2014 
γηα ηηο κεζφδνπο θαη ηε δηαδηθαζία απφδνζεο ησλ παξαδνζηαθψλ ίδησλ 
πφξσλ [L 168/7.6.2014], 

ζη) ηνπ π.δ. 16/1989 (Α' 6) «Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Γ.Ο.Τ.», 

δ) ηνπ π.δ. 125/2016 (Α' 21 Ο) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ», 

ε) ηνπ π.δ. 142/2017 (Α' 181) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», 

ζ) ηεο ΠΟΛ.1105/12.7.2017 (Β' 2426) απφθαζεο ηεο Τθππνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο θξηηεξίσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ςήθνπ ηνπ 
Γεκνζίνπ ζην πιαίζην ηνπ εμσδηθαζηηθνχ κεραληζκνχ ξχζκηζεο νθεηιψλ 
επηρεηξήζεσv, ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
δφζεσλ απνπιεξσκήο νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην κε ζχκβαζε 
αλαδηάξζξσζεο θαη εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 
1 έσο 13 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ v. 4469/2017», 

η) ηεο ΠΟΛ.1223/29-12-2017 (Β' 4643) απφθαζεο ηεο Τθππνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ «Δμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ γηα ηε δηακφξθσζε ιχζεσλ 
ξχζκηζεο νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην έσο 50.000 επξψ θαηά ηελ παξάγξαθν 
21 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ v. 4469/2017, θαζνξηζκφο ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ δφζεσλ βάζεη απηψλ, εμαίξεζε 
νθεηιψλ απφ ηηο ιχζεηο ξχζκηζεο θαη ξχζκηζε θάζε άιινπ εηδηθφηεξνπ ζέκαηνο 
γηα ηελ εθαξκνγή απηήο». 

 

2. α) Σελ αξηζκ. ΤΠΟΙΚ 0010218 ΔΞ 2016/14.11.2016 (Β' 3696) απφθαζε ηνπ 
Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ 
ζηελ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Αηθαηεξίλε Παπαvάηζηνπ», 

β) ηελ αξηζκ. 1 πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 20.1.2016, «Δπηινγή 
θαη δηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 
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ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (ΤΟΓΓ 18), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 Ο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ v. 4389/2016 θαη ηελ αξηζκ. 
39/3 ηεο 30-11-2017 (ΤΟΓΓ 689) απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο 
ΑΑΓΔ «Αλαλέσζε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
Δζφδσλ», 

γ) ηελ αξηζκ. Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017 (Β' 968) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

δ) ηελ αξηζκ. Γ6Α 1015213 ΔΞ 2013/28-01-2013 (Β' 130 θαη 372) απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξ. α' 
ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ v. 4389/2016, 

ε) ηελ αξηζκ. Γ.ΟΡΓ.Α. 1115805 ΔΞ 2017/31-7-2017 (Β' 2743) απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, κε ζέκα «Μεηαβίβαζε 
αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο "Με εληνιή Γηνηθεηή" ζε φξγαλα 
ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο», 

ζη) ηελ αξηζκ. Γ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΔΞ 2015/26.3.2015 (Β' 543) απφθαζε ηνπ 
Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε ζέκα 
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο "Με εληνιή 
Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ" ζε Πξντζηακέλνπο Σεισλείσλ θαη ζε 
ππαιιήινπο απηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο αξηζκ. Γ.ΟΡΓ. Α 
1120364 ΔΞ 2015/15-9-2015 (Β' 2080) θαη Γ. ΟΡΓ. Α 1113150 ΔΞ 2016/22-7-
2016 (Β' 2835) φκνηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ β' 
ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016. 

 

3. Σν γεγνλφο φηη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ ΔΝΦΙΑ 
θπζηθψλ πξνζψπσλ δελ ππνινγίδεηαη ε αμία ησλ δηθαησκάησλ επί γεπέδσλ 
εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ή νηθηζκνχ. 

 

4. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη 
δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: 

 

Η ΠΟΛ.1223/29-12-2017 (Β' 4643) απφθαζε ηεο Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 
ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηεο νθεηιέο πνπ ππεξβαίλνπλ ην φξην ησλ 50.000 επξψ, θαζψο 
θαη νθεηιέο πνπ είλαη βεβαησκέλεο έσο θαη ηελ 31-12-2017, φπσο εηδηθφηεξα 
αλαθέξεηαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε. 
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1. ην άξζξν 1 ηεο ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απφθαζεο ηεο Τθππνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ δηαγξάθεηαη ε θξάζε «θαη νη ζπλνιηθέο νθεηιέο ηνπ πξνο ην 
Γεκφζην δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 50.000 επξψ». 

 

2. ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απφθαζεο ηεο 
Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ε εκεξνκελία «31 ε Γεθεκβξίνπ 2016» 
αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ εκεξνκελία «31 ε Γεθεκβξίνπ 2017». 

 

3. ηελ ππνπεξίπη. αβ ηεο πεξίπη. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απφθαζεο ηεο Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ δηαγξάθεηαη 
ε θξάζε «νη νπνίεο δελ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) 
επξψ». 

 

4. ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απφθαζεο ηεο 
Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ δηαγξάθεηαη ε θξάζε «κε ζπλνιηθέο νθεηιέο πξνο 
φινπο ηνπο πηζησηέο έσο 50.000 επξψ». 

 

5. ην πξψην εδάθην ηεο πεξίπη. Β ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΠΟΛ.1223/29-12-2017 
απφθαζεο ηεο Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ε θξάζε «έσο 50.000 επξψ» 
αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «έσο 125.000 επξψ». 

 

6. Μεηά ηελ πεξίπη. Β ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απφθαζεο 
ηεο Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πξνζηίζεηαη λέα πεξίπησζε Γ, σο εμήο: 

«(Γ) Γηα νθεηιέηεο κε ζπλνιηθέο νθεηιέο άλσ ησλ 125.000 επξψ, ην Γεκφζην 
πξνηείλεη ιχζεηο, κφλν εθφζνλ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ νθεηιέηε αμηνιφγεζε 
βησζηκφηεηαο θαη ζρέδην αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ απφ αλεμάξηεην 
εκπεηξνγλψκνλα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 πεξ. ηδ ηνπ λ. 
4469/2017, ν νπνίνο είλαη είηε θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη κέινο ηνπ 
Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα θαη δηαζέηεη άδεηα 
αζθήζεσο Οηθνλνκνινγηθνχ Δπαγγέικαηνο ή άδεηα Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ 
ηάμεο Α; είηε λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ ε σο άλσ αμηνιφγεζε θαη ην ζρέδην, 
ππνγξάθνληαη απφ θπζηθφ πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηα σο άλσ πξνζφληα, ην 
θφζηνο ηεο νπνίαο βαξχλεη ηνλ νθεηιέηε. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
βησζηκφηεηαο ηνπ νθεηιέηε πξναθαηξνχληαη απφ ην ρξένο ην 85% ησλ 
νθεηιψλ απφ πξνζαπμήζεηο θαη ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη ην 95% 
ησλ νθεηιψλ απφ πξφζηηκα πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηε θνξνινγηθή 
δηνίθεζε. Σν ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πξέπεη λα 
είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 
4469/2017, θαζψο θαη λα κελ θέξεη ην Γεκφζην ζε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή ζέζε 
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https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27801
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27801
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27801
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27801
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27801
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/813
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/813


5 
 

απφ απηήλ ζηελ νπνία ζα βξηζθφηαλ ζε πεξίπησζε ξεπζηνπνίεζεο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε, ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο 
εθηέιεζεο. Οη ιχζεηο ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο δελ κπνξνχλ λα 
πεξηιακβάλνπλ δηαγξαθή βαζηθήο νθεηιήο ε νπνία λα ππεξβαίλεη ην 50% 
απηήο.». 

 

7. ηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απφθαζεο ηεο 
Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ δηαγξάθεηαη ε θξάζε «κε νθεηιέο πξνο ην 
Γεκφζην έσο 50.000 επξψ». 

 

8. ην πξψην εδάθην ηεο πεξίπη. Β ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΠΟΛ.1223/29-12-2017 
απφθαζεο ηεο Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ε θξάζε «έσο 50.000 επξψ» 
αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «έσο 125.000 επξψ». 

 

9. Μεηά ηελ πεξίπη. Β ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απφθαζεο 
ηεο Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πξνζηίζεηαη λέα πεξίπησζε Γ, σο εμήο: 

«(Γ) Γηα νθεηιέηεο κε ζπλνιηθέο νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην άλσ ησλ 125.000 
επξψ, ην Γεκφζην πξνηείλεη ιχζεηο, κφλν εθφζνλ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ 
νθεηιέηε αμηνιφγεζε βησζηκφηεηαο θαη ζρέδην αλαδηάξζξσζεο νθεηιψλ απφ 
αλεμάξηεην εκπεηξνγλψκνλα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 πεξ. ηδ 
ηνπ λ. 4469/2017, ν νπνίνο είλαη είηε θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη κέινο ηνπ 
Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα θαη δηαζέηεη άδεηα 
αζθήζεσο Οηθνλνκνινγηθνχ Δπαγγέικαηνο ή άδεηα Λνγηζηή Φνξνηερληθνχ 
ηάμεο Α', είηε λνκηθφ πξφζσπν, εθφζνλ ε σο άλσ αμηνιφγεζε θαη ην ζρέδην, 
ππνγξάθνληαη απφ θπζηθφ πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηα σο άλσ πξνζφληα, ην 
θφζηνο ηεο νπνίαο βαξχλεη ηνλ νθεηιέηε. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
βησζηκφηεηαο ηνπ νθεηιέηε πξναθαηξνχληαη απφ ην ρξένο ην 85% ησλ 
νθεηιψλ απφ πξνζαπμήζεηο θαη ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη ην 95% 
ησλ νθεηιψλ απφ πξφζηηκα πνπ έρνπλ επηβιεζεί απφ ηε θνξνινγηθή 
δηνίθεζε. Σν ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πξέπεη λα 
είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 
4469/2017, θαζψο θαη λα κελ θέξεη ην Γεκφζην ζε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή ζέζε 
απφ απηήλ ζηελ νπνία ζα βξηζθφηαλ ζε πεξίπησζε ξεπζηνπνίεζεο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε, ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο 
εθηέιεζεο. Οη ιχζεηο ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο δελ κπνξνχλ λα 
πεξηιακβάλνπλ δηαγξαθή βαζηθήο νθεηιήο ε νπνία λα ππεξβαίλεη ην 50% 
απηήο.». 

 

10. ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απφθαζεο ηεο 
Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πξνζηίζεηαη λέν εδάθην, σο εμήο: 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27801
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27801
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27801
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/813
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/813
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27801
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«Σν Γεκφζην, επίζεο, δελ πξνηείλεη ξπζκίζεηο εθφζνλ (α) ε πξνο ξχζκηζε 
ζπλνιηθή νθεηιή πξνο απηφ ππεξβαίλεη ηηο 50.000 επξψ θαη ε ζπλνιηθή αμία 
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, ππεξβαίλεη ην αλψηαην πνζφ πνπ πξνθχπηεη 
ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε ή ην εηθνζαπιάζην (20) απηήο, 
φπνην εθ ησλ δχν είλαη κεγαιχηεξν θαη (β) ε πξνο ξχζκηζε ζπλνιηθή νθεηιή 
πξνο απηφ ππεξβαίλεη ηηο 200.000 επξψ θαη ε ζπλνιηθή αμία ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 
ηεο παξνχζαο, ππεξβαίλεη ην αλψηαην πνζφ πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηελ 
πξνεγνχκελε πεξίπησζε ή ην δεθαπεληαπιάζην (15) απηήο, φπνην εθ ησλ 
δχν είλαη κεγαιχηεξν.». 

 

11. ηελ πεξίπη. γ' ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΠΟΛ.1223/29-12-2017 απφθαζεο ηεο 
Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ε εκεξνκελία «31 Γεθεκβξίνπ 2016» 
αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ εκεξνκελία «31 Γεθεκβξίνπ 2017». 

Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο. 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο 

Αζήλα, 19 Ινπλίνπ 2018 Η Τθππνπξγφο 

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΙΟΤ 

 
 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27801

