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Ριζικές αλλαγές έροχνται στο σύστημα των αποδείξεων πριν το τέ-

λος του 2010, όπως έχει αποφασίσει ο υπουργός Οικονομικών 

Γ.Παπακωνσταντίνου. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται Το Βήμα, το νέο σχέδιο του 

υπουργείου Οικονομικών προβλέπει τη δημιουργία νέων κινήτρων με 

τη μορφή φορο-εκπτώσεων, ώστε να συνεχίσουν οι καταναλωτές να 

ζητούν αποδείξεις ακόμη και αν έχουν συγκεντρώσει το ποσό για την 

εξασφάλιση του αφορολογήτου ορίου των 12.000 ευρώ. 

Σήμερα μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει αποδείξεις συνολικής αξίας 

ως 15.000 ευρώ, από τις οποίες οι 12.000 ευρώ θα καλύψουν το αφορο-

λόγητο όριο και οι υπόλοιπες 3.000 ευρώ θα προσφέρουν μια πρόσθετη 

έκπτωση 300 ευρώ (3.000 Χ 10%). 

Μια σκέψη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι το συνο-

λικό ποσό των αποδείξεων που θα μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος να 

ανέρχεται σε 18.000 ευρώ ή ακόμη και σε 20.000 ευρώ, αντί για 15.000 

ευρώ σήμερα. 

Έτσι, αν κάποιος συγκεντρώσει το σύνολο του νέου ανώτατου ορίου, 

δηλαδή 20.000 ευρώ, θα εξασφαλίσει πέραν του αφορολογήτου ορίου 

και πρόσθετη έκπτωση φόρου 800 ευρώ (8.000 Χ 10%). 

Επιπλέον κίνητρα με τη μορφή φορο-εκπτώσεων για 
τις αποδείξεις προωθεί το υπουργείο Οικονομικών
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Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, Γιώργου Παπα-
κωνσταντίνου, συγκροτείται 
έκτακτη δομή για την πάτα-
ξη της φοροδιαφυγής και την 
επίτευξη φορολογικής συμ-
μόρφωσης.

Με την ψήφιση του νόμου 
«Αποκατάσταση της φορο-
λογικής δικαιοσύνης και την 
αντιμετώπιση της φοροδια-
φυγής», άλλαξε ριζικά το φο-
ρολογικό σύστημα, θέτοντας 
τέρμα σε φαινόμενα αυθαι-
ρεσίας και διακριτικής φορο-
λογικής μεταχείρισης ατόμων 
και εισοδημάτων, καθώς και 
σε φαινόμενα απαλλαγών, 
εξαιρέσεων και εκπτώσε-
ων. Απώτερος στόχος είναι 
η αντιμετώπιση της φοροδι-
αφυγής και η ενίσχυση των 
φορολογικών εσόδων, μέσα 
όμως από τη διεύρυνση της 
φορολογικής βάσης και τη 
δικαιότερη φορολόγηση του 
πλούτου. Η έκτακτη δομή 
που συγκροτείται εστιάζει σε 
συγκεκριμένους τομείς, όπου 
έχουν διαπιστωθεί μεγάλες 
απώλειες φορολογικών εσό-
δων.

Την έκτακτη δομή συντονίζει 
η Κατευθυντήρια Επιτροπή, 

που αποτελείται από τους συ-
ναρμόδιους Γενικούς και Ειδι-
κούς Γραμματείς και Γενικούς 
Διευθυντές του Υπουργείου 
Οικονομικών, υπό τις οδηγίες 
του Υπουργού Οικονομικών.

Στο πλαίσιο της έκτακτης δο-
μής συγκροτούνται πέντε Ει-
δικές Ομάδες Εργασίας:

1. Ειδική Ομάδα Εργασίας 
Εφαρμογής Φορολογικής 
Μεταρρύθμισης. Έργο της 
Ομάδας είναι η μελέτη, δι-
αμόρφωση, ανάπτυξη και 
εφαρμογή προτάσεων για την 
έγκαιρη και αποτελεσματική 
εφαρμογή της φορολογικής 
μεταρρύθμισης που εισάγε-
ται με το Ν. 3842/2010.
2. Ειδική Ομάδα Εργασίας Εί-
σπραξης Οφειλών. Έργο της 
Ομάδας είναι η μελέτη, δια-
μόρφωση, ανάπτυξη και πα-
ρακολούθηση της εφαρμογής 
προτάσεων, για την είσπραξη 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς το Δημόσιο.
3. Ειδική Ομάδα Εργασίας 
Μεγάλων Φορολογούμενων. 
Έργο της Ομάδας είναι η με-
λέτη, διαμόρφωση, ανάπτυ-
ξη και παρακολούθηση της 
εφαρμογής προτάσεων, για 
την διασφάλιση της πλήρους 

ΥΠΟΙΚ: Ομάδες εργασίας για πάταξη φοροδιαφυγής
φορολογικής συμμόρφωσης 
των μεγάλων φορολογουμέ-
νων (οι χίλιες μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις).
4. Ειδική Ομάδα Εργασί-
ας Μεγάλης Περιουσίας και 
Υψηλών Εισοδημάτων. Έργο 
της Ομάδας είναι η μελέτη, 
διαμόρφωση, ανάπτυξη και 
παρακολούθηση της εφαρ-
μογής προτάσεων, για την 
πάταξη της φοροδιαφυγής 
από τους υψηλού πλούτου 
φορολογουμένους με μεγάλη 
ακίνητη περιουσία και υψη-
λές δαπάνες διαβίωσης κυρί-
ως στο χώρο των ελευθέρων 
επαγγελματιών
5. Ειδική Ομάδα Εργασίας 
Απόδοσης Παρακρατουμένων 
Φόρων και Φορολογικής Συμ-
μόρφωσης. Έργο της Ομάδας 
είναι η μελέτη, διαμόρφωση, 
ανάπτυξη και παρακολούθη-
ση της εφαρμογής προτάσε-
ων, για την έγκαιρη υποβολή 
των φορολογικών δηλώσεων 
και πλήρη απόδοση των πα-
ρακρατούμενων φόρων (κυ-
ρίως Φ.Π.Α. & Φ.Μ.Υ.)

Η διάρκεια λειτουργίας τους 
είναι 18 μήνες, προκειμένου 
να ολοκληρώσουν το έργο 
τους.
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EIΔIKEΣ ρυθμίσεις για τις ασφαλιστικές και 
φορολογικές υποχρεώσεις των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων και ρύθμιση περαίωσης για 
τις χρήσεις από το 2000 έως και το 2009 ζή-
τησε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπον-
δίας Ελληνικού Εμπορίου Βασίλης Κορκίδης 
από τους υπουργούς Οικονομικών Γιώργο 
Παπακωνσταντίνου και Οικονομίας Λούκα 
Κατσέλη κατά τη χθεσινή τους συνάντηση 
εν όψει της ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι πολ-
λές εμπορικές επιχειρήσεις αδυνατούν να 
πληρώσουν τον ΦΠΑ πόσο μάλλον να αντέ-
ξουν νέα αύξησή του.
ΕΣΕΕ-ΚΕΕ: Ειδικές ρυθμίσεις για την είσπρα-
ξη ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών.              

 EIΔIKEΣ ρυθμίσεις για τις ασφαλιστικές και 
φορολογικές υποχρεώσεις των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων και ρύθμιση περαίωσης για 
τις χρήσεις από το 2000 έως και το 2009 ζή-
τησε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπον-
δίας Ελληνικού Εμπορίου Βασίλης Κορκίδης 
από τους υπουργούς Οικονομικών Γιώργο 
Παπακωνσταντίνου και Οικονομίας Λούκα 
Κατσέλη κατά τη χθεσινή τους συνάντηση 
εν όψει της ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι πολ-
λές εμπορικές επιχειρήσεις αδυνατούν να 
πληρώσουν τον ΦΠΑ πόσο μάλλον να αντέ-
ξουν νέα αύξησή του.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ μίλησε για «Μνημόνιο 
του ελληνικού εμπορίου» και ζήτησε η επό-
μενη συνάντηση να γίνει με τα συναρμόδια 
υπουργεία παρουσία της τρόικας. Συνοπτι-
κά, τα πέντε «όχι» που είπε η ΕΣΕΕ στους 

Η πρόταση, σύμφωνα με την 

εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» υποβλή-

θηκε από αρμόδιους παρά-

γοντες του υπουργείου Οικο-

νομικών ως εναλλακτική της 

δέσμευσης που προβλέπει 

υπουργούς είναι τα εξής: 

• Oχι στον αφελληνισμό των εμπορικών 
ΜμΕ αλλά στην ανάπτυξή τους με στοιχεία 
ηλεκτρονικής εμπορικής γεωγραφίας.

• Oχι στην αύξηση ΦΠA και στη μετάταξη 
προϊόντων σε ανώτερη κλίμακα του ΦΠΑ 
αλλά στη μείωσή του από το 2011.

• Oχι σε νέες φορολογικές και ασφαλιστικές 
επιβαρύνσεις αλλά στη θέσπιση νομοσχεδί-
ων-«σκούπα» για φορολογικές και ασφαλι-
στικές εκκρεμότητες.

• Oχι στην αύξηση της ανεργίας αλλά στην 
επιδότηση της εργασίας και στη διατήρηση 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

• Oχι στις αλλαγές στα παραγωγικά υπουρ-
γεία που θα προκαλέσουν καθυστερήσεις 
στην υλοποίηση των προγραμμάτων ενί-
σχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικό-
τητας αλλά στην ολοκλήρωση της εφαρμο-
γής των ασκήσεων επί χάρτου.

Απαντώντας εξάλλου σε σχετική ερώτηση, 
ο κ. Κορκίδης εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι τα «μέτρα Κατσέλη» 
για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων και των ρυθμίσεων των οφειλών 
επιχειρήσεων και νοικοκυριών προς τις 
τράπεζες αρχίζουν να βρίσκουν και άλ-
λους σημαντικούς υποστηρικτές εκτός από 

την ΕΣΕΕ. «Ελπίζουμε», πρόσθεσε, «μεταξύ 
αυτών, να είναι πλέον και οι ελληνικές τρά-
πεζες από τις οποίες ουσιαστικά ζητάμε να 
μας δανείσουν περισσότερο χρόνο και λιγό-
τερο χρήμα».

Κεντρική Eνωση Επιμελητηρίων

 
Σε ανάλογο μήκος κύματος και ο πρόεδρος 
της Κεντρικής Eνωσης Επιμελητηρίων Γιώρ-
γος Κασιμάτης τάχθηκε κατά της νέας αύξη-
σης του ΦΠΑ και σε δηλώσεις του μετά τη 
συνάντηση με το οικονομικό επιτελείο της 
κυβέρνησης σημείωσε ότι για να αποφευ-
χθεί η οικονομική συρρίκνωση θα πρέπει η 
φοροεισπρακτική πολιτική να συνοδεύεται 
και από ενίσχυση της αναπτυξιακής δρα-
στηριότητας, ενώ ζήτησε να γίνει προσπά-
θεια για τη διατήρηση των θέσεων απασχό-
λησης. Επιπλέον ζήτησε ειδικές ρυθμίσεις 
για την είσπραξη ΦΠΑ και ασφαλιστικών ει-
σφορών από μικρού και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταπο-
κριθούν λόγω της κρίσης στις υποχρεώσεις 
τους, άμεση εφαρμογή του νέου αναπτυ-
ξιακού νόμου (πριν το 2011) και ρύθμιση 
περαίωσης για τα τρία τελευταία χρόνια, 
ώστε να πάρουν ενημερότητα οι επιχειρή-
σεις. Δήλωσε ακόμη ότι ο επιχειρηματικός 
κόσμος είναι απογοητευμένος από την απο-
τελεσματικότητα των μέτρων που έχουν λη-
φθεί όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 
εξαμήνου, ενώ είναι προβληματισμένος και 
για το χρηματοπιστωτικό  

ΕΣΕΕ-ΚΕΕ: Ειδικές ρυθμίσεις για την είσπραξη ΦΠΑ 
και ασφαλιστικών εισφορών

Πηγή Express

το Μνημόνιο για μετατάξεις 

προϊόντων και υπηρεσιών 

από τον συντελεστή ΦΠΑ 

11% στον συντελεστή 23%. 

Στο οικονομικό επιτελείο, 

όπως άλλωστε και στην αγο-

Εισήγηση για ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ 15%
Πρόταση για ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ 15% σε όλα τα προϊόντα στην αγορά, εκτός κάποιων ειδών πρώτης
 ανάγκης (ψωμί, γάλα, φάρμακα), έχει «πέσει» στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης.

ΠΗΓΗ: Το Βήμα

ρά, επικρατεί έντονος προ-

βληματισμός, καθώς αυτές οι 

μετατάξεις θα προκαλέσουν 

μεγάλες επιβαρύνσεις στα 

νοικοκυριά.
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Απαλλαγή από τον... βρόχο των δανείων 
που τους πνίγει αναζητούν από σήμε-
ρα χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά 
μέσα από τον νόμο για τη ρύθμιση των 
οφειλών τους προς τις τράπεζες. Οπως 
ανακοίνωσε η υπουργός Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λ. 
Κατσέλη τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις 
του νόμου που αφορούν το πρώτο στά-
διο της ρύθμισης των χρεών, που είναι 
ο εξωδικαστικός συμβιβασμός.
Eπεται, στην περίπτωση που αυτός 
αποτύχει, ο συμβιβασμός ενώπιον του 
ειρηνοδίκη και αν και τότε δεν βρεθεί 
λύση, τότε ο οφειλέτης υπάγεται σε 
ρύθμιση με απόφαση του δικαστηρί-
ου.
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εκτι-
μά ότι περίπου 120.000 με 150.000 
υπερδανεισμένες οικογένειες θα ωφε-
ληθούν από το θεσμικό πλαίσιο.
Ειδικά στη φάση του εξωδικαστικού 
συμβιβασμού έχουν τη δυνατότητα της 
επίτευξης συμφωνίας με τους πιστωτές 
για καταβολές των ποσών σε ευέλικτες 
δόσεις, την εξόφληση των οφειλών με 
εφάπαξ καταβολές κ.λπ.

Tα οξυμένα οικονομικά προβλήματα των 
επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη μειωμέ-
νη προθυμία διευκόλυνσης των τραπεζών 
έχουν καταστήσει ανενεργές τις ρυθμίσεις 
του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων για χορήγηση χαμη-
λότοκων δανείων, προκειμένου να εξοφλη-
θούν οι οφειλόμενες εισφορές προς τους 
οργανισμούς ασφάλισης. 

Αυτό επισήμαναν χθες οι διοικητές του 
ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος και του ΟΑΕΕ 
Γεράσιμος Βουδούρης στη σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε με τον πρόεδρο του 
ΤΕΜΠΜΕ Αλέξανδρο Παπαρσένο, απευθύ-
νοντας ταυτόχρονα έκκληση προς τις επι-
χειρήσεις να προστρέξουν έως τις 15 Οκτω-
βρίου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και 
προς τις τράπεζες να ανταποκριθούν στη 
χορήγηση δανείων, θεωρώντας ότι η επιφυ-
λακτικότητά τους λειτουργεί ως τροχοπέδη 
στην ομαλή υλοποίηση του προγράμματος 

ενίσχυσης των επιχειρήσεων από το Ταμείο 
Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ). Οι διοικήσεις των 
ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και η κυβέρνη-
ση, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
προκειμένου να εξασφαλίσουν σημαντικό 
κομμάτι των οφειλών μέσω της ευνοϊκής 
ρύθμισης χρεών. 

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο 
πρόεδρος του ΤΕΜΠΜΕ Α. Παπαρσένος, μό-
λις 75 επιχειρήσεις έχουν κάνει χρήση του 
προγράμματος από τις 800.000 συνολικά 
που οφείλουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Η 
εγγύηση που έχει δοθεί φτάνει μόλις τα 2 
εκατ. ευρώ, όταν οι προϋπολογισθείσες εγ-
γυήσεις ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ και υπάρ-
χει δυνατότητα κάλυψης περίπου 50.000 
επιχειρήσεων… 

Είναι εμφανές ότι παρά το «τελεσίγραφο» 
της κυβέρνησης για ευνοϊκή ρύθμιση χρε-
ών έως τις 15 Οκτωβρίου, οι επιχειρήσεις 

Απροθυμία των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν το ΤΕΜΠΜΕ 

στην πλειονότητά τους αδυνατούν να εξο-
φλήσουν τις οφειλόμενες εισφορές προς 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. 

Οι επιχειρήσεις που οφείλουν εισφορές 
προς τα ασφαλιστικά ταμεία υπολογίζονται 
από το Yπουργείο Εργασίας σε 800.000, 
ενώ οι οφειλές μαζί με την εισφοροδιαφυ-
γή ανέρχονται στο ιλιγγιώδες ποσό των 15 
δισ. ευρώ. Από τους οφειλέτες, 450.000 εί-
ναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπα-
σχολούμενοι, 250.000 αγρότες και 100.000 
ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότη-
τα. 

Υπενθυμίζεται ότι τα δάνεια μέσω ΤΕΜΠΜΕ 
έχουν επιτόκιο από 1% έως και 7%, 2ετή πε-
ρίοδο χάριτος και αποπληρωμή σε έξι χρό-
νια, ενώ η εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδο-
σίας καλύπτει το 80% κάθε δανείου. 

Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Ρυθμίσεις χρεών για 150.000 οφειλέτες
Αρκεί η υποβολή μίας αίτησης στην 
τράπεζα ή στις τράπεζες που χρω-
στούν, με τη συνδρομή καταναλωτικών 
ενώσεων ή του Συνηγόρου του Κατα-
ναλωτή ή του Τραπεζικού Μεσολαβητή 
ή δικηγόρων.
Προσοχή χρειάζεται σε φορείς που δεν 
είναι θεσμοθετημένοι για τέτοιες διαδι-
κασίες και μάλιστα ύστερα από καταγ-
γελίες ζητούν ακόμη και 800 ευρώ ως 
αμοιβή.
Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός 
ότι μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου του 2011 
απαγορεύεται ο πλειστηριασμός της 
κύριας ή της μοναδικής κατοικίας του 
οφειλέτη.
Η επίτευξη του εξωδικαστικού συμβι-
βασμού επικυρώνεται από τον ειρηνο-
δίκη.
Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματεί-
ας Καταναλωτή, αλλά και οι τράπεζες 
βομβαρδίζονται αυτές τις ημέρες από 
τηλεφωνήματα για την εφαρμογή του 
Νόμου (3869/2010), ενώ προβληματι-
σμός επικρατεί στα στελέχη των χρη-
ματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο κατά 
πόσο είναι δυνατόν να υποδεχτούν τε-

ράστιο όγκο αιτήσεων για τον εξωδικα-
στικό συμβιβασμό.
Αγκάθι... επίσης αποτελεί, για τις τρά-
πεζες, κατά πόσο είναι εφικτή η μεταξύ 
τους συνεργασία, στις περιπτώσεις κα-
ταναλωτών που χρωστούν σε περισσό-
τερες από μία.
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εξέ-
δωσε οδηγό για τη διαδικασία του εξω-
δικαστικού συμβιβασμού:
1 Ποιους καλύπτει ο νόμος;
Στις ρυθμίσεις του νόμου υπάγονται 
όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές 
και επαγγελματίες.
2 Ποια χρέη αφορά;
Ολα τα χρέη με εξαίρεση οφειλές από 
αδικοπραξία που διαπράχτηκε με 
δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές 
ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη 
προς το Δημόσιο και εισφορές προς 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλι-
σης. Δεν υπάγονται επίσης σε ρύθμιση 
οφειλές που έχουν αναληφθεί το τελευ-
ταίο έτος πριν από την υποβολή της αί-
τησης ρύθμισης.
3 Πότε οι οφειλέτες μπορούν να υπα-
χθούν σε ρύθμιση;

συνέχεια στη σελίδα 5
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Ρυθμίσεις χρεών για 150.000 οφειλέτες
Οταν έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυ-
ναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρη-
ματικών οφειλών. Προϋπόθεση να μην 
έχει συμβεί αυτό δόλια.
Ο οφειλέτης μπορεί να αξιοποιήσει τον 
νόμο για τη ρύθμιση χρεών και απαλ-
λαγή μόνο μία φορά στη ζωή του.
4 Από πού μπορεί ο οφειλέτης να 
αντλήσει πληροφόρηση για το ακριβές 
ποσό των χρεών του;
Ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύματα, ο 
Νόμος 3869/2010 προβλέπει ρητά (στο 
άρθρο 2 παρ. 4) την υποχρέωσή τους 
να χορηγούν δωρεάν, και μέσα σε πέ-
ντε εργάσιμες ημέρες από την υποβο-
λή του σχετικού αιτήματος, αναλυτική 
κατάσταση των οφειλών του αιτούντος 
κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.
Πληροφόρηση
Ποιοι είναι οι φορείς που μπορούν να 
συνδράμουν τους οφειλέτες
5 Ποια είναι η σημασία της επιδίωξης 
του εξωδικαστικού συμβιβασμού;
Ο νόμος για τη ρύθμιση των οφειλών 
των υπερχρεωμένων νοικοκυριών προ-
βλέπει ως υποχρεωτική για τη δικαστι-
κή ρύθμιση των χρεών την προηγού-
μενη προσπάθεια του οφειλέτη για την 
επίτευξη εξώδικου συμβιβασμού με 
τους πιστωτές του.
6 Ποιοι συνδράμουν τους οφειλέτες 
στην επιδίωξη του δικαστικού συμβι-
βασμού;
Την προσπάθεια συμβιβασμού μπορεί 
να αναλάβει ο Συνήγορος του Κατα-
ναλωτή, ή η Επιτροπή Φιλικού Διακα-
νονισμού, που λειτουργεί ήδη σε κάθε 
νομαρχία, ή η Ενωση Καταναλωτών, 
ή ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επεν-
δυτικών Υπηρεσιών ή ο δικηγόρος ή 
άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 
συνδράμει καταναλωτές σε ζητήματα 
υπερχρέωσης.
7 Από πού οι οφειλέτες μπορούν να 
αντλούν πληροφόρηση για το ποιοι 
φορείς είναι θεσμοθετημένοι για τη 
διαδικασία αυτή; Πρέπει να δώσουν 
αμοιβή σε αυτούς;
Μέσα από την ιστοσελίδα της Γενι-
κής Γραμματείας Καταναλωτή (www.
efpolis.gr) και το τηλεφωνικό κέντρο 

«1520». Οι φορείς που παρέχουν συν-
δρομή στον εξωδικαστικό συμβιβα-
σμό δεν εισπράττουν αμοιβή από τους 
οφειλέτες. Οι ενώσεις καταναλωτών 
μπορούν να απαιτούν μόνο τη συνδρο-
μή μέλους. Οι δικηγόροι ενεργούν στο 
πλαίσιο άσκησης της επαγγελματικής 
δραστηριότητάς τους.
8 Πώς υποβάλλουν οι οφειλέτες την 
αίτηση για την επιδίωξη του συμβιβα-
σμού με τις τράπεζες;
Η προσπάθεια του εξώδικου συμβιβα-
σμού αρχίζει με την πρόταση που υπο-
βάλλει ο οφειλέτης προς τους πιστωτές 
του για τη ρύθμιση των οφειλών που 
μπορεί να εξυπηρετήσει. Πρέπει να 
παρουσιάσει την προσωπική και οι-
κογενειακή του κατάσταση, ώστε να 
εκτιμηθούν οι ανάγκες του, αναλυτική 
κατάσταση με το σύνολο των υποχρεώ-
σεών του προς τους πιστωτές, την οικο-
νομική του κατάσταση (εισοδήματα και 
περιουσιακά στοιχεία), ώστε να εκτι-
μηθούν οι δυνατότητες εξυπηρέτησης 
των χρεών.
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή έχει 
εκδώσει σχετικό έντυπο-υπόδειγμα (το 
σχετικό έντυπο έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της ΓΓΚ, www.efpolis.gr ). 
Το έντυπο αυτό δεν είναι δεσμευτικό 
για τον οφειλέτη ή οποιονδήποτε φο-
ρέα που μπορεί να ακολουθεί δικό του 
υπόδειγμα. Εξαιρέσεις
Η ακίνητη περιουσία
9 Τι γίνεται με την ακίνητη περιουσία 
του οφειλέτη;
Ο Νόμος 3869/2010 προβλέπει τη ρευ-
στοποίηση της ακίνητης περιουσίας 
για την εξόφληση οφειλών προς τους 
πιστωτές. Δίνει, όμως, τη δυνατότητα 
εξαίρεσης της κύριας ή της μοναδικής 
κατοικίας του οφειλέτη. Ο οφειλέτης 
πρέπει να δηλώνει με την αίτηση αν 
επιθυμεί να εξαιρέσει από τη ρευστο-
ποίηση την κύρια ή μοναδική κατοικία 
του.
Δεν εμποδίζονται να συμφωνήσουν 
την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση 
κι άλλων ακινήτων χαμηλής (λ.χ. ενός 
αγρού), ιδίως αν από τη ρευστοποίηση 
αυτών οι πιστωτές δεν θα έχουν σημα-
ντικά πλεονεκτήματα και η πρόταση 

συμβιβασμού του οφειλέτη προσφέρει 
επαρκές αντιστάθμισμα. Κατά το πρώ-
το στάδιο εφαρμογής του νόμου και 
μέχρι τις 3.2.2011 απαγορεύεται ο πλει-
στηριασμός της κύριας κατοικίας του 
οφειλέτη ή, σε περίπτωση που αυτός 
δεν κατοικεί σε ιδιόκτητο ακίνητο, του 
μοναδικού ακινήτου του που μπορεί 
να χρησιμεύσει ως κατοικία. Αρκεί να 
μην υπερβαίνει σε αξία το αφορολόγη-
το όριο απόκτησης πρώτης κατοικίας, 
προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκα-
τό.
10 Μέχρι πότε οι πιστωτές μπορούν να 
απαντούν; 
Οι πιστωτές οφείλουν να απαντούν 
μέσα στην εύλογη προθεσμία που τάσ-
σεται με την πρόταση του οφειλέτη. Σε 
κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρηθεί 
ότι ένας μήνας από την υποβολή της 
αίτησης είναι επαρκής χρόνος για την 
απάντηση των πιστωτών. Ο οφειλέτης 
μπορεί να θεωρήσει ότι η πρόταση 
για συμβιβασμό απορρίφθηκε, αν μέ-
ρος των πιστωτών δεν αποδέχεται την 
πρότασή του ή δεν προτείνει τροπο-
ποιήσεις σε αυτήν. Αν ο οφειλέτης δεν 
αποδέχεται τις προτεινόμενες τροπο-
ποιήσεις, τότε θεωρείται ότι απέτυχε η 
επιδίωξη του εξώδικου συμβιβασμού. 
Αν κάποιος πιστωτής συνεχίζει μετά 
την πρόταση υποβολής συμβιβασμού 
την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος 
της περιουσίας του οφειλέτη, τεκμαί-
ρεται η απόρριψη της πρότασης.
Συμφωνία
Η επιλογή συμβιβασμού
11 Υπάρχει ελευθερία στην επιλογή 
τρόπου συμβιβασμού; Κατά το στά-
διο επιδίωξης εξώδικου συμβιβασμού 
οφειλέτης και πιστωτές είναι ελεύθεροι 
να συμφωνήσουν ό,τι κρίνουν προς το 
συμφέρον τους. Δεν δεσμεύονται από 
το πρότυπο που καθιερώνεται για τη 
δικαστική ρύθμιση. Δεν υποχρεούνται 
να ακολουθήσουν το σύστημα των μη-
νιαίων καταβολών. Μπορούν έτσι να 
ακολουθήσουν εναλλακτικές δυνατό-
τητες, λ.χ. να συμφωνήσουν καταβολές 
σε ευέλικτες δόσεις, την εξόφληση της 
οφειλής με εφάπαξ καταβολές κλπ.

ΠΗΓΗ: Έθνος
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Επιτάχυνση της μείωσης του φορολογικού 
συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 24% 
στο 20% έχει αρχίσει να εξετάζει σύμφωνα 
με πληροφορίες το οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης.  Ο τελευταίος φορολογι-
κός νόμος προβλέπει τη σταδιακή μείωση 
του φορολογικού συντελεστή από 24% που 
ανέρχεται για τη χρήση του 2010 στο 20% 
το 2014. Κάθε χρόνο ο φορολογικός συντε-
λεστής θα μειώνεται κατά μια ποσοστιαία 
μονάδα. (23% το 2011, 22% το 2012, 21% 
το 2013 και  20% το 2014).  Για την ενίσχυ-
ση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
και του ανταγωνισμού, στο οικονομικό 
επιτελείο έχουν αρχίσει να συζητούν το 
ενδεχόμενο να επισπευσθεί η μείωση του 
φορολογικού συντελεστή κατά 1 ή 2 χρό-
νια. Δηλαδή να εφαρμοστεί νωρίτερα εν-
δεχομένως το 2012 ή 2013 ο φορολογικός 
συντελεστή 20% για τα αδιανέμητα κέρδη 
των νομικών προσώπων.

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο προ-
σανατολίζεται  σε διορθωτικές κινήσεις που 
αφορούν τη  φορολόγηση των διανεμόμε-
νων κερδών με ειδική μέριμνα για τους ξέ-
νους επενδυτές.
Η επιβολή φόρου 40% στα διανεμόμενα κέρ-
δη έχει χαρακτηρισθεί από εκπροσώπους 
του επιχειρηματικού κόσμου ως αντικίνη-
τρο για τη συνέχιση της πραγματοποίησης 
επενδύσεων στην Ελλάδα και έχει αρχίσει 
να πυροδοτεί κύμα αποχωρήσεων μεγάλων 
πολυεθνικών ομίλων από τη χώρα.  Ο λόγος 
είναι ότι η φορολόγηση των διανεμόμενων 
κερδών με τον πολύ υψηλό συντελεστή του 
40% σε συνδυασμό με την επιβολή αλλε-
πάλληλων εκτάκτων εισφορών στα κέρδη 
των επιχειρήσεων δημιουργούν συνθήκες 
που δεν καθιστούν ελκυστική την επιχειρη-
ματική δράση στην Ελλάδα. 
Ειδικά δε στις περιπτώσεις θυγατρικών 
εταιρειών που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα 
από μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, φο-
ρολογούνται με 40% όχι μόνο τα κέρδη που 
πρόκειται να διανεμηθούν σε μετόχους που 
είναι φυσικά πρόσωπα αλλά ακόμη κι αυτά 
που προορίζονται για τις μητρικές εταιρεί-
ες οι οποίες κατέχουν έως και το 100% των 
μετοχικών κεφαλαίων των εν λόγω θυγατρι-
κών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ίδιοι οι πο-
λυεθνικοί όμιλοι να θεωρούν ότι χάνουν ση-
μαντικό μέρος των μεριδίων από τα κέρδη 
που πραγματοποιούν οι θυγατρικές τους
Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο 
Οικονομικών επανεξετάζει τη φορολόγηση 
θυγατρικών που ελέγχονται κατά 100% από 
τις μητρικές τους καθώς  έχει γίνει αντιλη-
πτό ότι δεν πρέπει να εξομοιώνεται η φορο-
λόγηση μερισμάτων θυγατρικών με αυτήν 
των φυσικών προσώπων.

Την ανάγκη επιτάχυνσης της μείωσης των 
φορολογικών συντελεστών στα νομικά 
πρόσωπα σημειώνει το Ελληνοαμερικα-
νικό Επιμελητήριο σε παρατηρήσεις του 
σχετικά με τα φορολογικά και αναπτυξιακά 
θέματα ενώ σε σχετικό σημείωμα χαρακτη-
ρίζεται ως τιμωρία για την επιχειρηματική 
πρωτοβουλία και συγκεκριμένα για την 
επανεπένδυση των κεφαλαίων αποτελεί η 
φορολογική διάκριση των κερδών μεταξύ 
διανεμομένων και διακρατουμένων. 

Στο υπόμνημα που παρέδωσε στην κυ-
βέρνηση ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, 
κ. Γιάννος Γραμματίδης, προτείνει τα ακό-
λουθα: 

- Την επιτάχυνση μείωσης των φορολογι-
κών συντελεστών στα νομικά πρόσωπα 
(ΑΕ,ΕΠΕ και αλλοδαπά υποκαταστήματα) 
από 24% στο 20%. 

Παράλληλα, και στο μέτρο που δεν υπάρχει 
επικάλυψη με τις διατάξεις του νέου Ανα-
πτυξιακού Νόμου, διακεκριμένο ποσοστό 
εκ των κερδών που επανεπενδύεται από 
την επιχείρηση, να απαλλάσσεται πλήρως 
της φορολογίας. 

- Σε σχέση με την διάκριση κερδών σε δια-
νεμόμενα και διακρατούμενα (24% έναντι 
40%) πού αποτελεί «τιμωρία» των κεφα-
λαίων που αναλαμβάνονται για επανεπέν-
δυση, πυροδοτεί αντίθεση με το σύγχρονο 
πνεύμα της ακώλυτης και ανέξοδης κίνη-
σης των κεφαλαίων και συνεπώς καταλήγει 
να είναι μη ελκυστική για τους επενδυτές, 
θα πρέπει άμεσα η ψαλίδα αυτή των συ-
ντελεστών φορολόγησης (24% - 40%), να 
κλείσει. Αλλιως, όπως διαφαίνεται, οι επι-
χειρήσεις θα οδηγούν τα κεφάλαιά τους σε 
Χώρες με ελκυστικά ανταγωνιστική Φορο-
λογία, όπως για παράδειγμα σε γειτονικές 
Χώρες, αντί να τα στρέψουν σε εγχώριες 
επενδυτικές δραστηριότητες. Αυτονόη-
το είναι ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση 
ο μερισματούχος - φυσικό πρόσωπο, θα 
φορολογείται για το εισόδημα αυτό με τις 
γενικές διατάξεις (Κλίμακα), εκπίπτοντας 
την παρακράτηση 20% στο όνομα του Νο-
μικού Προσώπου). 

- Να δοθούν στοχευμένα κίνητρα, για την 

είσπραξη των οφειλομένων εργοδοτικών 
εισφορών υπέρ των ασφαλιστικών ταμεί-
ων. Μέρος της παραοικονομίας των 70 
δισ. ευρώ (30% ΑΕΠ) περίπου αποτελεί και 
η εισφοροδιαφυγή, όπου μόνο για το ΙΚΑ 
το συσσωρευμένο χρέος από ιδιωτικές και 
δημόσιες επιχειρήσεις είναι της τάξης των 
8 δισ. ευρώ. Δηλαδή το 30% των εσόδων 
κάθε χρόνο «χάνεται». Συγκεκριμένα ζήτη-
σε να θεσπισθούν ειδικές ρυθμίσεις, στο 
πρότυπο των φορολογικών περαιώσεων, 
με ειδικά γενναία κίνητρα για Εργοδότες 
και Ασφαλιζόμενους και θεσμοθετημένες 
χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις, με 
στόχο την άμεση είσπραξη των οφειλό-
μενων εργοδοτικών εισφορών, υπέρ των 
ασφαλιστικών ταμείων. Η ρευστοποίηση 
σημαντικού μέρους των ποσών αυτών, σε 
συνδυασμό με την λήψη αποτελεσματικών 
και διαχρονικών μέτρων εποπτείας και 
ελέγχου, για την αντιμετώπιση του φαινο-
μένου εισφοροδιαφυγής, θα συμβάλλει 
στη μείωση των ελλειμμάτων της δημόσι-
ας κοινωνικής ασφάλισης, θα συνεισφέρει 
στην υγιά χρηματοδότηση των συντάξεων, 
θα ευνοήσει την μείωση του ασφαλιστικού 
κόστους του εισοδήματος εργασίας, ενι-
σχύοντας έτσι τις υγιείς βάσεις του νέου 
αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, μέσα 
από την μεθοδευμένη πάταξη της παραοι-
κονομίας. 

- Τη μη αύξηση του ΦΠΑ. 

Αύξηση του ΦΠΑ, σύμφωνα με τον σύν-
δεσμο, θα οδηγήσει σε μείωση της κατα-
νάλωσης, μείωση τζίρου, περισσότερες 
απολύσεις και, φυσικά, αύξηση του πλη-
θωρισμού. Ήδη η χώρα μας είναι η ακρι-
βότερη σε είδη διατροφής αλλά και ξε-
νοδοχειακών υπηρεσιών σε σύγκριση με 
τις γειτονικές της χώρες, που σημαίνει ότι 
περαιτέρω αύξηση θα δημιουργήσει μεγα-
λύτερα προβλήματα. 

- Την εξειδίκευση των μέτρων διευκόλυν-
σης και επιτάχυνσης των επενδυτικών 
πρωτοβουλιών και τη θέσπιση στρατηγι-
κών τομέων στήριξης της καινοτομίας με 
κεντρικό συντονισμό. Οι επενδύσεις και 
η καινοτομία, τόνισε, αποτελούν το μόνο 
εργαλείο για την θέση της χώρας σε ανα-
πτυξιακή τροχιά. 

Μειώνονται οι φόροι σε
 επιχειρήσεις και μερίσματα

ΠΗΓΗ: Ημερησία

Μείωση των φορολογικών συντελεστών ζητά 
το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο

Πηγή: www.sofokleousin.gr
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