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Π
ακέτο τεσσάρων ρυθμίσεων οφειλών ετοιμάζει η κυ-
βέρνηση, προκειμένου να δώσει μια τελευταία ευ-
καιρία σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια οφει-

λέτες που χρωστούν περισσότερα από 150 δισ. ευρώ σε 
εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους να εξοφλήσουν τις 
οφειλές τους σε έως 120 δόσεις και να αποφύγουν τα ανα-
γκαστικά μέτρα είσπραξης. Σύμφωνα με πληροφορίες της 
Realnews, το οικονομικό επιτελείο κάνει τους τελευταίους 
υπολογισμούς, ώστε να είναι έτοιμο να αντικρούσει με στοι-
χεία πιθανές ενστάσεις των δανειστών κατά τις συναντήσεις 
που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Οι ρυθμί-
σεις θα έχουν «έκτακτο» χαρακτήρα και εξετάζεται η χρο-
νική τους ισχύ να είναι από τρεις έως έξι μήνες. Στόχος των 
αρμοδίων είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβο-
λή αιτήσεων να τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος Απριλίου.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρή-
σει στην κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου το πρώτο δε-
καπενθήμερο του Απριλίου, ανεξάρτητα από την τελική το-
ποθέτηση των εκπροσώπων των δανειστών. Η νέα ρύθμιση 
προς την εφορία θα απευθύνεται σε μισθωτούς. συνταξι-
ούχους και επιχειρηματίες που δεν μπορούν να ρυθμίσουν 
τις οφειλές τους μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού. Παράλ-
ληλα, θα ενσωματώνει δικλείδες ασφαλείας για τους στρα-
τηγικούς κακοπληρωτές, αλλά και για τη βιωσιμότητα των 
σημερινών ρυθμίσεων, καθώς δεν αναμένεται να αφορά 
όσους είναι ενταγμένοι σε τρέχουσες ρυθμίσεις και επιλέ-
ξουν να τις εγκαταλείψουν.

Τι προβλέπει 
η τελική 
πρόταση για την 
τακτοποίηση 
ληξιπρόθεσμων 
οφειλών σε 
έως 120 δόσεις, 
την οποία θα 
παρουσιάσει η 
κυβέρνηση στο 
κλιμάκιο των 
ελεγκτών που 
έρχεται αύριο 
στην Αθήνα

τος, ο οποίος είναι αντίθετος με την παροχολογία που καλλιεργείται από το Μα-
ξίμου, ενόψει της τριπλής εκλογικής αναμέτρησης, τάσσεται υπέρ της ρύθμισης 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία για όσους έχουν πραγματική ανάγκη. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν χρέη έως 500 
ευρώ, ενώ 1,5 εκατομμύριο χρωστά από 500 ευρώ έως 10.000 ευρώ. Σύμφωνα 
με πληροφορίες της «R», η πρόταση του οικονομικού επιτελείου για τη ρύθμιση 
θα προβλέπει «κόφτες» που θα αποκλείουν όσους έχουν εισοδήματα ή περιου-
σιακά στοιχεία που τους επιτρέπουν την αποπληρωμή των οφειλών τους. Η ρύθ-
μιση που θα συζητηθεί με τους δανειστές προβλέπει: 

1Αυστηρά εισοδηματικά όρια, αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για τους δα-
νειολήπτες για την προστασία της πρώτης κατοικίας στον νέο νόμο Κατσέλη, 

ήτοι 12.500 ευρώ για τον άγαμο, 8.500 για τη σύζυγο και 5.000 ευρώ για κά-
θε εξαρτώμενο μέλος.

2 Το ύψος των καταθέσεων για εκείνον που θα υποβάλει αίτηση να μην υπερ-
βαίνει τα 15.000 ευρώ. 

3Οσοι έχουν ακίνητη περιουσία, εκτός της πρώτης κατοικίας, θα αποκλεί-
ονται από τη ρύθμιση. 

4Οι δόσεις θα φθάνουν έως και τις 120 (για λίγους, όπως αναφέρουν αρ-
μόδιες πηγές), με την ελάχιστη μηνιαία δόση να κυμαίνεται στα 30 με 

50 ευρώ.

5Διαγραφή των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης κα-
ταβολής. Ανάλογα με το ύψος της οφειλής, αλλά και τον χρόνο που δημι-

ουργήθηκαν αυτές, θα κλιμακώνεται το «κούρεμα» στις προσαυξήσεις. Σε ορι-
σμένες περιπτώσεις θα φθάνει ακόμη και την πλήρη διαγραφή. 

6Διαγραφή του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από 
τη φορολογική διοίκηση.

7 Ενταξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν δημιουργηθεί έως και τα 
τέλη του 2017. Στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές θα επιδιωχθεί η 

ένταξη και των οφειλών του 2018.
Ακόμη, εξετάζεται η αλλαγή της πάγιας ρύθμισης οφειλών που ισχύει σήμε-

ρα -και προβλέπει αποπληρωμή σε έως 24 δόσεις- σε έως 48 δόσεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι οφειλέτες πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις θα αφορούν:
f Οφειλές, ύψους 104 δισ. ευρώ, στην εφορία με αυστηρά 
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, περιορισμένο «κού-
ρεμα» στις προσαυξήσεις και ρύθμιση σε έως 120 δόσεις. 
f Ασφαλιστικές οφειλές, ύψους 18 δισ. ευρώ, των επι-
χειρήσεων στο πρώην ΙΚΑ με «κούρεμα» στις προσαυξή-
σεις από 50 έως και 100% και ρύθμιση σε έως 120 δόσεις. 
f Ασφαλιστικές οφειλές, ύψους 20 δισ. ευρώ, ελεύθερων 
επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών με 
επανυπολογισμό και «κούρεμα» της βασικής οφειλής έως 
και 60% και ταυτόχρονα μείωση των προσαυξήσεων κα-
τά 85% και ρύθμιση σε 120 δόσεις. 
f Οφειλές σε δήμους ακόμη και με πλήρη απαλλαγή από 
προσαυξήσεις και αποπληρωμή σε έως και 100 δόσεις. 

Εφορία 
Αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, στα πρό-
τυπα του νέου πλαισίου προστασίας για την πρώτη κατοι-
κία, θα περιλαμβάνει η ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δό-
σεις στην εφορία, εφόσον λάβει το «πράσινο φως» από τους 
δανειστές. Ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώ-

Το σχέδιο 
για ρυθμίσεις 
σε εφορία, ταμεία
και δήμους
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Οι εργοδότες που οφείλουν και δυνητικά θα µπορούσαν να εντα-
χθούν στη ρύθµιση οφειλών αγγίζουν τους 500.000. Σύµφω-
να µε την έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφει-
λών, οι οφειλέτες εργοδότες προς το πρώην ΙΚΑ είναι 490.785 
και οφείλουν συνολικά 18,18 δισ. ευρώ. 

Ασφαλιστικές οφειλές ελεύθερων 
επαγγελµατιών, αυτοαπασχολούµενων 
και αγροτών 
Στη νέα ρύθµιση θα µπορούν να ενταχθούν 585.000 οφει-
λέτες του πρώην ΟΑΕΕ, 22.000 του πρώην ΕΤΑΑ και περίπου 
356.000 αγρότες, ενεργοί και µη ασφαλισµένοι. Ο µηχανισµός 
αυτός οδηγεί σε αποµείωση της οφειλής κατά 60-65%. Υπό 
συζήτηση είναι το όριο των 50.000 ευρώ οφειλή για όσους 
έχουν κλείσει την επιχείρησή τους. 

Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχο-
λούµενους (πρώην ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ), η ένταξη θα συνεπάγεται: 
f Εθελοντικό επανυπολογισµό οφειλών της περιόδου 2002 
-2016 µε βάση το καθεστώς του ΕΦΚΑ, δηλαδή το καθαρό φο-
ρολογητέο εισόδηµα που είχαν οι οφειλέτες την περίοδο δηµι-
ουργίας της οφειλής. Ο επανυπολογισµός θα γίνεται µετά από 
αίτηση και συναίνεση του ασφαλισµένου-οφειλέτη και θα έχει 
άµεσο αντίκτυπο στη µελλοντική σύνταξή του. 
f Αυτόµατο «κούρεµα» του συνόλου των προσαυξήσεων 
κατά 85%. Για τα χρέη της περιόδου 2002-2016 θα επανυπο-
λογίζονται και οι προσαυξήσεις και η έκπτωση θα αποδίδεται 
στα νέα πρόστιµα. 
f Αποπληρωµή του νέου ποσού σε έως 120 δόσεις, µε ελάχι-
στη δόση 50 ευρώ. Οι δόσεις θα έχουν ετήσια προσαύξηση 5%.

Για τους αγρότες 
Οι οφειλέτες του πρώην ΟΓΑ θα επωφελούνται από τις 120 
δόσεις και το «κούρεµα» των προσαυξήσεων του συνολικού 
χρέους κατά 85% και δεν θα µπορούν να επανυπολογίσουν 
τη βασική οφειλή τους, καθώς σε κάποιες ασφαλιστικές κλά-
σεις πριν από το 2007 είχαν µικρότερες εισφορές από την 
ελάχιστη του νόµου Κατρούγκαλου. Η ελάχιστη µηνιαία δό-
ση θα είναι 30 ευρώ. 

Για τους εν δυνάμει συνταξιούχους 
Ο επανυπολογισµός των οφειλών θα βοηθήσει περίπου 80.000 
ασφαλισµένους που βρίσκονται ένα βήµα πριν από τη σύντα-
ξη. Η οφειλή τους θα περιοριστεί σηµαντικά και θα καταστεί 
εφικτή η ένταξή τους στη ρύθµιση, η οποία θα µπορεί να εξυ-
πηρετείται µε παρακράτηση ποσού της σύνταξης. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, στη ρύθµιση θα υπάρχει όριο 
οφειλής, το οποίο θα διαµορφώνεται ανάλογα µε την ηλικία 
του οφειλέτη. Στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων έχει τεθεί 
το όριο των 30.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ για ελεύθερους 

επαγγελµατίες και 15.000 ευρώ για αυτοαπασχολούµε-
νους σήµερα, ενώ για τους αγρότες η οφειλή δεν θα 

πρέπει να ξεπερνά τα 10.000 ευρώ, από 4.000 ευ-
ρώ που είναι σήµερα. 

Οφειλές σε δήµους 
Σε έως 100 δόσεις θα µπορούν να εξοφλήσουν 

τις οφειλές τους σε δήµους και τα νοµικά τους 
πρόσωπα οι ενδιαφερόµενοι, µε ταυτόχρονη 
απαλλαγή έως και 100% σε προσαυξήσεις, τό-
κους και πρόστιµα. Η ρύθµιση είχε κατατεθεί 
στο πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Εσωτε-
ρικών, ωστόσο αποσύρθηκε προκειµένου να 
ενταχθεί στο νοµοσχέδιο του υπουργείου 

Οικονοµικών µαζί µε τις υπόλοιπες προω-
θούµενες ρυθµίσεις.

Για τους δήµους, θα αφορά οφειλές 
που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιω-
θούν έως και δύο µήνες από τη δηµοσί-
ευση του νόµου στο ΦΕΚ, µετά από αί-
τηση του οφειλέτη προς τον δήµο. Η αί-
τηση θα πρέπει να υποβληθεί το αργό-
τερο εντός τεσσάρων µηνών από την 

έναρξη ισχύος του νόµου. 
f Οι δόσεις θα είναι µηνιαίες και ισόποσες, 

εκτός από την τελευταία που µπορεί να είναι µικρό-
τερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη των 20 ευρώ.
f Οσο αυξάνονται οι δόσεις, θα µειώνεται η απαλλαγή στις 

προσαυξήσεις: Από 2 έως 24 δόσεις οι προσαυξήσεις θα µει-
ώνονται κατά 80%, από 25 έως 48 δόσεις η µείωση θα είναι 
70%, από 49 έως 72 δόσεις η µείωση θα είναι 60% και από 
73 έως 100 δόσεις η µείωση θα είναι 50%.

Ασφαλιστικές οφειλές επιχειρήσεων 
Την ένταξη των ασφαλιστικών οφειλών των επιχειρήσεων προς το πρώην ΙΚΑ 
σε ρύθµιση σε έως 120 δόσεις επιδιώκει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. 
Η βασική οφειλή δεν θα αποµειώνεται, καθώς αφορά εισφορές των εργαζοµέ-
νων, ωστόσο προτείνεται η απαλλαγή έως και 100% από τις προσαυξήσεις σε 
περίπτωση εφάπαξ πληρωµής. 

Το επικρατέστερο σενάριο για τις οφειλές εργοδοτών προς το πρώην ΙΚΑ προ-
βλέπει εξόφληση σε έως 120 δόσεις, µε κλιµακωτή έκπτωση στις προσαυξήσεις 
και στα πρόστιµα από 50% έως και 100%. Η ελάχιστη µηνιαία δόση τοποθετεί-
ται στα 50 ευρώ, µε ετήσια προσαύξηση δόσης 5%, ενώ αναµένεται να εντα-
χθούν βεβαιωµένα ληξιπρόθεσµα χρέη έως και το 2018.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Οικονομικών Ευκλείδης 
Τσακαλώτος και η 
υπουργός Εργασίας 
Εφη Αχτσιόγλου θα 
διαπραγματευτούν 
με τον επικεφαλής 
των θεσμών Ντέκλαν 
Κοστέλο (εκπρόσωπο 
της Κομισιόν) για την 
τακτοποίηση των 
ληξιπρόθεσμων χρεών 
έως 120 δόσεις προς 
εφορία, ασφαλιστικά 
ταμεία και δήμους


