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ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ & ΕΦΟΡΙΑ ΣΕ
90 ΚΑΙ ΑΝΩ ∆ΟΣΕΙΣ
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,
Επανερχόµαστε µε την παρούσα επιστολή στο πάγιο αίτηµα του επιχειρηµατικού κόσµου
για ουσιαστική ρύθµιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία (ΙΚΑ – ΟΑΕΕ) και την
εφορία (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΑΠ, Φόρος εισοδήµατος). Όπως και η ίδια η Κυβέρνηση διαπίστωσε
η προηγούµενη απόφαση για ρύθµιση των οφειλών δεν απέδωσε τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι του επιχειρείν είχαν υπογραµµίσει ότι η ρύθµιση
οφειλών σε 35 δόσεις για παλιές οφειλές και 12 για τις µετά την 31- 12- 2012 , δεν ήταν η
λύση που ζητούσαν οι επιχειρηµατίες οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις οφειλές
τους λόγω της οικονοµικής συγκυρίας και απειλούνται µε πρόστιµα, τόκους και
κατασχέσεις.
Ζητάµε µια γενναία ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών σε ασφαλιστικά ταµεία και την
εφορία σε 90 δόσεις και άνω, ως τη µοναδική λύση που θα βοηθήσει τον επιχειρηµατικό
κόσµο να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Σε διαφορετική περίπτωση προβλέπεται να
υπάρξουν ακόµη περισσότερα λουκέτα σε επιχειρήσεις αλλά και σηµαντική µείωση στα
έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων και την εφορία µε ότι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία
του κράτους.
Στο πλαίσιο αυτό, το Επιµελητήριο Πιερίας προτείνει τα εξής:
- Ενιαία ρύθµιση των ασφαλιστικών οφειλών µέχρι σήµερα, αύξηση των δόσεων σε 90 και
άνω και κατάργηση της υψηλής προκαταβολής ως προϋπόθεσης για υπαγωγή σε
ρυθµίσεις του ΟΑΕΕ.
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- Για τους οφειλέτες στα ασφαλιστικά ταµεία του ΙΚΑ και ΟΑΕΕ που δεν έχουν υπαχθεί σε
καθεστώς ρύθµισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώµατος συνέχισης προηγούµενων
ρυθµίσεων, να ανασταλεί η διαδικασία λήψης αναγκαστικών και λοιπών µέτρων µέχρι τις
31- 12- 2020.
- Σε περίπτωση αδυναµίας εξόφλησης τρεχουσών εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταµεία
ενώ η επιχείρηση έχει υπαχθεί σε ρύθµιση, να δοθεί δυνατότητα στους οφειλέτες ανά
τρίµηνο να υπαχθούν και οι τρέχουσες οφειλές σε νέα ρύθµιση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν
συσσωρεύονται ανεξόφλητες εισφορές και θα µπορεί η επιχείρηση να λάβει ασφαλιστική
ενηµερότητα από τον αρµόδιο φορέα.
- Προσαρµογή των ασφαλιστικών εισφορών στα τρέχοντα οικονοµικά δεδοµένα της
χώρας και στο τρέχον ΑΕΠ, καθ’ ότι το ύψος των σηµερινών ασφαλιστικών εισφορών είναι
υπολογισµένο µε βάση το ΑΕΠ της χώρας µας του έτους 2007, που έχει υποστεί
συρρίκνωση τουλάχιστον 35% .
- Αύξηση των µηνιαίων δόσεων της πάγιας ρύθµισης προς την Εφορία από 12 έως 24,
όπως ισχύει σήµερα, σε τουλάχιστον 90 δόσεις και άνω και δυνατότητα ένταξης και των
παλιότερων οφειλών, δηλαδή αυτών που δηµιουργήθηκαν µέχρι σήµερα σε πάγια
ρύθµιση. Να υπάρξει, δηλαδή µια νέα συνολική ρύθµιση στην οποία θα µπορούν να
ενταχθούν παλιές και νέες οφειλές χωρίς περιορισµούς.
- Όσοι επιθυµούν να υπαχθούν σε ρύθµιση των οφειλών τους προς την εφορία να µην
είναι υποχρεωτική η καταβολή τυχόν µη εξοφληµένου αναλογούντος φόρου αλλά να
βεβαιώνεται στη ∆ΟΥ και να εντάσσεται στη συνολική ρύθµιση.
- Σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής µίας δόσης προς τα ασφαλιστικά ταµεία ή την
Εφορία, να µη χάνεται η ρύθµιση αλλά να δίνεται η δυνατότητα τουλάχιστον για
καθυστέρηση έως τρεις δόσεις.
- Μείωση του επιτοκίου που επιβαρύνει το χρέος που µπαίνει σε ρύθµιση.
- Την αποποινικοποίση του αδικήµατος της µη καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών
εισφορών λόγω οικονοµικής αδυναµίας και την αποµάκρυνση του κλίµατος φόβου,
πανικού, και δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης, λογικής, κατανόησης των προβληµάτων
και αισιοδοξίας για την επίλυσή τους, γεγονός που θα δώσει ισχυρή ψυχολογική ώθηση
στην δοκιµαζόµενη σκληρά αγορά και θα βοηθήσει σηµαντικά στη βιωσιµότητα των
επιχειρήσεων.
Κύριοι Υπουργοί,
Κράτος και λαός έχουν περιέλθει, πλέον, σε µια κρίσιµη καµπή. Ευελπιστούµε ότι θα λάβετε
γενναίες αποφάσεις στηρίζοντας το εισόδηµα του ελληνικού λαού. Είµαστε δίπλα σας,
έτοιµοι να συνεργαστούµε ώστε να αναπτυχθεί µια υγιής και σταθερή επιχειρηµατική τάξη
που θα θέσει γερά θεµέλια στην οικονοµική ανάκαµψη της χώρας µας.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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