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 προς ∆ΟΥ και ταµεία

20.000 €
30%

95%

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

Εως και

Ανω των

85%

Θ Α  Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ε Ι

Α Φ Ο Ρ Α  Ο Φ Ε Ι Λ Ε Σ

O X I  Σ Ε  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ε Σ

31 είναι οι ληξιπρόθεσµες οφειλές στον ΕΦΚΑ δισ. €

95 είναι το σύνολο των χρεών στην εφορία δισ. €

105  είναι το ύψος των «κόκκινων» δανείωνδισ. €

 δισ. €

ΣΥΝΟΛΟ 231

∆ΙΑΓΡΑΦΗ των προσαυξήσεων 
και των προστίµων προς τις ∆ΟΥ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ των προσαυξήσεων 
και των προστίµων προς τα ταµεία

«KOYΡΕΜΑ» της αρχικής 
οφειλής

Ρ
ύθµιση που θα περιλαµβάνει ακόµα και 
«κούρεµα» κύριας οφειλής για χρέη επι-
χειρήσεων, ελεύθερων επαγγελµατιών και 

αυτοαπασχολούµενων αποκλειστικά προς ασφα-
λιστικά ταµεία και εφορία -και όχι για τράπεζες και 
προµηθευτές- από 20.000 ευρώ και πάνω, υπό συ-
γκεκριµένες προϋποθέσεις, έρχεται, σύµφωνα µε 
πληροφορίες της Realnews, τις επόµενες ηµέρες, 
συµπληρώνοντας όλο το πακέτο ρυθµίσεων, το 
οποίο θα προχωρήσει ταυτόχρονα µε τη διαδικα-
σία του εξωδικαστικού µηχανισµού. 

Σε ό,τι αφορά τη ρύθµιση εντός του εξωδικαστι-
κού, περιλαµβάνει -σύµφωνα µε τον νόµο- και τα 
«κόκκινα» δάνεια των επιχειρήσεων προς τράπεζες 
που ξεπερνούν τα  100 δισ. ευρώ, τα χρέη προς προ-
µηθευτές, ακόµα και προς εργαζόµενους. Επίσης, 
θα περιλαµβάνονται οφειλές  από ΦΠΑ και ΦΜΥ, 
ακόµα και χρέη από ακάλυπτες επιταγές. Βασική 
προϋπόθεση είναι τα ληξιπρόθεσµα χρέη να έχουν 
δηµιουργηθεί µέχρι τις 31/12/16 και η επιχείρηση 
να είναι βιώσιµη, δηλαδή να έχει κέρδη προ φό-
ρων, τόκων και αποσβέσεων. Η «R» παρουσιάζει 
έναν πλήρη οδηγό για ρυθµίσεις δανείων και απο-
καλύπτει τη νέα ρύθµιση που έρχεται τις επόµενες 
ηµέρες για χρέη (επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγ-
γελµατιών και αυτοαπασχολούµενων) άνω των 
20.000 ευρώ µόνο προς την εφορία και τα ταµεία. 

Τι προβλέπεται
Πρόκειται, όπως εξηγούν αρµόδιες πηγές, για την 
πιο γενναιόδωρη ρύθµιση οφειλών που έχει γίνει 
έως τώρα και στοχεύει στην αντιµετώπιση του «βου-
νού» των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς ∆ΟΥ και 
ασφαλιστικά ταµεία, που ξεπερνούν τα 125 δισ. 
ευρώ, ώστε να παραµείνουν ζωντανές οι επιχειρή-
σεις και να διασωθούν οι θέσεις εργασίας. Η νέα 
ρύθµιση θα προβλέπει: 
f Από 20.000 ευρώ και πάνω θα προβλέπεται 
αρχικά αυτόµατη διαγραφή του 95% των προ-

σαυξήσεων και των προστίµων προς τις εφορίες 
και του 85% των προσαυξήσεων προς την κοινω-
νική ασφάλιση. 
f Σε αυτή την κατηγορία θα δίνεται η δυνατότη-
τα, αφού διαγραφούν οι προσαυξήσεις, να αφαι-
ρείται ακόµα και το 30% της κύριας οφειλής, µε 
κριτήριο τη βιωσιµότητα της επιχείρησης. 
f Αφορά όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
για να ενταχθούν στον εξωδικαστικό µηχανισµό, 
δηλαδή ενεργούς ελεύθερους επαγγελµατίες και 
αυτοαπασχολούµενους που δεν έχουν πτωχευτι-
κή ικανότητα. 
f Βέβαια, για να γίνει δεκτή η αίτηση αναδιάρ-
θρωσης που θα υποβάλει ο οφειλέτης, θα πρέπει 

Ερχεται ρύθµιση-«σκούπα» 
για οφειλές άνω 
των 20.000 ευρώ

Θα αφορά όσες 
επιχειρήσεις, ελεύθερους 
επαγγελµατίες και 
αυτοαπασχολούµενους 
δεν µπορούν 
να ενταχθούν 
στον εξωδικαστικό 
συµβιβασµό. Θα 
προβλέπει «κούρεµα» 
έως και 30% της αρχικής 
οφειλής σε εφορία και 
ασφαλιστικά ταµείαs.stavropierakou@realnews.gr
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να παρέχει τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις ότι θα έχει τη δυνατότη-
τα να καταβάλλει τις δόσεις στο ύψος και στον χρόνο που προτείνει 
στην έκθεση βιωσιµότητάς του. 
f Ταυτόχρονα θα πρέπει να τεκµηριώνει ότι θα καλύπτει τα λειτουρ-
γικά έξοδα της επιχείρησης. 
f Θα µπορεί να αποπληρώσει τις οφειλές του σε διάστηµα δεκαετί-
ας, ήτοι έως 120 δόσεις, ενώ η δόση δεν θα είναι µικρότερη των 50 
ευρώ και θα έχει επιτόκιο προεξόφλησης euribor τριµήνου, προσαυ-
ξηµένο κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες. 
f Η συνεπής καταβολή των δόσεων είναι απαραίτητη προϋπόθε-
ση για το κούρεµα.
f Αν κάποιος σταµατήσει να καταβάλλει τις δόσεις, τότε επανέρχε-
ται στα προ «κουρέµατος» επίπεδα η κύρια οφειλή, αφού αφαιρεθεί 
το ποσό που έχει καταβάλει.  

Ερχεται ρύθµιση-«σκούπα» 


