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Τ
ην ενίσχυση των επιχειρήσεων για την 
αποπληρωμή φορολογικών και ασφαλι-
στικών οφειλών που θα προκύψουν με-

τά το άνοιγμα της οικονομίας έχουν αρχίσει να 
εξετάζουν τα συναρμόδια υπουργεία. Το νέο 
πρόγραμμα που, εφόσον εγκριθεί, θα εφαρμο-
στεί υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, σχεδιά-
ζεται να «τρέξει» μέσω του ΕΣΠΑ, αφού δώσει 
το «πράσινο φως» η Κομισιόν. Στόχος είναι να 
ενισχυθούν οι επιχειρήσεις εκείνες που, παρά 
την έως τώρα κρατική βοήθεια, αντιμετωπίζουν 
προβλήματα βιωσιμότητας, αλλά διαθέτουν τις 
προοπτικές να παραμείνουν ενεργές, προστα-
τεύοντας τις θέσεις εργασίας. Στο υπουργείο Οι-
κονομικών γνωρίζουν ότι θα υπάρξουν σημα-
ντικοί κίνδυνοι μετά την άρση των μέτρων στή-
ριξης λόγω πανδημίας και επιδιώκουν να προ-
χωρήσουν σε ενέργειες, κυρίως μέσω ευρω-
παϊκών πολιτικών, ώστε να αντιμετωπιστούν τα 
όποια προβλήματα προκύψουν. Γι’ αυτόν τον 
λόγο αναζητούν πρόσθετα εργαλεία για τη δεύ-
τερη φάση στήριξης των επιχειρήσεων, με βα-
σική προτεραιότητα τη συγκράτηση του ιδι-
ωτικού χρέους και κυρίως των οφειλών 
προς την εφορία και τα ασφαλιστικά 
ταμεία. Πρόκειται για ένα από τα με-
γαλύτερα προβλήματα που απασχο-
λούν την κυβέρνηση, αφού το αυξα-
νόμενο ιδιωτικό χρέος αποτελεί βα-
ρίδι για την επανεκκίνηση της οικο-
νομίας. Αλλωστε, η βασική στρατη-
γική που διαμορφώνεται μέσω διαφό-
ρων προγραμμάτων, όπως είναι οι πά-
γιες δαπάνες και οι επιστρεπτέες προκα-
ταβολές, είναι η στήριξη του επιχειρημα-
τικού κόσμου για την τακτοποίηση 
φορολογικών και ασφαλι-
στικών υποχρεώσεων 
έως το 2021.

Σε αυτό το πλαί-
σιο, τα συναρμόδια 
υπουργεία έχουν 
αρχίσει να εξετάζουν 
σοβαρά τη δυνατό-
τητα ενίσχυσης των 
επιχειρήσεων μέσω 
κονδυλίων του ΕΣ-

ΠΑ, ώστε να μπορούν αυτές να αντεπεξέρχονται πιο εύκολα στις υποχρεώσεις τους προς την 
εφορία και τον ΕΦΚΑ. Μια σκέψη είναι να διατεθούν φορολογικά και ασφαλιστικά κουπό-
νια για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους, μέτρο που θα αποτελεί μια μετεξέλιξη του προ-
γράμματος πάγιων δαπανών, χωρίς βέβαια να έχει οριστικοποιηθεί κάποια απόφαση. Θα 
τεθούν συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις για όσους ενταχθούν στο πρό-
γραμμα ώστε οι νέες οφειλές να μην αποτελούν ένα ακόμα βαρίδι για τη βιωσιμότητα μιας 
επιχείρησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ύψος του προγράμματος θα μπορούσε να διαμορ-
φωθεί περίπου στα 200 με 250 εκατομμύρια ευρώ.

Ιδιωτικό χρέος
Οι υψηλές υποχρεώσεις και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές νοικοκυριών και επιχειρήσεων που 
προκάλεσε η πανδημία προβληματίζουν τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ η 
αβεβαιότητα εξακολουθεί να υπάρχει.

Ηδη στην Κομισιόν γίνονται συζητήσεις προκειμένου να δοθεί ιδιαίτερη έμ-
φαση στη στήριξη των επιχειρήσεων όταν θα λήξουν τα οριζόντια μέτρα στή-

ριξης. Οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι στοχευμένες και να αφο-
ρούν επιχειρήσεις που κρίνονται βιώσιμες, σε μια προσπάθεια να απο-
φευχθούν οι πτωχεύσεις εταιρειών που επλήγησαν και να διατηρηθούν 
οι θέσεις εργασίας.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία ανέρχονται στα 108,1 δισ. 
ευρώ, εκ των οποίων, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, τα 5,09 
δισ. ευρώ δημιουργήθηκαν εντός του 2020, καταγράφοντας μείωση σε 

ετήσια βάση. Η μείωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επίδραση των μέ-
τρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της COVID-19 σε ορισμένους κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας και ειδικότερα στην παράταση της προθεσμί-

ας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων ή διευ-
κολύνσεων τμηματικής καταβολής, καθώς και στην αναστολή 

της είσπραξης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφει-
λών υπό προϋποθέσεις. 

Στα ασφαλιστικά ταμεία το ύψος των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών ανέρχεται στα 37,5 δισ. ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,2 δισ. σε σχέση 
με το 2019. Η αύξηση των συνολικών οφειλών 
προέρχεται από τις νέες εντάξεις οφειλετών, κα-
θώς και από τη δημιουργία νέων οφειλών και 
από την αύξηση των πρόσθετων τελών για τους 
οφειλέτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο ΚΕΑΟ. 
Μέσα από το πρόγραμμα πάγιων δαπανών 
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αλλά και από τη δυνατότητα που παρέχει το 
«κούρεμα» των τριών πρώτων γύρων της επι-
στρεπτέας προκαταβολής, oι επιχειρήσεις μπο-
ρούν να εξασφαλίσουν κουπόνι για συμψηφι-
σμό φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

Πιστωτικό κουπόνι 
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόφαση που 
θα ενεργοποιεί το μέτρο της επιδότησης των 
πάγιων δαπανών για 30.000-50.000 επιχειρή-
σεις, ώστε τα πρώτα πιστωτικά κουπόνια συμ-
ψηφισμού με μελλοντικές φορολογικές και 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις να δοθούν στους 
δικαιούχους έως τα τέλη Μαΐου. Η επιχείρηση 
θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενί-
σχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρω-
μή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέ-
λει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφα-
λιστικών οφειλών μέχρι και το τέλος του 2021.

Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των 
πάγιων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός 
του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από το πακέ-
το των κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώ-
πιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Το ποσο-
στό κάλυψης θα ξεκινά από το 90% για τις μι-
κρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και θα μει-
ώνεται στο 70% για τις επιχειρήσεις που απα-
σχολούν μέχρι και 250 άτομα. Για να είναι επι-
λέξιμη μια επιχείρηση, θα πρέπει να πληροί μια 
σειρά από κριτήρια, όπως να παρουσιάζει ζη-
μιά προ φόρων τουλάχιστον 30%, σε σχέση εί-
τε με τα ακαθάριστα έσοδά της είτε με τα συ-
νολικά έξοδά της για το 2020 και να ανήκει σε 
πληττόμενους ΚΑΔ.

Παράλληλα, περίπου 25.000 επιχειρήσεις οι 
οποίες έχουν λάβει ενισχύσεις στο πλαίσιο των 
τριών πρώτων κύκλων επιστρεπτέας προκατα-
βολής και δικαιούνται «κούρεμα» 50% θα έχουν 
τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να λάβουν 
ένα πιστωτικό κουπόνι για συμψηφισμό με κά-
θε μορφής φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέ-
ωση, αξίας ίσης με το 35% των ενισχύσεων που 
έχουν λάβει. Και σε αυτή την περίπτωση το πι-
στωτικό κουπόνι θα μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί για τρέχουσες οφειλές και έως το τέλος του 
2021. Βέβαια, εάν λάβουν την έξτρα ενίσχυση, 
θα πρέπει να αποπληρώσουν το 100% της επι-
στρεπτέας των τριών πρώτων κύκλων σε 60 μη-
νιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως 
τις 31 Ιανουαρίου 2022.
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