
H KEEE ζητά επίσημα 

«Άμεση Ανάκληση Κατασχέσεων Εταιρικών Λογαριασμών» 

Κύριε Υπουργέ, 

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων έχει γίνει αποδέκτης πολλών και έντονων αντιδράσεων και παραπόνων για 

την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ.Β'2745/171ις.12.2015), σύμφωνα με την 

οποία προβλέπονται οι κατασχέσεις τραπεζικών εταιρικών λογαριασμών για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το 

Δημόσιο άνω των 70.000 ευρώ. 

H εφαρμογή αυτού του μέτρου, όχι μόνο δεν θα αποφέρει τα αναμενόμενα έσοδα στο Δημόσιο Ταμείο, αλλά 

οι αρνητικές συνέπειες που θα ακολουθήσουν θα επιφέρουν ένα σημαντικό πλήγμα στην ήδη δύσκολη σχέση 

ανάμεσα στο κράτος και στους ιδιώτες. Επιπλέον η αγορά θα κλυδωνιστεί περαιτέρω. 

Κατά το τελευταίο έτος έχει σημειωθεί μια σημαντική μείωση των καταθέσεων νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων στις τράπεζες, στα 121,1 δισ. ευρώ (-26,4% το διάστημα Οκτώβριος 2014 - Οκτώβριος 2015). 

Σημαντικό ποσοστό των 82 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο επιβαρύνει ένα 

δυσανάλογα μικρό αριθμό επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Αυτή η κατάσταση ενέχει τον κίνδυνο της 

μη υλοποίησης των πληρωμών. Εξάλλου δεν πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο, οι κατά συνείδηση 

κακοπληρωτές του Δημοσίου, ειδικά για ποσά που ξεπερνούν τα 70.000 ευρώ, να έχουν ήδη αποσύρει τις 

καταθέσεις τους σε δικούς τους χώρους φύλαξης ή ακόμα και στο εξωτερικό πριν την επιβολή του ελέγχου 

κίνησης κεφαλαίων (capital controls). 

Αρκετοί επιχειρηματίες, που ήδη βρίσκονται σε δεινή θέση, βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να 

ξεπεράσουν το όριο των 70.000 ευρώ και της κατάσχεσης των καταθέσεων τους, με επιπτώσεις στην 

απασχόληση και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους. Η διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 

κράτους στον ιδιωτικό τομέα (ποσό που ξεπερνάει τα 5 δισ. ευρώ) και η μη παροχή δυνατότητας 

συμψηφισμού, επιδεινώνει την κατάσταση. Αν και όπως ορίζει το άρθρο 4 της απόφασης, ο προϊστάμενος 

της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, έχει τη δυνατότητα να άρει. την επιβληθείσα 

δέσμευση, δεν διευκρινίζεται η χρονική περίοδος, εντός της οποίας θα γίνει η άρση. 

Κύριε Υπουργέ, 

Για την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας δεν είναι αποδεκτή η οριζόντια εφαρμογή της κατάσχεσης 

τραπεζικών λογαριασμών, άνευ στοιχειωδών κοινωνικών και επιχειρηματικών κριτήριων. Ο χαρακτηρισμός 

«κατά συνείδηση κακοπληρωτές» δεν πρέπει να αφορά επιχειρηματίες, οι οποίοι ανταποκρίνονταν με 

συνέπεια στις φορολογικές τους υποχρεώσεις πριν την εκδήλωση της κρίσης και τώρα αντιμετωπίζουν τη 

συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε την άμεση ανάκληση της ως άνω απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων (ΦΕΚ.Β'2745/17ης. 12.2015), ώστε να εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις από αυτή ή έστω τον 

επαναπροσδιορισμό του ακατάσχετου ορίου. 

Τέλος, για την παροχή επαρκούς χρόνου αποπληρωμής των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, 

συντασσόμαστε με την πρόταση της ΕΣΕΕ αναφορικά με την προθεσμία που δίνεται έως την 31η.01.2016 για 

την ολοκλήρωση διαδικασιών διακοπής της λειτουργίας όσων θέλουν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, και 

ζητούμε την παράταση μέχρι την ημερομηνία αυτή της πληρωμής των υποχρεώσεων. 


