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«Τελευταία
ευκαιρία 
για όλους!» ΧΙΛΙΑΔΕΣ επιχειρήσεις έχουν βρεθεί ήδη 

αντιµέτωπες µε τα αναγκαστικά µέτρα της 
εφορίας, που δεν είναι άλλα από δεσµεύ-
σεις και κατασχέσεις τραπεζικών λογαρια-
σµών. Στην πλειονότητα πρόκειται για επι-
χειρήσεις που έχουν βρεθεί στη δυσάρεστη 
θέση να χρωστούν στο ∆ηµόσιο εξαιτίας της 
οικονοµικής κρίσης. Επαγγελµατίες που για 
πολλά χρόνια ήταν συνεπείς στην αποπλη-
ρωµή των φορολογικών και ασφαλιστικών 
τους υποχρεώσεων. Η ρύθµιση οφειλών σε 
έως 120 δόσεις, µε γρήγορες και ξεκάθαρες 
διαδικασίες που θεσπίζει η κυβέρνηση για 
τις επιχειρήσεις, χαρακτηρίζεται γενναία. ∆ί-
νει τη δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις 
να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και την 

∆ιπλό όφελος 

ελπίδα να τις αποπληρώσουν σε ορίζοντα 
δεκαετίας. Ως γνωστόν, όµως, πρόκειται για 
την τελευταία µεγάλη ρύθµιση για οφειλές 
στο ∆ηµόσιο, καθώς οι δανειστές είναι αντί-
θετοι σε µακροχρόνιες ρυθµίσεις που έχουν 
επιπτώσεις στα έσοδα του κράτους. Οι επι-
χειρήσεις, όµως, που κατάφεραν να επιβιώ-
σουν όλα αυτά τα χρόνια, το έπραξαν µε µε-
γάλο κόστος. Πολλές από αυτές, µάλιστα, προ-
τίµησαν να χρωστούν στο ∆ηµόσιο παρά να 
µειώσουν µισθούς ή να απολύσουν εργαζο-
µένους. Οι ευκαιρίες πρέπει να δίνονται επί 
ίσοις όροις σε όλες τις επιχειρήσεις. Η επόµε-
νη µέρα πρέπει να δώσει χώρο στις µικρο-
µεσαίες αλλά και στις µεγάλες επιχειρήσεις. 
Ετσι, λοιπόν, αναµένουµε ένταξη στη ρύθµι-
ση των 120 δόσεων και για τις επιχειρήσεις 
µε τζίρο άνω των 2 εκατ. ευρώ, αλλά και για 
αυτές που χρωστούν πάνω από 1 εκατ. ευ-
ρώ. ∆ιότι σε αυτή την περίπτωση και το κρά-
τος θα εισπράξει περισσότερα έσοδα, αλλά 
και οι επιχειρήσεις θα επιβιώσουν διασφαλί-
ζοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας.   
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 ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ βαθιάς κρίσης, σε συνδυα-
σµό µε ένα φορολογικό σύστηµα που ξεζού-
µιζε τα εισοδήµατα, δηµιούργησαν δυσθεώ-
ρητα χρέη, που, αν αθροιστούν, δυστυχώς ξε-
περνούν το ΑΕΠ της χώρας.
Η ρύθµιση των 120 δόσεων αδιαµφισβήτητα 
δίνει την ευκαιρία να παραµείνουν στην ενερ-
γό δραστηριότητα άτοµα και επιχειρήσεις που 
θέλουν µέσα από τη δουλειά τους να αποπλη-
ρώσουν αυτά τα χρέη. Θετικές είναι όλες οι 
βελτιώσεις που εξαγγέλθηκαν, όπως η µείωση 
της ελάχιστης δόσης, η µείωση του επιτοκίου, 
η δυνατότητα να συµπεριληφθούν οι υποχρε-
ώσεις και του 2019, όπως και η δυνατότητα 
συµµετοχής των συνεπών οφειλετών που εντά-
χθηκαν και τήρησαν την προηγουµένη ρύθµι-
ση των 100 δόσεων. 
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Ν
α αρθούν και οι τελευταίοι περιορισµοί, που αφήνουν 
εκτός ρύθµισης χιλιάδες επιχειρήσεις που θέλουν να 
τακτοποιήσουν ληξιπρόθεσµες οφειλές δισεκατοµµυ-

ρίων ευρώ σε εφορία και ασφαλιστικά ταµεία, ζητούν µε πα-
ρέµβασή τους στη Realnews πέντε εκπρόσωποι βιοµηχάνων, 
βιοτεχνών και εµπόρων. Το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης προχώρησε σε µια σειρά αλλαγών, προκειµένου να εντα-
χθούν στη ρύθµιση όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις 
µε ευνοϊκότερους όρους. Προς αυτή την κατεύθυνση µειώνεται 
η ελάχιστη δόση από τα 30 στα 20 ευρώ και το επιτόκιο από 
το 5% στο 3%, δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθµι-
ση όσες επιχειρήσεις έχουν βασική οφειλή έως 1 εκατ. ευρώ, 
ενώ πλέον θα αναστέλλονται οι κατασχέσεις και τα αναγκαστι-
κά µέτρα είσπραξης για όσο καιρό παραµένει κάποια επιχεί-
ρηση στη ρύθµιση. Επίσης, οι συνεπείς οφειλέτες, οι οποίοι θα 
ολοκληρώνουν τη ρύθµιση, θα επιβραβεύονται µε επιστροφή 
µέρους των τόκων. Εκπρόσωποι της αγοράς τονίζουν στην «R» 
ότι η ρύθµιση βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο 
θα πρέπει να δοθεί µια τελευταία ευκαιρία και σε όσες επιχει-
ρήσεις οφείλουν πάνω από 1 εκατ. ευρώ.  
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