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νολο 100 δισ. ευρώ.
Τα κλιµάκια των τεχνοκρατών της τρόικας που 

ασχολούνται µε το θέµα διατύπωσαν επιφυλάξεις για 
τα αποτελέσµατα της ρύθµισης, τονίζοντας ότι «οι ρυθ-

µίσεις πλήττουν το επίπεδο συµµόρφωσης των συνεπών 
φορολογουµένων και ασφαλισµένων». Στόχος, όπως ισχυ-

ρίστηκαν, είναι να µπει «φραγή» στους στρατηγικούς 
κακοπληρωτές και να ευνοηθούν όσοι πραγµατικά 
έχουν αδυναµία να πληρώσουν. Σηµειώνεται ότι 
η έκδοση της υπουργικής απόφασης και η ενεργο-
ποίηση της ρύθµισης εκκρεµούν εδώ και µήνες, µε 
την ελληνική πλευρά να ρίχνει τις ευθύνες για την 
ολιγωρία στην τρόικα. Ολο αυτό το διάστηµα, χι-
λιάδες ελεύθεροι επαγγελµατίες βρίσκονται αντι-
µέτωποι µε µπαράζ κατασχέσεων που τους έχει 
οδηγήσει σε λουκέτο ή σε αναστολή της επαγγελ-
µατικής δραστηριότητάς τους.

Τι προβλέπει η ρύθµιση
Για όσους ενταχθούν, η ρύθµιση θα προβλέπει: 
f «Κούρεµα» προσαυξήσεων έως και 85% για τα 
χρέη τόσο προς την εφορία όσο και προς τα ασφα-
λιστικά ταµεία. 
f Αποπληρωµή έως και σε 120 δόσεις.
f Ελάχιστη δόση 50 ευρώ σε µηνιαία βάση. 

Η ρύθµιση θα αφορά χρέη τα οποία δηµιουργή-
θηκαν έως τις 31/12/2016 από ελεύθερους επαγγελ-

µατίες και αυτοαπασχολούµενους που είναι ενεργοί.

Τα κριτήρια
Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση που ετοι-
µάζεται, στη νέα ρύθµιση θα µπορούν να εντα-
χθούν ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοαπασχο-
λούµενοι, οι οποίοι:
f ∆εν έχουν πτωχευτική ικανότητα, ανεξάρτητα 
από το ύψος της οφειλής τους.
f Εχουν πτωχευτική ικανότητα, αλλά χρωστούν 

από 20.000 και κάτω.
f Εχουν πτωχευτική ικανότητα και ποσοστό 
πάνω από το 85% των οφειλών τους αφορά τα 
ασφαλιστικά ταµεία.

Επιπροσθέτως: 
f Λαµβάνεται υπόψη το µεγαλύτερο ποσό από 
τη σύγκριση της κερδοφορίας στην τελευταία 
χρήση και του µέσου όρου των δύο πλέον θετι-
κών καθαρών αποτελεσµάτων στις τρεις τελευ-
ταίες χρήσεις. Στη συνέχεια διαιρείται το χρέος 
διά του εισοδήµατος (κέρδη προ φόρων) και το 
αποτέλεσµα της διαίρεσης πρέπει να είναι ίσο 
ή µικρότερο από 8. ∆ηλαδή το χρέος δεν πρέ-
πει να υπερβαίνει το 8πλάσιο του εισοδήµατος. 
f Πριν γίνει η διαίρεση, γίνεται «κούρεµα» 
πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων έως 85% 
για ταµεία και 95% για εφορία. Για παράδειγ-
µα, αν το εισόδηµα του τελευταίου έτους ή το 
µέσο εισόδηµα 2ετίας της τελευταίας 3ετίας εί-
ναι 10.000 ευρώ και το χρέος είναι 50.000 ευ-
ρώ, τότε ο οφειλέτης εντάσσεται στη ρύθµιση. 
f Θα παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη 
να µπορεί την ίδια περίοδο να έχει την απαραί-
τητη ρευστότητα για τις εύλογες δαπάνες δια-
βίωσης, αλλά και για να µπορεί να ανταποκρί-
νεται στις ασφαλιστικές και φορολογικές του 
υποχρεώσεις.
f Αν υπάρχουν ταυτόχρονα οφειλές σε τα-
µεία και εφορία, εξετάζεται το ενδεχόµενο να 
προκύπτει η δόση προς κάθε πιστωτή από το 
1/6 του µηνιάτικου, ώστε αθροιστικά να προ-
κύπτει το 1/3.
f Η συνολική περιουσία του οφειλέτη δεν πρέ-
πει να υπερβαίνει το 25πλάσιο του χρέους του. 
∆ηλαδή, αν κάποιος χρωστά 20.000 ευρώ, αλ-
λά έχει ακίνητη περιουσία πάνω από 500.000 
ευρώ, δεν θα µπορεί να ενταχθεί.
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Π
ράσινο φως» για ένταξη στην επι-
κείµενη ρύθµιση των 120 δόσεων 
για οφειλές ελεύθερων επαγγελµα-

τιών και αυτοαπασχολούµενων από 1 έως 
50.000 ευρώ προς την εφορία και τα ασφαλι-
στικά ταµεία και όχι για µεγαλύτερα χρέη έδω-
σε η τρόικα µετά από πολύµηνες διαπραγµα-
τεύσεις µε το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρ-
νησης. Ο αποκλεισµός από τη ρύθµιση όσων 
χρωστούν πάνω από 50.000 ευρώ στηρίχθη-
κε στο επιχείρηµα των δανειστών ότι οι αρµό-
διες ελληνικές Αρχές δεν διαθέτουν τα αναγκαία 
στοιχεία που θα αποδεικνύουν τις δηµοσιονο-
µικές συνέπειες για την εφορία και τον Ενιαίο 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Γι’ αυτόν τον 
λόγο η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην έκδο-
ση υπουργικής απόφασης για τις 120 δό-
σεις έως την Πρωτοχρονιά, η οποία θα 
αφορά µόνο τις οφειλές έως αυτό το 
ύψος, και θα περιµένει τις τελικές απο-
φάσεις των δανειστών, αφού µελετή-
σουν τα στοιχεία που έχει αποστεί-
λει η ελληνική πλευρά, για τις επό-
µενες κινήσεις της. ∆ηλαδή για το 
εάν θα προχωρήσει ή όχι σε 
νέα υπουργική απόφαση για 
οφειλές άνω των 50.000 
ευρώ µέσα στο 2018.

Σύµφωνα µε τα στοι-
χεία του Ενιαίου 
Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης, έως 
50.000 ευρώ οφεί-
λουν 1.062.626 άτο-
µα. Οι οφειλές τους 
-µαζί µε τα πρόσθετα 
τέλη- ξεπερνούν τα 10 
δισ. ευρώ, δηλαδή ανέρ-
χονται στο ένα τρίτο των 
συνολικών οφειλών προς 
τα ασφαλιστικά ταµεία, που 
ξεπερνούν τα 30 δισ. ευρώ. 

Αντίθετα, όπως αποκαλύπτεται από 
τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής ∆η-
µοσίων Εσόδων, οι οφειλές ελεύθερων 
επαγγελµατιών και αυτοαπασχολουµέ-
νων προς την εφορία έως αυτό το ύψος 
προσεγγίζουν τα 35 δισ. ευρώ, σε σύ-

Ρύθµιση µόνο για χρέη 
έως 50.000 ευρώ

Η τρόικα µπλόκαρε 
την ένταξη στη 

νέα ρύθµιση 
των 120 δόσεων 

όσων ελεύθερων 
επαγγελµατιών και 

αυτοαπασχολούµενων 
έχουν µεγαλύτερες 
οφειλές σε εφορία 

και ταµεία


