
 

«ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 

Ν/Σ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ» 

 

 

Η κατάθεση του Νομοσχεδίου με τις βελτιωτικές αλλαγές της νέας ρύθμισης 

ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις για διαβούλευση αφορά στην κατάργηση του 

ορίου του ρυθμιζόμενου ποσού, την ένταξη ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 1/3/15, 

συμπεριλαμβανομένου του ΕΝΦΙΑ, την παράταση της υποβολής του αιτήματος μέχρι 

30/4/15, ενώ μειώνει το επιτόκιο από 4,56% σε 0% για οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ και 

σε 3% άνω των 5.000 ευρώ. Οι μειώσεις των προσαυξήσεων διαμορφώνονται σε 

100% για εφάπαξ εξόφληση, σε 70% έως 50 δόσεις και 50% για 100 δόσεις. Η 

κατώτατη δόση ορίζεται σε €20 για οφειλές στο δημόσιο και €50 για τα ασφαλιστικά 

ταμεία, ενώ το όριο της αποποινικοποίησης από 5.000 ανέρχεται στα €50.000. 

Σύμφωνα με τους στόχους του Υπουργείου Εργασίας με την προωθούμενη ρύθμιση, 

τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται έως το 2018 να εισπράξουν επιπλέον €1,5 δις και 

συγκεκριμένα €450 εκ. το 2015, €380 εκ. το 2016, €350 εκ. το 2017 και €320 εκ. το 

2018.  Σήμερα, το σύνολο των οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών σε ΙΚΑ και 

ΟΑΕΕ είναι περίπου 1 εκ.  με το συνολικό ποσό οφειλής να προσεγγίζει τα €22 δις.  

Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους στο Δημόσιο, σύμφωνα με το 

ΥΠΟΙΚ, το ποσό αυξάνεται συνεχώς από την αρχή του χρόνου κατά περίπου 500 εκ. 

ευρώ μηνιαίως, με αποτέλεσμα ο αριθμός των οφειλετών να ξεπερνά σήμερα τα 4,1 

εκ. με  3.670.000 να είναι φυσικά πρόσωπα και 447.000 επιχειρήσεις, ενώ το συνολικό 

ποσό οφειλής έχει ήδη φτάσει τα €76 δις. 

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε σχετικά: 

«....Η κατάθεση του Νομοσχεδίου με τις αλλαγές στο πλαίσιο της ρύθμισης των 100 

δόσεων, θα αποτελέσει μια ανάσα για τη ρευστότητα των δημόσιων και ασφαλιστικών 

ταμείων, αλλά και ανακούφιση για την αγορά, αφού μπορεί να «μεταρρυθμίσει» 

ουσιαστικά το υφιστάμενο ασφυκτικό καθεστώς των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Στη διαβούλευση το μεγάλο ζητούμενο θα πρέπει να είναι η ελαστικοποίηση της 

ρύθμισης, ώστε να συμπεριλάβει περισσότερους φόρους, εισφορές και κίνητρα 

ένταξης καθώς και λιγότερους όρους και προϋποθέσεις εξαίρεσης. Με αυτόν τον 

τρόπο μπορεί να επιτευχθεί ο απεγκλωβισμός, η ενεργοποίηση και η επανένταξη του 

μεγαλύτερου δυνατού αριθμού των εκατομμυρίων «εντός κρίσης» οφειλετών στη 

φοροδοτική διαδικασία. Βασική προϋπόθεση είναι να δημιουργηθεί μια νέα ευκαιρία 

που θα βοηθά τη φορολογική συνείδηση, αλλά και για πρώτη φορά να επιβραβεύει 

τους συνεπείς φορολογούμενους. 

Για τους ΜμΕ εμπόρους και για το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου η εφαρμογή της 

«μεταρρύθμισης» των 100 δόσεων αναδεικνύεται σε άμεση προτεραιότητα και 

επιτακτική ανάγκη τόσο για την ελληνική αγορά όσο και για τα δημόσια ταμεία...» 


