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Με την ευκαιρία του ανοίγματος της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις
ρυθμίσεις οφειλών σε 120 δόσεις, η ΕΣΕΕ απέστειλε προς τους Εμπορικούς Συλλόγους και
τις Ομοσπονδίες ενημερωτική εγκύκλιο, με επικαιροποιημένα στοιχεία για τις
επιχειρηματικές οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ. Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης
επιστολής έχει ως εξής:

«Άνοιξε την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για αιτήσεις ρύθμισης
οφειλών σε έως 120 δόσεις από οφειλέτες προς το Δημόσιο και ασφαλισμένους του τέως
ΟΑΕΕ, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Η ηλεκτρονική αίτηση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και είναι η ακόλουθη:
http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link (http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link/)

 (https://www.e-forologia.gr/)
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Στον συγκεκριμένο σύνδεσμο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης οι συνάδελφοι
που επιθυμούν να ρυθμίσουν οφειλές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και
τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η αίτηση αφορά οφειλές έως 50.000 ευρώ προς
την ΑΑΔΕ και επιπρόσθετα οφειλές έως 50.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ (συνολικά έως
100.000€).

Προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, να έχουν
φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και οι οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης
(ΦΚΑ) να έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016.

Η ρύθμιση αφορά πάνω από ένα εκατομμύριο ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες
που σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ χρωστούσαν έως 50.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ έως
31/12/2016. Παράλληλα αφορά επίσης τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ οι οποίοι δεν
έχουν πτωχευτική ικανότητα και χρωστούν μέχρι 50.000 ευρώ, ή όσοι έχουν πτωχευτική
ικανότητα, χρωστούν από 20.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ και το 85% των χρεών τους
συγκεντρώνεται σε χρέη προς το Δημόσιο.

Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν και όσοι έχουν κλείσει τα βιβλία τους, καθώς
δηλώνοντας επανέναρξη εργασιών στην εφορία, με το ίδιο ΑΦΜ μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση. Επίσης όσοι οφείλουν πάνω από 50.000 ευρώ μπορούν να πληρώσουν εφάπαξ το
επιπλέον ποσό και να ρυθμίσουν το υπόλοιπο των 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι ασφαλισμένοι του τέως ΟΑΕΕ με πτωχευτική
ικανότητα (που διατηρούν δηλαδή την εμπορική ιδιότητα) και οφειλές προς ΕΦΚΑ ή και
ΑΑΔΕ κάτω των 20.000 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση εντός των
επόμενων μηνών.

Υπενθυμίζουμε ότι, προϋπόθεση ένταξης στη διαδικασία ρύθμιση οφειλών είναι ο
ελεύθερος επαγγελματίας να έχει επιτύχει κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
(EBITDA) μία φορά κατά την προηγούμενη τριετία. Επιπλέον, η οφειλή, μετά το «κούρεμα»
προστίμων και προσαυξήσεων, να αξιολογείται ως βιώσιμη και η συνολική αξία των
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη να είναι μικρότερη από το 25πλασιο της οφειλής
προς ρύθμιση.

Η ελάχιστη δόση της ρύθμισης ορίζεται στα 50€ και περιλαμβάνει «κούρεμα» τόκων,
προστίμων και προσαυξήσεων, καθώς και επιμήκυνση της εναπομείνασας οφειλής έως 120
δόσεις, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και του εισοδήματος του οφειλέτη. Συγκεκριμένα:

Για οφειλές έως 3.000 ευρώ προβλέπονται μέχρι 36 δόσεις, χωρίς κούρεμα
οφειλών.

Για οφειλές από 3.000 έως 20.000 ευρώ προβλέπεται «κούρεμα» 85% τόκων και
προσαυξήσεων, καθώς και ρύθμιση έως 120 δόσεις.
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Για οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ προβλέπεται «κούρεμα» 85% τόκων και
προσαυξήσεων και επιπλέον «κούρεμα» 95% προστίμων, καθώς και ρύθμιση έως
120 δόσεις.

Για τον καθορισμό της δόσης λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα δόσεων προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ
σε ετήσια βάση, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο του καθαρού εισοδήματος
(EBITDA), προσαυξημένο με το μέσο όρο τριετίας των εσόδων από άλλες πηγές.

Η αίτηση θα αξιολογηθεί μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, τα οποία
περιλαμβάνουν στοιχεία του οφειλέτη ή και τυχόν συνοφειλετών, οικονομικά στοιχεία,
κατάλογο όλων των πιστωτών και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή αλλά και
πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο που να βεβαιώνει ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική
δικαστική απόφαση ρύθμισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Ασφαλιστικά
Ταμεία και Εφορία είναι οι εξής:

Α. Στοιχεία τριμηνιαίας έρευνας Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) –
Οκτώβριος/Δεκέμβριος 2017 –
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι:

Υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με
834.282 υπόχρεους (69,3% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 € ο
καθένας.

Έως 50.000 € οφείλει το 89,2% του συνόλου των οφειλετών (1.074.498), με τις
αντίστοιχα οφειλόμενα ποσά να αποτελούν το 33,2% επί του συνόλου των
ληξιπρόθεσμων οφειλών (10,39 δις €).

Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 89.546 οφειλέτες που έχουν οφειλή
από 50.000 – 100.000 € (περίπου 19,5% του τρέχοντος υπολοίπου).

Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλοοφειλέτες με οφειλές άνω
του 1 εκ. € (1.698 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 21,7% του υπόλοιπου οφειλών).

https://www.e-forologia.gr/cms/uploads/0_483.png
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Οι οφειλέτες του π. ΟΑΕΕ αποτελούν το 42,5% επί του συνόλου των οφειλετών
(511.678 σε σύνολο 1.204.606), ενώ τα οφειλόμενα ποσά ανέρχονται στο 42,7% επί
των συνολικών ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών (13,37 δις € σε τρέχον
υπόλοιπο 31,29 δις €).

 (/cms/uploads/0_484.png)

Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2017 οι ενεργές ρυθμίσεις ανέρχονταν συνολικά στις
71.048 και το ρυθμισμένο ποσό στα 1,92 δις €.

Β. Στοιχεία για ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Εφορία – Στοιχεία ΑΑΔΕ Δεκέμβριος 2017 –

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο εκτινάχθηκαν μέχρι και το Δεκέμβριο
του 2017 στα 101,86 δις €, ενώ σε όλη τη διάρκεια του παρελθόντος έτους τα «νέα»
ληξιπρόθεσμα ανήλθαν στα 12,93 δις €, με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων στο
διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017, κυρίως προς τις επιχειρήσεις, να
εξακολουθούν να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, καθώς κινούνται σε 1,13 δις €.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τον Δεκέμβριο, οπότε και τα ληξιπρόθεσμα
ανήλθαν σε 1,3 δις €, το Νοέμβριο 2017 οι οφειλές κινήθηκαν σε παρεμφερή
επίπεδα (1,19 δις €).

https://www.e-forologia.gr/cms/uploads/0_484.png
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Οι «παλαιές» ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων, δηλαδή τα χρέη που
είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, ανέρχονταν σε 88,92 δις
€ μέχρι και το Δεκέμβριο του 2017.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συνολικά
έχουν ασκηθεί αναγκαστικά μέτρα κατά 1.050.077 φορολογουμένων, ενώ ήδη
απειλούνται 1.744.115 με κατασχέσεις των κινητών και ακίνητων περιουσιακών
τους στοιχείων, την ώρα που συνολικά με χρέη στην εφορία εμφανίζονται
4.068.857 φορολογούμενοι.

Σε κάθε περίπτωση, εισπράξιμες θεωρούνται μόνο οι οφειλές ύψους περίπου 15 –
20 δις € (15% – 18% επί του συνόλου των οφειλών).

Κατά 573 εκ. € μειώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Κράτους προς τον
ιδιωτικό τομέα τον Δεκέμβριο του 2017 και διαμορφώθηκαν στα 2,57 δις από 3,14
δις το Νοέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης που δόθηκαν
στη δημοσιότητα, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν τον Δεκέμβριο στα
765 εκ. € έναντι 776 εκ. € το Νοέμβριο.

(/cms/uploads/0_485.png)

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη:

https://www.e-forologia.gr/cms/uploads/0_485.png
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Θεσσαλονίκη

Πολλοί θέλουν, αλλά λίγοι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές
έως 50.000 ευρώ στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ανάλυση μας δείχνει ότι η
ρύθμιση ενδιαφέρει περισσότερους από 1 εκ. οφειλέτες, αλλά δυστυχώς εκτιμάται ότι από τη
πλατφόρμα θα αποκλειστούν τα 2/3 των μικρομεσαίων. Η ΕΣΕΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί την
άρση των περιορισμών και να ζητά την ένταξη όλων όσων επιθυμούν να ρυθμίσουν τις
οφειλές τους, χωρίς υπερβολές και αποκλεισμούς.
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