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Τι περιλαμβάνει 
το νέο πακέτο 
διακανονισμού 
των ληξιπρόθεσμων
Tου Γιώργου Κούρου 
gkouros@naftemporiki.gr

«Κούρεμα» χρεών, κατάρ-
γηση ορίων, μείωση ελά-
χιστης δόσης, αλλά και

επιτοκίου προσαύξησης, κατάρ-
γηση προσωποκράτησης και διαρ-
κούς αυτοφώρου περιλαμβάνει το
νέο «πακέτο» της ρύθμισης ληξι-
προθέσμων χρεών έως και σε 100
δόσεις. Η «απελευθέρωση» ου-
σιαστικά της ρύθμισης -όπως χα-
ρακτηριστικά ανέφερε και η ανα-
πληρώτρια υπουργός Οικονομι-
κών Νάντια Βαλαβάνη, κατά την
παρουσίαση του σχεδίου που έχει
τεθεί για διαβούλευση στο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο, ώστε να κατατε-
θεί την επόμενη εβδομάδα στη
Βουλή και άμεσα να γίνει νόμος
του κράτους- έχει ως στόχο να απε-
νεργοποιήσει τη «βόμβα ιδιωτικού
χρέους προς το Δημόσιο».

«Πέταξαν» 29,4 δισ.
Μια «βόμβα» η οποία ενεργοποι-
ήθηκε πρωτίστως από την αποτυ-
χία των μνημονίων, με αποτέλε-
σμα σήμερα τα χρέη να ανέρχον-
ται σε 76 δισ. ευρώ, εκ των οποίων
τα 29,4 δισ. ευρώ είναι σήμερα σχε-
δόν αδύνατον να εισπραχθούν, κα-
θώς είχαν εγγραφεί έως το 2009.
Αυτά δε αφορούν κυρίως χρέη με-
γάλων οφειλετών, επιχειρήσεων
που έκλεισαν και φυσικών προ-
σώπων που έφυγαν στο εξωτερι-
κό, και οι προηγούμενες κυβερ-
νήσεις τα είχαν αφήσει στο απυ-
ρόβλητο.

Στόχος λοιπόν της νέας ρύθμι-
σης, όπως υπογράμμισε η κα Βα-
λαβάνη, είναι σήμερα να δώσει τη
δυνατότητα να πληρώσουν όλοι,
ώστε «να ανακουφιστεί ο κόσμος,
αλλά και να υπάρξουν έσοδα για να
καταστεί δυνατή η εφαρμογή της
κοινωνικής πολιτικής που έχεισχε-
διάσει η κυβέρνηση».

Οι δύο φάσεις
Η πολιτική ηγεσία του υπουργεί-
ου Οικονομικών διευκρίνισε ότι οι
αλλαγές θα προχωρήσουν σε δύο
φάσεις, η πρώτη αφορά την πα-
ρούσα με τις βελτιώσεις που επέρ-
χονται στη ρύθμιση ώστε να δοθεί
η ευκαιρία σε όλους να ενταχθούν
και να πληρώσουν το κατώτερο πο-
σό των 20 ευρώ, αλλά και με ση-
μαντικές εκπτώσεις στις προσαυ-

ξήσεις και τα πρόστιμα ανάλογα
με τις δόσεις που θα επιλέξουν.

Η δεύτερη φάση αφορά τη σύ-
σταση των ειδικών επιτροπών εξω-
δικαστικού διακανονισμού, στις
οποίες θα μπορούν να προσφεύ-
γουν οι πολίτες που έχουν πραγ-
ματική αδυναμία και δεν μπορούν
ούτε αυτά τα 20 ευρώ να καταβά-
λουν στην εφορία, και στους οποί-
ους θα δοθεί περίοδος χάριτος 12
μηνών.

Δεν θα υπάρξει άλλη
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το οι-
κονομικό επιτελείο ξεκαθάρισε ότι
αυτή θα είναι η τελευταία ρύθμιση
και «δεν πρόκειται να υπάρξει άλ-
λη», επομένως όποιος δεν ενταχ-
θεί σε αυτή θα πρέπει να το σκεφτεί
πολύ καλά, ενώ διευκρίνισε ότι οι
φορολογούμενοι των οποίων τα ει-
σοδήματα ελέγχονται δεν έχουν
τη δυνατότητα να μπουν στη ρύθ-
μιση. Από την άλλη πλευρά, φυ-
σικά, σε όσους ενταχθούν θα χο-
ρηγείται αποδεικτικό ενημερότη-
τας, ενώ θα αναστέλλεται η λήψη
αναγκαστικών μέτρων επί κινητών
και ακινήτων, πλην κατασχέσεων
στα χέρια τρίτων. 

Μόνο στην περίπτωση που ο
οφειλέτης χάσει το ευεργέτημα της
ρύθμισης θα ενεργοποιούνται και
πάλι οι κατασχέσεις.

Θα πρέπει να αναφερθεί εξάλ-
λου ότι με βάση τις προτάσεις που
έχει καταθέσει η κα Βαλαβάνη στο
Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την έγ-
κριση του οποίου τελεί το σχέδιο
νόμου, καταργούν το διαρκές αυ-
τόφωρο, η προσωποκράτηση και
οι ποινικές διώξεις για όσους έχουν
οφειλές προς το Δημόσιο έως
50.000 ευρώ. Η κα Βαλαβάνη κα-
τέστησε πάντως σαφές ότι για τους
μεγάλους οφειλέτες που έχουν την
οικονομική δυνατότητα και δεν εν-
τάσσονται στη ρύθμιση, αποφεύ-
γοντας να πληρώσουν τα ελάχιστα,
δεν θα υπάρξει «έλεος» και ο ελεγ-
κτικός μηχανισμός θα είναι αμεί-
λικτος!

Το σχέδιο
Με βάση το σχέδιο που δημοσιο-
ποίησε χθες το οικονομικό επιτε-
λείο, η ρύθμιση των 100 δόσεων
«χαλαρώνει», αφού σε αυτή μπο-
ρούν να ενταχθούν όλοι οι φορο-
λογούμενοι, ακόμη και όσοι ήδη

βρίσκονται σε άλλη ρύθμιση, το
ελάχιστο ποσό καταβολής μει-
ώνεται αισθητά, όπως και το επι-
τόκιο επιβάρυνσης, ενώ η θετικό-
τερη παρέμβαση όλων αφορά το
«κούρεμα» 50% της συνολικής οφει-
λής που μπορεί να πετύχει κάποιος
οφειλέτης για χρέη που έχουν βε-
βαιωθεί και καταστεί ληξιπρόθε-
σμα έως και τις 31 Δεκεμβρίου
2013! Αναλυτικότερα, οι ανατρο-
πές που επέρχονται στην ισχύου-
σα ρύθμιση ώστε αυτή να κατα-
στεί «φιλικότερη» προς όλους εί-
ναι οι εξής:

Στη ρύθμιση εντάσσονται όλες
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και
τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

 Οι 100 δόσεις δίνονται σε
όλους τους οφειλέτες ανεξαρτήτως
ύψους οφειλής.

 Η ελάχιστη δόση μειώνεται
από τα 50 ευρώ στα 20 ευρώ.

Καταργείται το όριο του 1 εκατ.
ευρώ για τη δυνατότητα υπαγωγής
στη ρύθμιση, γεγονός που σημαί-
νει ότι όλες οι οφειλές ανεξαρτή-
τως ύψους μπορούν να ρυθμιστούν
σε 100 δόσεις.

Δεν υπάρχει προϋπόθεση κα-
ταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών
μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 για
την υπαγωγή στη ρύθμιση.

 Μπορεί να ενταχθεί οποιοσ-
δήποτε στη ρύθμιση των 100 δό-
σεων, ανεξαρτήτως από το αν έχει
υποβάλει φορολογικές δηλώσεις.
Ωστόσο, με την ένταξη στη ρύθμι-
ση θα πρέπει εντός 3 μηνών να

υποβάλει όλες τις εκκρεμείς φο-
ρολογικές δηλώσεις. 

Στη ρύθμιση των 100 δόσεων
μπορούν να υπαχθούν πλέον και
οφειλές από ΦΠΑ. 

Δίνεται περίοδος χάριτος για
καθυστέρηση έως τριών δόσεων
με προσαύξηση 0,25%. 

Ποσά έως 5.000 ευρώ που ρυθ-
μίζονται δεν θα επιβαρύνονται με
τόκους, ενώ για ποσά άνω των 5.000
ευρώ το επιτόκιο θα είναι 3% από
περίπου 4,5% που είναι σήμερα. 

Καταργούνται τα πρόστιμα εκ-
πρόθεσμης πληρωμής οφειλών,
δηλαδή το 10% για δίμηνη καθυ-
στέρηση, 20% για 12μηνη και 30%
για 24μηνη.

 Οσοι έχουν ληξιπρόθεσμα
χρέη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013
μπορούν να προχωρήσουν στην
εφάπαξ εξόφλησή τους ή σε τμη-
ματική ρύθμισή τους, διαγράφον-
τας ακόμη και το 50% της συνολι-
κής οφειλής. Από το συγκεκριμέ-
νο μέτρο εξαιρούνται οφειλές από
ΦΠΑ, Φόρο Ακίνητης Περιουσίας,
παρακρατούμενους φόρους, μι-
σθώματα, έσοδα υπέρ τρίτων και Ει-
δικό Φόρο Κατανάλωσης.

 Η προθεσμία για το «κούρε-
μα» 50% λήγει στις 30 Απριλίου
και για τις 100 δόσεις στις 31 Μαΐ-
ου.

Επισημαίνεται ότι παραμένει
ως έχει η πάγια ρύθμιση των 12
δόσεων για τα χρέη που είναι λη-
ξιπρόθεσμα μετά την 1η Ιανουα-
ρίου 2015. [SID:9239611]

[ΥΠΟΙΚ] «Κούρεμα» χρεών, κατάργηση ορίων, μείωση ελάχιστης δόσης, αλλά και επιτοκίου προσαύξησης, κατάργηση προσωποκράτησης

Οι οφειλές
στα Ταμεία
▼ Στη νέα ρύθμιση για οφειλές
στα Ταμεία θα μπορούν να υπαχ-
θούν όλοι όσοι έχουν οφειλές σε
αυτά, άσχετα με το ποσό της οφει-
λής, ενώ με την προηγούμενη ρύθ-
μιση έχαναν το δικαίωμα όσοι χρω-
στούσαν άνω των 15.000 ευρώ.  
1. Με την προτεινόμενη ρύθμιση
λαμβάνεται μέριμνα για:
Είσπραξη των σωρευμένων ληξι-
πρόθεσμων ασφαλιστικών οφει-
λών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης.
 Εκλογίκευση των δόσεων με ευ-
νοϊκότερους όρους αποπληρωμής
τους και αποτροπής του φαινομέ-
νου σταδιακής εξόδου από τις ρυθ-
μίσεις όπου υπάγονται οι οφειλέ-
τες.
Συνέχιση της λειτουργίας των επι-
χειρήσεων, κυρίως των μικρομε-
σαίων, συντήρηση των ελεύθερων
επαγγελματιών και αυτοαπασχο-
λούμενων και ανάσχεση του υφε-
σιακού κλίματος της οικονομίας.
2. Οροι της ρύθμισης:
Υπαγωγή στη ρύθμιση όλων των
οφειλών ανεξαρτήτως ύψους οφει-
λής (στο Ν. 4305/14 οι 100 δόσεις πα-
ρέχονταν για ύψος οφειλής έως
15.000 ευρώ).
 Ευνοϊκότερο επιτόκιο αποπλη-
ρωμής: μηδενικό επιτόκιο για οφει-
λές μέχρι 5.000 ευρώ, 3% ετησίως
για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ
(έναντι επιτοκίου 4,56% του πρό-
σφατου Ν.4305/14 για όλες τις οφει-
λές ανεξαρτήτως ύψους οφειλής). 
 Γενναιόδωρες μειώσεις επί των
προσαυξήσεων: 100% μείωση των
προσαυξήσεων για εφάπαξ κατα-
βολή ,70% μείωση των προσαυξή-
σεων για 50 δόσεις (έναντι 60% μεί-
ωση για 48 δόσεις του Ν.4305/14)
και 50% μείωση των προσαυξή-
σεων για 100 δόσεις (έναντι 20%
μείωση για 100 δόσεις). 
 Απώλεια σε περίπτωση καθυ-
στέρησης πληρωμής μιας δόσης
πέραν του ενός μηνός, ανά 12μηνο
προγράμματος ρύθμισης (χωρίς
προσαύξηση λόγω της καθυστέ-
ρησης).
 Δυνατότητα ρύθμισης έως και
των πρόσφατων οφειλών (όσες έγι-
ναν ληξιπρόθεσμες την 1η/2ου/2015
έναντι την 1η/10ου/2014 της ρύθ-
μισης του Ν.4305/14).
3. Προϋπόθεση για την υπαγωγή
στη ρύθμιση:
 Η καταβολή των τρεχουσών ει-
σφορών από 1η/2ου/2015 και εφε-
ξής.
 Υποβολή αιτήματος υπαγωγής
έως την 30ή/4ου/2015.
4. Ειδική πρόβλεψη για οφειλέτες
ασφαλισμένους φυσικά πρόσωπα
που είχαν μηδενικό εισόδημα κα-
τά το έτος 2014. Αναστολή όλων
των εισπρακτικών μέτρων και διώ-
ξεων, και δυνατότητα να ενταχθούν
στην παρούσα ρύθμιση έως τις
31/03/2016. 
5. Ειδική διάταξη για τη ρύθμιση
οφειλών των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ Α και
Β βαθμού κ.λπ. με ευνοϊκότερους
όρους (έως 150 δόσεις με μείωση
επί των προσαυξήσεων 50%), έπει-
τα από απόφαση του δ.σ. του ΙΚΑ.

[SID:9239724]

Εισπράξιμα μόνο 9 δισ.

Αποκαλυπτικά του προβλήματος είναι τα
στοιχεία που για πρώτη φορά έδωσε
χθες στη δημοσιότητα η κα Βαλαβάνη, η
οποία πάντως επεσήμανε ότι από το σύ-
νολο των 76 δισ. ευρώ στο οποίο ανέρ-
χονται σήμερα τα ληξιπρόθεσμα χρέη,
συμπεριλαμβανομένου και 1,1 δισ. ευρώ
απλήρωτων φόρων και προστίμων που
προηγουμένου μηνός, το αποτελεσματι-
κό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (δηλαδή αυ-
τό που μπορεί να μπει στα δημόσια τα-
μεία) είναι μόλις 9 δισ. ευρώ ή το 11,6%
του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους.
Ειδικότερα, η διάρθρωση του εν λόγω
χρέους, με βάση τα επίσημα στοιχεία
του ΥΠΟΙΚ, έχει ως εξής:
Χρονολογικά
Το χρέος χρονολογικά έχει φτάσει σήμε-
ρα στα 76 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα
29,4 δισ. είναι χρέη έως το 2009 και
πάρα πολύ δύσκολο να εισπραχθούν. 
Στα 5 χρόνια του μνημονίου έως τον Ια-
νουάριο 2015 το χρέος έφτασε τα 46,6
δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 45,5 δισ.
ήταν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014.
Από τη μνημονιακή πενταετία, την πρώ-
τη τριετία τα χρέη αυξήθηκαν κατά
22,75 δισ. ευρώ και άλλα τόσα στα επό-
μενα δύο χρόνια.
Είναι αξιοσημείωτο ότι την περίοδο
2013 - 2014 είχαμε τη μεγαλύτερη
εκτίναξη του χρέους, σε ετήσια βάση,
κατά 60%, αφού από τα 8,6 δισ. ευρώ
εκτινάχθηκε στα 14,2 δισ. ευρώ.
Μέγεθος οφειλής
Τα 76 δισ. ευρώ χρωστούν 3.670.000
φυσικά πρόσωπα και 447.000 επιχειρή-
σεις. Το συγκλονιστικό στοιχείο είναι ότι
τα 3.174.000 φυσικά πρόσωπα (ή
86%) και 357.447 επιχειρήσεις (79%)
χρωστούν έως 3.000 ευρώ ο καθένας. 
Χρέη έως 5.000 ευρώ έχουν
3.346.000 φυσικά πρόσωπα (91%) και
371.000 (82%) των επιχειρήσεων.
Εσοδα
Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι
3.500.000 οφειλέτες με χρέος 3.000
ευρώ ο καθένας, χρωστούν συνολικά
μόλις 1,6 δισ. ευρώ ή το 2,2% του συ-
νολικού χρέους. 
Μέχρι 5.000 ευρώ χρωστούν 3,7 εκατ.
οφειλέτες που συνολικά χρωστούν 2,3
δισ. ευρώ ή 3% του συνολικού χρέους. 
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι
400.000 οφειλέτες, εκ των οποίων
326.000 φυσικά και 75.000 νομικά
πρόσωπα, έχουν χρέη 73,7 δισ. ευρώ ή
χρωστούν το 97% των χρεών. 
Επίσης, 6.500 οφειλέτες -εκ των οποίων
οι 4.000 είναι επιχειρήσεις- χρωστούν
πάνω από 1 εκατ. ευρώ ο καθένας,
2.500 οφειλέτες χρωστούν 17,1 δισ.
ευρώ και ακόμη 4.000 επιχειρήσεις
χρωστούν 43,3 δισ. ευρώ.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ και θα
θεσπιστεί ο νέος Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Πρώτα,
πάντως, θα εξισωθούν, βάσει της σχετικής απόφασης του
Συμβουλίου της Επικρατείας, οι αντικειμενικές αξίες με τις εμπορικές
τιμές, ώστε ο νέος φόρος να επιβληθεί επί των πραγματικών τιμών.

ΕΝΦΙΑ 
Αγνωστο παραμένει για ποια εισοδήματα θα ισχύσει η νέα φορολογική
κλίμακα, με το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, που σχεδιάζει η
κυβέρνηση. Κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών
ανέφερε ότι οι νέοι συντελεστές μπορεί να μην ισχύσουν για τα φετινά
εισοδήματα, αλλά γι’ αυτά του 2016, αφού υπάρχουν πολλές τεχνικές
λεπτομέρειες που πρέπει να εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

12.000 ευρώ

Πώς θα γίνει το «κούρεμα» για χρέη έως 31/12/2013
Παράδειγμα 
Ας υποθέσουμε πως ένας φορολογούμενος οφείλει συνολικά 8.000 ευρώ, εκ
των οποίων τα 5.000 ευρώ αφορούν αρχική οφειλή και τα υπόλοιπα 3.000 ευ-
ρώ είναι προσαυξήσεις. Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος έχει τρεις επιλογές: 

1 Να εξοφλήσει εφάπαξ, διαγράφοντας το 50% της συνολικής οφειλής. Αν 
καταβάλει 4.000 ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών του χαρίζει τα υπόλοιπα. 

2 Να καταβάλει ως πρώτη δόση ποσό που να υπερβαίνει έστω και κατά ένα
ευρώ, το δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης των 20 ευρώ, επομένως πάνω

από 201 ευρώ. Ας υποθέσουμε πως ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να
δώσει ποσό 2.000 ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών θα μετρήσει τα 2.000 ευ-
ρώ διπλά, σαν να είναι 4.000 ευρώ. 
Θα σβήσει πρώτα τις προσαυξήσεις των 3.000 ευρώ και θα αφαιρέσει και τα
1.000 που απομένουν από το κεφάλαιο. Ετσι, πληρώνοντας 2.000 ευρώ, η συ-
νολική οφειλή των 8.000 ευρώ μειώνεται σε 4.000 ευρώ. Τα 4.000 ευρώ που
απομένουν μπαίνουν στη ρύθμιση των 100 δόσεων. 

3 Να βάλει απευθείας τη συνολική του οφειλή στις 100 δόσεις (ή σε λιγότε-
ρες, σβήνοντας πολλαπλάσιο ύψος προσαυξήσεων) και να πληρώνει κάθε

μήνα ελάχιστη μηνιαία δόση 20 ευρώ. 

Η νέα κλίμακα εκπτώσεων 
(σε προσαυξήσεις, πρόστιμα και τόκους ανάλογα με τον αριθμό των
δόσεων)

α) Εφάπαξ: Απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.

β) Από δύο 2 έως 5 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 90%.

γ) Από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.

δ) Από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 75%.

ε) Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.

στ) Από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 65%.

ζ) Από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.

η) Από 51 έως και εξήντα 60 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 55%.

θ) Από 61 έως και εβδομήντα 70 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά 50%.

ι) Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα 45%.

ια) Από 81 έως και 90 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 40%.

ιβ) Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 30%.


