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Ελασσόνα, 5 Μαΐου 2015 

 

∆ελτίο Τύπου 

Τις 10 εκκρεµότητες του νόµου για την ρύθµιση των 100 δόσεων και του γενικότερου 

φορολογικού πλαισίου επισηµαίνει η ΕΣΕΕ στα πλαίσια της συζήτησης στην Βουλή 

 

Οι βασικές διατάξεις του Νοµοσχεδίου για τη ρύθµιση των  ληξιπρόθεσµων οφειλών σε 

∆ηµόσιο και Ασφαλιστικά Ταµεία αλλά και οι παρατάσεις που δόθηκαν στις αρχικά 

προβλεπόµενες προθεσµίες, καταδεικνύουν την πρόθεση της Κυβέρνησης για αντιµετώπιση των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζει σήµερα ο κόσµος της επιχειρηµατικότητας. Αδιαµφισβήτητα, 

οι νέες ρυθµίσεις αναµένεται να ανακουφίσουν εκατοµµύρια συµπολιτών µας ενώ ταυτόχρονα 

εκτιµάται πως θα βελτιώσουν, τουλάχιστον έως ένα βαθµό, την υφιστάµενη και κοινώς 

αποδεκτή  δυσλειτουργία   της αγοράς.  

Θα πρέπει όµως να τονιστεί πως το θετικό περιεχόµενο που διέπει τη πλειοψηφία των διατάξεων 

δεν αρκεί για την καταπολέµηση των χρόνιων παθογενειών της πραγµατικής οικονοµίας, οι 

οποίες έχουν επανειληµµένως εντοπιστεί και υποδειχθεί από την πλευρά των παραγωγικών 

φορέων. Η Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας ανταποκρινόµενη στο 

θεσµικό της ρόλο,  επισηµαίνει τις βασικές εκκρεµότητες που συνιστούν πάγια αιτήµατα του 

εµπορικού κόσµου και οι οποίες ευελπιστούµε πως θα αποτελέσουν άµεσες νοµοθετικές 

πρωτοβουλίες καθώς θα συµπληρώσουν θετικά το υφιστάµενο πλαίσιο στην κατεύθυνση που 

όλοι πλέον επιθυµούν: της αποτελεσµατικότητας και της δικαιοσύνης.  Οι εκκρεµότητες αυτές 

έχουν ως εξής: 

1. Μη πρόβλεψη επιβράβευσης των συνεπών φορολογουµένων µέσω π.χ. ενός ποσοστού 

αποµείωσης (παροχής bonus) του επικείµενου φόρου.  Προτείνουµε ότι επιβάλλεται ως 

ποινή για τους µη συνεπείς φορολογουµένους (πχ. 3% ετησίως για τις 100 δόσεις) να 

δίνεται αντίστοιχα ως bonus έκπτωσης στους συνεπείς φορολογούµενους. 

2. Πλήρης απουσία θέσπισης εισοδηµατικών κριτηρίων, όσον αφορά στο ανώτατο ποσό 

οφειλής που καλείται να καταβάλλει ο υπόχρεος. Θα έπρεπε να αποτελεί βασική 

προτεραιότητα η κατοχύρωση του µηνιαίου εισοδήµατός τους (20% ή 30%). 

3. Η επιβολή προληπτικού φόρου 26% στις συναλλαγές των επιχειρήσεων µε µη 

συνεργάσιµα κράτη ή µε κράτη που έχουν προνοµιακό φορολογικό καθεστώς 

(φορολογικός συντελεστής χαµηλότερος του 13%) και η επιστροφή του 

προκατεληφθέντος φόρου εντός τριµήνου από το Κράτος σε περίπτωση νοµιµότητας των 

συναλλαγών, συνιστά µία διάταξη, η οποία επιδεινώνει περαιτέρω την ήδη 

συρρικνωµένη ταµειακή ρευστότητα των επιχειρήσεων και δε συνάδει µε το πνεύµα 

προώθησης του εγχώριου επιχειρείν. 

4. Τα ληφθέντα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ µε την εγγύηση του ελληνικού ∆ηµοσίου δεν 

µπορούν να ενταχθούν στα «κόκκινα δάνεια», αλλά -υπό µία ευρεία αλλά βασική έννοια- 

δεν παύουν να αποτελούν υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο, καθώς όταν καλυφθεί η 
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εγγύηση, το ∆ηµόσιο είναι αυτό που θα κληθεί να λάβει όλα τα αναγκαστικά µέτρα κατά 

του επιχειρηµατία για την αποπληρωµή του δανείου.  Για το λόγο αυτό, προτείνεται η 

ένταξη των συγκεκριµένων δανείων στη ρύθµιση των 100 δόσεων, κατόπιν αίτησης του 

οφειλέτη και συνεργασία των 3 µερών (∆ηµοσίου, επιχειρηµατία, Τράπεζας), 

επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο την οµαλή αποπληρωµή τους από τους δανειολήπτες. 

5. Η ένταξη του υπόχρεου σε προηγούµενη ρύθµιση τον αποκόπτει από την ρύθµιση των 

100 δόσεων, όταν υπάρχει δέσµευση λογαριασµού.  Οι Τράπεζες αρνούνται να 

αναπροσαρµόσουν το ποσό της δέσµευσης στο νέο (χαµηλότερο) επίπεδο, 

επικαλούµενες ΠΟΛ και υπουργικές αποφάσεις που ίσχυαν για τις προηγούµενες 

ρυθµίσεις.  Πρέπει άµεσα να αναπροσαρµοστεί το υφιστάµενο πλαίσιο προκειµένου να 

επιτραπεί στις Τράπεζες ο περιορισµός της δέσµευσης λογαριασµού στο νέο ποσό δόσης 

που προκύπτει, ώστε να µπορούν οι επιχειρήσεις να χρησιµοποιήσουν απρόσκοπτα την 

ρύθµιση των 100 δόσεων. 

6. ∆εν εισακούστηκε η προσφάτως κατατεθείσα πρόταση της Συνοµοσπονδίας για 

επανενεργοποίηση των περίπου 240.000 ανενεργών οφειλετών του ΟΑΕΕ, µέσω της 

υπαγωγής τους στη χαµηλότερη ασφαλιστική κατηγορία µε την ταυτόχρονη υποχρέωση 

καταβολής των τρεχουσών εισφορών. 

7. ∆εν έχει προχωρήσει καθόλου η καθιέρωση µίας «πραγµατικής» κεφαλαιοποίησης των 

µέχρι σήµερα - ληξιπρόθεσµων οφειλών των ασφαλισµένων,  η οποία θα περιλαµβάνει 

και οφειλές που υπερβαίνουν τα 20.000 € (κύρια οφειλή + προσαυξήσεις). Ταυτόχρονα, 

η απουσία πρόβλεψης για την  επέκταση των µηνιαίων δόσεων-παρακρατήσεων 

αποπληρωµής, οι οποίες µε βάση το υφιστάµενο καθεστώς ανέρχονται στις 40, στερεί 

την προοπτική διεξόδου σε ασφαλισµένους, που παρότι πληρούν τις προϋποθέσεις δεν 

µπορούν, λόγω υψηλών οφειλών, να συνταξιοδοτηθούν.  

8. Παράλληλα µε την κεφαλαιοποίηση, επίσης δεν έχει προχωρήσει η µετατροπή της 

διαρκούς οφειλής σε πραγµατικό ασφαλιστικό χρόνο, η οποία ενώ δεν συνεπάγεται 

κόστος για τον ΟΑΕΕ είναι ευεργετική για τον ασφαλισµένο, καθώς θα εισπράξει την 

αναλογία των εισφορών που έχει καταβάλλει στον ΟΑΕΕ, ενώ τα οφειλόµενα θα 

συνυπολογιστούν στις απολαβές της σύνταξης. 

9. Χρήζει ριζικής αναδιάρθρωσης ή ακόµη και ολικής απαλοιφής το άρθρο 31 του κειµένου 

του Νοµοσχεδίου περί αλληλέγγυας, προσωπικής και εις ολόκληρον ευθύνη των 

εκπροσώπων και των λοιπών νοµικών προσώπων των ΑΕ και ΕΠΕ που χρωστάνε 

ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις στους 

φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η συγκεκριµένη πρόβλεψη συνιστά έναν έντονα 

αποτρεπτικό παράγοντα ανάληψης οποιασδήποτε επενδυτικής και επιχειρηµατικής 

πρωτοβουλίας. 

10. Τέλος και µέσα στο κλίµα των ηµερών για περισσότερο αποδοτικά µέτρα, η ΕΣΕΕ 

έρχεται να προτείνει ένα µέτρο το οποίο θα καταστήσει επιτέλους αποτελεσµατική την 

συλλογή αποδείξεων: την έκπτωση του ΦΠΑ της κάθε απόδειξης από το εισόδηµα, 

δίνοντας ένα πανίσχυρο κίνητρο στους καταναλωτές των προϊόντων και των υπηρεσιών, 

ώστε να συγκεντρώνουν όσο το δυνατόν περισσότερες αποδείξεις. 

 


