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 προς ∆ΟΥ και ταµεία

20.000 €
30%

95%

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

Εως και

Ανω των

85%

30%

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. €

20.000

ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

Ανω των

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

3030

 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

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών θα εκπροσω-
πεί  τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης στη διαδικασία της εξωδικα-
στικής ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων και των επαγγελμα-
τιών.  Η ρύθμιση δεν προβλέπει διαγραφή βασικής οφειλής προς τον 
ΕΦΚΑ, ενώ η  διαγραφή επί των  προσαυξήσεων, τελών καθυστέρη-
σης και λοιπών επιβαρύνσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 85% αυ-
τών. Για ποσά άνω των 20.000 ευρώ, ο ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ θα έχουν 
έτοιμα μοντέλα που πρέπει να συμπληρωθούν και να σταλούν στην 
πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Για οφειλές άνω των 
50.000 ευρώ είναι υποχρεωτικό να ορίζονται συναντήσεις στα επιμε-
λητήρια ή σε άλλους χώρους. Οσοι οφείλουν από 20.000 ευρώ έως 
50.000 ευρώ θα έλθουν σε ειδική συμφωνία με το Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) και θα καθοριστούν οι δόσεις ανά-
λογα με το οικονομικό τους προφίλ. Βασική οφειλή που υπερβαίνει 
το ποσό των 300.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στην υπουργική από-
φαση που υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τά-
σος Πετρόπουλος, δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε επίπεδο περιφερεια-
κής διεύθυνσης ΕΦΚΑ, αλλά μόνο σε ανώτερο επίπεδο με στελέχη 
του ΚΕΑΟ. Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει οποιοδήποτε ποσό σε πι-
στωτή σύμφωνα με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης για διάστημα με-
γαλύτερο των 90 ημερών (3 δόσεις), ο πιστωτής δικαιούται να ζητή-
σει από το δικαστήριο την ακύρωση της συμφωνίας ως προς όλους.

Για την αξιολόγηση της «αξίας ρευστοποίησης» των περιουσιακών 
στοιχείων του οφειλέτη, το ΚΕΑΟ ελέγχει και λαμβάνει υπ’ όψιν την 
έκθεση εκτιμητή ακινήτων ή τη φορολογητέα αξία για τον υπολογι-
σμό του ΕΝΦΙΑ από την τελευταία συντεθείσα δήλωση ΕΝΦΙΑ. Αντί-
στοιχα, για την αγοραία αξία της κινητής περιουσίας  (π.χ. απαιτήσεις, 
τίτλοι, καταθέσεις, μετρητά, μετοχές) θα λαμβάνεται υπ’ όψιν πρό-
σφατη έκθεση οικονομολόγου, μέλους του Οικονομικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδος. Ετσι, ο αριθμός των δόσεων θα καθορίζεται με βάση 
τη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων εσόδων και των μηνιαίων  εξόδων 
του οφειλέτη, προκειμένου να διατηρήσει ένα επίπεδο διαβίωσης.

Ο ρόλος του ΚΕΑΟ 
στον εξωδικαστικό

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣf Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων των νοµι-
κών υπηρεσιών είναι τι θα γίνει µε τον ασφαλιστι-
κό χρόνο, σε περίπτωση «κουρέµατος» της κύρι-
ας οφειλής. Το επικρατέστερο σενάριο για τους 
ελεύθερους επαγγελµατίες προκρίνει το «κούρε-
µα» του ασφαλιστικού χρόνου από τη συµπλή-
ρωση 15 ετών ασφάλισης και άνω, σε αντιστοιχία 
της µείωσης της βασικής οφειλής προς τον ΕΦΚΑ.

Για χρέη έως 20.000 ευρώ
f Οσοι έχουν έως 3.000 ευρώ κύρια οφειλή, 
έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν την οφειλή 
τους σε 36 δόσεις. 
f Οσοι έχουν οφειλές  από 3.000 έως 20.000 ευ-
ρώ µπαίνουν σε 120 δόσεις, µε αναλογικό «κού-
ρεµα» των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών.

Εντός εξωδικαστικού από 20.000 
έως 50.000 ευρώ
Αυτοµατοποιηµένη µέθοδος που θα προβλέ-
πει αποπληρωµή των οφειλών σε 120 δόσεις, µε 
παράλληλη διαγραφή των τόκων υπερηµερίας 
προς τις τράπεζες και των προσαυξήσεων προς 
την εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία, προβλέ-
πεται για τη συγκεκριµένη κατηγορία στο πλαί-
σιο του εξωδικαστικού µηχανισµού. Μοναδικό 

κριτήριο θα είναι τo θετικό καθαρό αποτέλεσµα 
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για τις επι-
χειρήσεις µε απλογραφικό λογιστικό σύστηµα ή 
διπλογραφικό σύστηµα αντίστοιχα. Η  διαδικα-
σία που θα ακολουθείται προβλέπει:  
f Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να ρυθµίσει 

την οφειλή της θα υποβάλει τη σχετική δή-
λωση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα χρη-
σιµοποιώντας τους κωδικούς του Taxis. 
f Αυτοµάτως θα φαίνεται αν ο οφειλέ-
της έχει δικαίωµα να ενταχθεί, αν ο ΑΦΜ 
ανήκει σε κάποιο φυσικό πρόσωπο που 
δεν έχει πτωχευτική ιδιότητα. 
f Στην πλατφόρµα θα έχουν καταχωρη-
θεί  όλα του τα χρέη που έχουν δηλωθεί 

από τις τράπεζες, την εφορία, τα τελωνεία, τα ασφα-
λιστικά ταµεία, ενώ θα συµπληρώνει όλα τα απα-
ραίτητα στοιχεία για κινητή και ακίνητη περιουσία. 
f Ο ίδιος θα µπορεί να συµπληρώνει τα χρέη 
που έχει προς άλλες πλευρές, µε κυριότερη τους 
προµηθευτές.

 
Από 50.000 ευρώ 
έως και 2 εκατ. ευρώ
Σε αυτή την κατηγορία θα προσφέρονται λύσεις 
αλά καρτ ανάλογα µε το προφίλ του κάθε οφειλέ-
τη. Με βάση τη συγκεκριµένη διαδικασία, θα µπο-
ρούν να ρυθµίσουν τα χρέη τους όσες επιχειρή-
σεις έχουν οφειλές έως 2 εκατ. ευρώ, αλλά τζίρο 
άνω των 2,5 εκατ. ευρώ. 

Η οφειλή θα αξιολογείται µε βάση συγκεκριµέ-
νους δείκτες που θα πιστοποιούν τη βιωσιµότη-
τα της επιχείρησης. Ανάλογα µε τις δυνατότητες, 
όπως θα προκύπτουν,  θα υπολογίζεται η ρύθµι-
ση που πρέπει να γίνει, όπως είναι το «κούρεµα» 
ή συνδυασµός «κουρέµατος» και δόσεων. Η τε-
λική πρόταση  θα πηγαίνει σε µια επιτροπή όπου 
θα εξετάζονται και άλλες παράµετροι, µε κυριότε-
ρη την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων που θα 
µπορούν να ρευστοποιηθούν για να µειωθεί το 
χρέος, ώστε µετά να γίνει «κούρεµα» της οφειλής 
ή να καθοριστούν οι δόσεις. Οι τράπεζες µπορούν 
να κάνουν περισσότερες από 120 δόσεις, αλλά η 
ΑΑ∆Ε και ο ΕΦΚΑ µόνο µέχρι 120 δόσεις. Βασική 
προϋπόθεση η συµφωνία του 60% των πιστωτών.

Οφειλές πάνω από 2 εκατ. ευρώ
Αναγκαία θα είναι η υποβολή µελέτης αναδιάρ-
θρωσης για όσες επιχειρήσεις έχουν οφειλές άνω 
των 2 εκατ. ευρώ και τζίρο άνω των 20 εκατ. ευ-
ρώ. Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά, ενώ 
οι τράπεζες θα παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, κα-
θώς θα  βρίσκονται σε ανοιχτή γραµµή επικοινω-
νίας µε τις επιχειρήσεις και τους πιστωτές τους. Και 
αυτό διότι και σε αυτή την περίπτωση θα προβλέ-
πεται συµφωνία του 60% των πιστωτών.

ΕΦΟΡΙΕΣ
Από 20.000 
ευρώ και πάνω 
θα προβλέπεται 
αρχικά αυτό-
µατη διαγραφή 
του 95% των 
προσαυξήσεων 
και των προστί-
µων προς τις 
εφορίες

∆ΟΣΕΙΣ
Οσοι έχουν έως 
3.000 ευρώ 
κύρια οφει-
λή, έχουν τη 
δυνατότητα να 
καταβάλουν την 
οφειλή τους σε 
36 δόσεις


