
ΚΥΡΙΑΚΗ

12.2.2017

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
www.real.grRealmoney

ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ
Οι εισφορές-φωτιά ανοίγουν νέ-

ες τρύπες» στο ασφαλιστικό. Οι 

ειδικοί εκτιμούν ότι στο τέλος Φε-

βρουαρίου θα υπάρχει μείωση 

των εσόδων του ΕΦΚΑ κατά 15%
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ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ 
ΤΗΣ L’OREAL Η APIVITA
Ο ιδρυτής και αντιπρόεδρος της 
Apivita, Νίκος Κουτσιανάς, κα-
λείται να απαντήσει στο πολύ-
µηνο φλερτ για εξαγορά της 
εταιρείας του από τον γαλλικό 
όµιλο καλλυντικών

ΣΤΡΩΝΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΟΝ 
∆ΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
Η «R» παρουσιάζει το σχέδιο 
του υπουργείου Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης για την αναβίω-
ση του κλάδου της µεταξουρ-
γίας και τη χρηµατοδότηση 
των επιχειρήσεων µε κονδύλια 
του ΕΣΠΑ

«ΠΟΛΕΜΟΥΝ» 
ΤΟΝ ΦΟΡΟ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ
Να µην εφαρµοστεί το τέλος 
διανυκτέρευσης ζητούν οι ξε-
νοδόχοι, γιατί φοβούνται νέα 
µείωση των τουριστικών εσό-
δων ενόψει της υπογραφής 
συµβολαίων για το 2018
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Η τρόικα ζητεί να ξεκινήσουν ά-
μεσα οι διαδικασίες για την πώλη-
ση του 17% της ∆ΕΗ, του 66% του 
∆ΕΣΦΑ και του 35% των ΕΛΠΕ, για 
να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση
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Πωλητήριο-
εξπρές για τα 

«φιλέτα»
της ενέργειας

από 300.000 µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις

Ε
να βήµα πριν από την τελική συµφωνία µε 
την τρόικα βρίσκεται το οικονοµικό επιτε-
λείο, όσον αφορά τη διευθέτηση των συ-

νολικών οφειλών άνω των 300.000 επιχειρήσεων 
προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταµεία 
µέσω του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Ωστό-
σο, ανοιχτό παραµένει ακόµη το εάν στη ρύθ-
µιση θα ενταχθούν και οι οφειλές από τον Φό-
ρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ), καθώς οι δα-
νειστές επιµένουν να συµπεριληφθεί στα προς 
ρύθµιση χρέη και κούρεµα όπου κριθεί ανα-
γκαίο, κάτι που αρνείται το υπουργείο Οικονο-
µικών. Πηγές µε γνώση των διαπραγµατεύσε-
ων τονίζουν ότι η συµφωνία για τον εξωδικαστι-
κό συµβιβασµό «δεν θα σπάσει για τον ΦΠΑ».

Η Realnews έχει στη διάθεσή της το σχέ-
διο νόµου υπό τον τίτλο «Εξωδικαστικός µηχα-
νισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων», µε 
ηµεροµηνία 1 Φεβρουαρίου 2017, το οποίο 
έχει 18 άρθρα και περιλαµβάνει, σε αντίθεση 
µε προηγούµενα κείµενα, την παροχή ασυλί-
ας στα τραπεζικά στελέχη και τους δηµοσίους 
υπαλλήλους που θα υπογράψουν τις αναδιαρ-
θρώσεις δανείων. Από τις ρυθµίσεις του εξωδι-
καστικού συµβιβασµού εξαιρούνται οι οφειλές 
ελεύθερων επαγγελµατιών, οι οποίοι -όπως ανα-
φέρεται στο σχέδιο νόµου- µπορούν να αποτα-
θούν στις προστατευτικές διατάξεις του νόµου 
Κατσέλη. Ο εξωδικαστικός συµβιβασµός αφο-
ρά µόνο επιχειρηµατικά δάνεια και όχι στεγα-
στικά και καταναλωτικά.

Για να µπορέσει µία επιχείρηση να ρυθµίσει τα 
χρέη της µε βάση τις διατάξεις του εξωδικαστι-
κού συµβιβασµού, πρέπει να κριθεί βιώσιµη, 
να έχει συνολικές οφειλές (σε τράπεζες, εφο-
ρία, ταµεία) άνω των 20.000 ευρώ και να συµ-
φωνήσουν τα 3/5 των πιστωτών της. Η ρύθµι-
ση δεν αφορά χρέη που γεννήθηκαν µετά την 
31η ∆εκεµβρίου 2016. Κάθε επιχείρηση µπορεί 
να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικα-
σία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών, εφόσον 
κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016 είχε προς τρά-
πεζα οφειλή από δάνειο σε καθυστέρηση του-
λάχιστον 90 ηµερών ή οφειλή που ρυθµίστη-
κε µετά την 1η Ιουλίου 2016, ή είχε ληξιπρόθε-
σµες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, ή 
είχε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς φορέα κοινω-

νικής ασφάλισης, ή είχαν σφραγισθεί επιταγές 
εκδόσεώς της λόγω µη επαρκούς υπολοίπου, ή 
είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωµής ή δικαστικές 
αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων 
εις βάρος της.

Η αποπληρωµή των οφειλών προς το ∆ηµό-
σιο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120 δόσεις. Κατ’ 
εξαίρεση µπορεί να φθάσει τις 180 όταν τα χρέη 
προς το ∆ηµόσιο υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ. 
Η µηνιαία δόση δεν µπορεί να είναι κάτω από 
50 ευρώ. ∆εν υπάρχει περίοδος χάριτος για το 
∆ηµόσιο. Το κούρεµα χρεών προς το ∆ηµόσιο 
γίνεται µε σειρά παλαιότητας, από την παλαιό-
τερη οφειλή προς τη νεότερη. Στη ρύθµιση µπο-
ρούν να ενταχθούν και ήδη ρυθµισµένες προς 
το ∆ηµόσιο οφειλές.

Το τελικό σχέδιο 
για τον εξωδικαστικό 
συµβιβασµό

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ «R»
Πρόταση-«ανάσα» για κούρεµα οφειλών σε περισσότερες  ΣΕΛ. 4-5


