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Οικονοµική ανάσα 
για ελεύθερους επαγγελµατίες

 Κωνσταντίνος Κόλλιας,
πρόεδρος του Οικονοµικού 
Επιµελητηρίου της Ελλάδος 

οφειλέτες αυτοί που θα πληρούν τα κριτήρια 
αναµένεται να κινούνται πλησίον των 20.000. 

Οι βασικοί άξονες
Σύµφωνα µε πληροφορίες, το σχέδιο της κυ-
βέρνησης για τη ρύθµιση οφειλών άνω των 
50.000 ευρώ σε 120 δόσεις προβλέπει τα εξής: 
f Οσοι ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοα-
πασχολούµενοι επιδιώξουν να ενταχθούν στη 
ρύθµιση των 120 δόσεων θα πρέπει να έχουν 
ένα θετικό αποτέλεσµα για τουλάχιστον µία από 
τις τελευταίες τρεις οικονοµικές χρήσεις. Σηµει-
ώνεται ότι ως τελευταία οικονοµική χρήση θα 
λογίζεται αυτή του 2016. 
f Το χρέος, αφού αφαιρεθούν οι προσαυξή-
σεις, τα πρόστιµα και οι τόκοι, πρέπει να είναι 
ίσο µε το εισόδηµα ή µικρότερο από 7 έως 10 
φορές από αυτό. Η τρόικα ζητά το χρέος να εί-
ναι ίσο µε το εισόδηµα ή έως 7 φορές µικρότε-
ρο από αυτό, ενώ η κυβέρνηση αντιπροτείνει 
να είναι 10 φορές. Πηγές τονίζουν ότι η συγκε-
κριµένη παράµετρος θα «κλειδώσει» προς την 
απαίτηση της τρόικας, αν όχι 7, σίγουρα 8 φο-
ρές, όπως ισχύει και για τη ρύθµιση οφειλών 
έως 50.000 ευρώ. 
f Το ύψος της δόσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά 
το 30% µε 40% του ποσού που αποµένει όταν 
από τα έσοδα αφαιρεθούν τα έξοδα (σ.σ.: στα 
έξοδα συµπεριλαµβάνονται και οι φόροι, τόκοι 
και αποσβέσεις), όταν αντίστοιχα για τη ρύθµι-
ση οφειλών από 20.000 έως 50.000 ευρώ είναι 
33%. Η τρόικα ζητά το ποσοστό αποπληρωµής 
να διαµορφωθεί πάνω από το 33% και όχι χα-
µηλότερα, όπως προτείνει η ελληνική πλευρά. 
f ∆εν θα υπάγονται στη ρύθµιση όσοι έχουν 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι κατά 25 
φορές µεγαλύτερα από τη συνολική οφειλή.
f Θα υπάρξει διαγραφή κατά 95% των προ-
στίµων και κατά 85% των προσαυξήσεων και 
των τόκων. 

Σηµειώνεται ότι ο οφειλέτης, εφόσον εγκρί-
νεται η αίτησή του και µέχρι να υπαχθεί στη 
ρύθµιση, θα προστατεύεται από κατασχέσεις 
και πλειστηριασµούς. 

120 δόσεις για 
μισθωτούς και 
συνταξιούχους

ΜΕΤΑ τους ελεύθερους επαγγελματίες, το οι-
κονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θέλει να 
φέρει τη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές 
που έχουν στην εφορία μισθωτοί και συνταξι-
ούχοι. Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», η 
απόφαση για τη ρύθμιση των φορολογικών 
υποχρεώσεων σε 120 δόσεις που έχουν τα 
φυσικά πρόσωπα είναι πολύ πιθανόν να λη-
φθεί τον Απρίλιο. 
Στο υπουργείο Οικονομικών γνωρίζουν ότι πε-
ρίπου 8 στα 10 φυσικά πρόσωπα έχουν οφει-
λές στην εφορία έως 3.000 ευρώ, στις οποίες 
δεν μπορούν να ανταποκριθούν, όχι γιατί δεν 
θέλουν, αλλά γιατί δεν μπορούν. Εξάλλου, κα-
νείς μισθωτός και συνταξιούχος, όπως επιση-
μαίνουν εκπρόσωποι των φορολογουμένων, 
δεν θέλει για μικρές οφειλές να έρχεται αντι-
μέτωπος με τις κατασχέσεις των τραπεζικών 
του λογαριασμών από την εφορία. Βέβαια, το 
συγκεκριμένο εγχείρημα πρέπει να λάβει το 
«πράσινο φως» από την τρόικα, ωστόσο στε-
λέχη του υπουργείου Οικονομικών αισιοδο-
ξούν ότι θα βρουν τη χρυσή τομή προκειμένου 
και τα φυσικά πρόσωπα να μπορούν να ρυθ-
μίσουν παλαιές αλλά και νέες οφειλές προς 
την εφορία. Στο υπουργείο Οικονομικών, μά-
λιστα, προσδοκούν να εισπράξουν ένα σημα-
ντικό μέρος από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές 
που έχουν τα φυσικά πρόσωπα στην εφορία 
και οι οποίες φτάνουν περίπου στα 29 δισ. ευ-
ρώ. Φοροτεχνικοί, μιλώντας στην «R», υποστη-
ρίζουν ότι -με δεδομένο ότι τα εισοδήματα μι-
σθωτών και συνταξιούχων έχουν συρρικνωθεί 
σε ποσοστό που ξεπερνά το 40%- μια γενναία 
ρύθμιση θα δώσει την πολυπόθητη οικονομι-
κή ανάσα στα ελληνικά νοικοκυριά και θα πε-
ριορίσει αισθητά τις κατασχέσεις σε τραπεζι-
κούς λογαριασμούς, που πλέον έχουν ξεπε-
ράσει το 1 εκατομμύριο. 

 Κωνσταντίνος Μίχαλος,
πρόεδρος της Κεντρικής 
Ενωσης Επιµελητηρίων και του 
Εµπορικού και Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου της Αθήνας

 Βασίλης Κορκίδης,
πρόεδρος της Ελληνικής 
Συνοµοσπονδίας Εµπορίου και 
Επιχειρηµατικότητας και του 
Εµπορικού και Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου

 ΚΑΘΕ ρύθµιση οφειλών είναι προς τη σω-
στή κατεύθυνση. Σε µια περίοδο, όµως, που 
οι πληγές της οικονοµικής κρίσης είναι ακόµη 
ανοιχτές, τα κριτήρια για την ένταξη των επι-
χειρήσεων στη ρύθµιση των 120 δόσεων δεν 
θα πρέπει να είναι απαγορευτικά. Πολλοί ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες χάνουν τη ρύθµιση, κα-
θώς τα κριτήρια για την ένταξη σε αυτήν είναι 
εξαιρετικά αυστηρά και περιορίζουν αισθητά 
τον αριθµό επιχειρηµατιών που µπορούν να 
κάνουν χρήση της ευεργετικής αυτής ρύθµι-
σης. Για παράδειγµα, η ρύθµιση θα πρέπει να 
ισχύσει και για τις οφειλές του 2017 και όχι του 
2016. ∆εν θα πρέπει να αποκλείει επιχειρηµα-
τίες µε εισοδηµατικά κριτήρια και κυρίως επι-
χειρηµατίες µε ακίνητη περιουσία, καθώς όσοι 
έχουν ακίνητη περιουσία πάνω από 250.000 ευ-
ρώ εξαιρούνται από τη ρύθµιση. Εκτός όµως 
από τις ευεργετικές ρυθµίσεις, που είναι ανα-
γκαίες σε κάθε περίπτωση, το οικονοµικό επιτε-
λείο της κυβέρνησης θα πρέπει να προχωρήσει 
άµεσα στη σταδιακή µείωση των φορολογικών 
συντελεστών των επιχειρήσεων και των ελεύ-
θερων επαγγελµατιών, καθώς και στην τροπο-
ποίηση των διατάξεων που διέπουν τις ασφα-
λιστικές εισφορές.

 Η ΛΗΨΗ µέτρων που αφορούν γενναίες ρυθ-
µίσεις χρεών άνω των 50.000 ευρώ που έχουν 
σε εφορία και ασφαλιστικά ταµεία οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες είναι προς τη σωστή κατεύθυν-
ση. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες έχουν σηκώσει 
το µεγαλύτερο βάρος της οικονοµικής κρίσης 
και πολλοί εξ αυτών δίνουν ακόµη έναν σκλη-
ρό αγώνα για να κρατηθούν στη ζωή. Προσπα-
θούν να ανταποκρίνονται έγκαιρα στις φορολο-
γικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και δι-
ατηρούν αµείωτο το ανθρώπινο δυναµικό τους. 
Καλό είναι το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρ-
νησης, πέρα από τα ευεργετικά σε κάθε περί-
πτωση µέτρα που λαµβάνει για να ρυθµίζουν 
τις οφειλές τους προς το ∆ηµόσιο χιλιάδες ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες, να λάβει επιτέλους µέτρα 
µε τα οποία να επιβραβεύει και τους συνεπείς 
επαγγελµατίες που ανταποκρίνονται στις οικο-
νοµικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος. 

Αυστηρά κριτήρια 

Να επιβραβευθούν οι συνεπείς

 ΕΙΝΑΙ σηµαντικό για την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς να µπορούν να 
ρυθµίζουν τις οφειλές τους και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Να µπορούν να 
πάρουν µια οικονοµική ανάσα µετά από µια παρατεταµένη οικονοµική κρί-
ση που έχει ως αποτέλεσµα να έχει µειωθεί ο κύκλος εργασιών τους, τη στιγ-
µή µάλιστα που έχουν αυξηθεί σηµαντικά οι ασφαλιστικές 
και οι φορολογικές επιβαρύνσεις. Θα πρέπει, όµως, το 
οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης να µεριµνήσει, 
εκτός από τις οφειλές του ∆ηµοσίου, να µπορούν οι 
ελεύθεροι επαγγελµατίες να ρυθµίζουν κατά τον ίδιο 
τρόπο τα χρέη που έχουν προς τις τράπεζες αλλά και 
προς τους προµηθευτές τους. ∆εν θα πρέπει, εξάλλου, 
να ξεχνάµε ότι το 67% των ελεύθερων επαγγελµατιών 
έχουν µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Αυτό που ζητούµε 
είναι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες να µπορούν µε µια δό-
ση να ρυθµίσουν όλες τις οφειλές που έχουν σε 
∆ηµόσιο και ιδιώτες. 


