‘’΄Ηγγικεν
η
ώρα
της
κρίσης’’! Ο γερμανικός οίκος
αξιολόγησης
Scope
προειδοποιεί ότι δεν αντέχει
η
αγορά
υπερπροσφορά
ακινήτων, συνιστώντας άμεσο
κούρεμα
των
δανείων
και
ρυθμίσεις
με
τους
δανειολήπτες!!
Την ώρα που οι τράπεζες ετοιμάζονται να μεταφέρουν σε
‘’επενδυτές’’ προβληματικά δάνεια δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ
μέσω των τιτλοποιήσεων, αναθέτοντας την είσπραξη τους σε
‘’ειδικές’’ εταιρείες διαχείρισης και η κυβέρνηση αναφέρεται
στα ‘’επιτεύγματα του Ηρακλή’’ και σε κρατικές εγγυήσεις, ο
γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope προειδοποιεί ότι θα ήταν
καταστροφικό για όλους, αν επιλεγεί η οδός των μαζικών
πλειστηριασμών, καθώς η ελληνική αγορά θα «γονατίσει» από την
υπερπροσφορά ακινήτων γιατί οι όποιες πωλήσεις θα
πραγματοποιηθούν με τεράστια έκπτωση και οι ίδιες οι τράπεζες
θα βγουν χαμένες, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθεί και η αξία των
«κόκκινων» δανείων που θα παραμείνουν στα χαρτοφυλάκιά τους…!

Σε ειδική έκθεση για τις επερχόμενες τιτλοποιήσεις, η Scope
υπογραμμίζει ότι η μαζική ρευστοποίηση ενεχύρων με
πλειστηριασμούς «θα αποδώσει συγκριτικά πιο φτωχά αποτελέσματα
ακόμη κι αν χρειαστεί να προχωρήσουν οι τράπεζες σε ιδιαίτερα

γενναιόδωρα κουρέματα δανείων με βάση συμφωνίες αναδιάρθρωσης,
επειδή η ρευστοποίηση ενεχύρων έχει πολύ πιο σοβαρά
μειονεκτήματα, που θα διαβρώσουν σημαντικά την παρούσα αξία
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αναφέρεται σ΄ αυτά
αναλύοντας τα ένα προς ένα, φτάνοντας στο απόφθεγμα να συνιστά
τελικά στις τράπεζες γενναία κουρέματα και ρυθμίσεις απευθείας
με τους δανειολήπτες»!

Πλέον αυτού, αν δεν ακολουθήσουν την προτροπή τους θα
γιγαντώσουν και θα οξύνουν το πρόβλημα τους στις ταμιακές τους
εισροές, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στις διαδικαστικές
ενέργειες είσπραξης των δανείων.

Όλα αυτά στιγμές που δέχονται ένα νέο μπαράζ σκληρού
γερμανικού «πρέσινγκ» για τα κόκκινα δάνεια καλούμενες να
μειώσουν άμεσα αυτά σε μονοψήφιο ποσοστό, για να μη χάσουν το
‘’τρένο’΄ της ευρωπαϊκής εγγύησης καταθέσεων, κάτι που σαφώς
θα συμβεί αν δεν αλλάξουν έγκαιρα ρότα παραμένοντας στις
‘’τακτικές’’ τους!!!

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σόλτς, δήλωσε
χαρακτηριστικά στους Financial Times για πρώτη φορά, ότι η
Γερμανία είναι έτοιμη να εγκρίνει την κοινή ευρωπαϊκή εγγύηση
στις τραπεζικές καταθέσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το
Βερολίνο θα μπορούσε να άρει τις ενστάσεις του για τη
συμμετοχή της Ελλάδος, υπό τον απαράβατο όρο ότι θα
επιταχυνθεί η εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών της χώρας,
σε ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων που δεν θα ξεπερνούν τον
μονοψήφιο Μ.Ο. της Ε.Ε., κάτι που υπό τις ισχύουσες &
προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι αδύνατον να συμβεί!

Φίλοι μας, όσες και όσοι ανήκετε στους παλιούς αναγνώστες μας,
ξέρετε πολύ καλά τον αγώνα που έχουμε δώσει και εξακολουθούμε

να δίνουμε απέναντι σε όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις,
σκεπτόμενοι τον λαό και τη χώρα μας πάντα, πέρα και πάνω από
κόμματα!

Μετά από τόσα χρόνια ήρθαν τώρα οι διώκτες μας, οι υπεύθυνοι
της καταστροφής μας και λεηλάτες μας να δικαιώσουν τις θέσεις
μας, τις προτροπές μας και τον αγώνα μας. Ας ελπίσουμε η
παρέμβαση των ΄΄εκτελεστών΄΄ μας έστω και τώρα, να αναγκάσει
την κυβέρνηση και τους τραπεζίτες να αλλάξουν ΄΄ρότα΄΄ άμεσα,
να σωθούν ζωές, σπίτια και περιουσίες, να σωθούν τελικά και οι
τράπεζες, να ανασάνει η αγορά, να σωθεί επιτέλους και η
οικονομία της χώρας μας!

Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι οι τελευταίες αυτές εξελίξεις είναι
ικανές να πείσουν κυβέρνηση και τραπεζίτες να καλέσουν άμεσα
όλους τους δανειολήπτες της χώρας, να διαπραγματευτούν μαζί
τους γενναία ποσοστά κουρέματος, ούτος ώστε να προχωρήσουν
στις ρυθμίσεις των δανείων τους, να κλείσει αυτό το δαιδαλώδες
και δυσώδες κεφάλαιο για τον τόπο, τις κυβερνήσεις, τους
τραπεζίτες και τις τράπεζες, μέσα σε λίγους μήνες!!!

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΧΙΛΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ
ΤΕΛΙΚΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΗ!!!

Και κλείνοντας: Έχω τόσα πολλά να σας πω, αλλά ο χρόνος και ο
χώρος δεν επαρκεί, ένα μόνο θα σχολιάσω. Υπάρχουν άραγε
κάποιοι νοήμονες και σοβαροί μέσα στους 300 που δεν
συμμετέχουν σ’ αυτόν τον ‘’ανελέητο πόλεμο’’ της σύσσωμης
αντιπολίτευσης εναντίον της κυβέρνησης, σ’ αυτό το
‘’αιμοσταγές έγκλημα’’ των Μπάρμπεκιου μπριζολών που διεξήχθη
εντός των συνόρων μας, σε ένα περιβάλλον ψυχροπολεμικού
πολέμου μεταξύ ΗΠΑ & ΡΩΣΙΑΣ; Συγγνώμη έκανα λάθος… εννοούσα

μεταξύ Ελλήνων και
‘’νεοεισβολέων’’!

της
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Μετά κι απ’ αυτή τη γελοιότητα φίλοι μου, να ασχολούνται όλα
τα Μ.Μ.Ε. και οι 300 της βουλής των Ελλήνων με μπριζόλες και
με την Πολακιάδα, σε μια περίοδο που από στιγμή σε στιγμή
περιμένουμε να εμπλακούμε σε πόλεμο με τη Τουρκία και με
κάποια εκατομμύρια πολίτες να νοιώθουν ως μελλοθάνατοι, να
λεηλατούνται και να οδηγούνται πολλοί απ’ αυτούς έως και στον
θάνατο, ποιος μπορεί να περιμένει ότι θα μας πάρουν στα σοβαρά
εχθροί και σύμμαχοι για να σώσουν τον λαό μας και τη πατρίδα
μας;
Η κρίση και οι απαντήσεις δικές σας!

Β. Αναγνώστου
Συγγραφέας- αρθρογράφος

www.manifesto.com.gr

ΠΗΓΗ:https://katohika.gr/ellada/%ce%84ingiken-i-ora-tis-krisis
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Ανοιξε η πλατφόρμα για τις

120 δόσεις
Διαθέσιμη για όσους θέλουν να ρυθμίσουν
τα
χρέη
τους
προς
την
εφορία
–
Εντάσσονται πλέον και επιχειρήσεις χωρίς
κριτήρια εισοδήματος
– Μειώνεται το
μηνiαίο επιτόκιο των δόσεων από 5% σε 3%
– Εντάσσονται και νέες κατηγορίες
οφειλών, εφόσον αφορούν παρελθόντα έτη
–πλην του φόρου εισοδήματος 2018
Στη διάθεση των πολιτών είναι από το απόγευμα της Πέμπτης, η
πλατφόρμα για τις 120 δόσεις στην εφορία.

Από την υπηρεσία αυτή οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση ένταξης των ληξιπρόθεσμων προς τη φορολογική διοίκηση
οφειλών τους, στις Ρυθμίσεις του Ν.4152/2013 και του
Ν.4611/2019.
Συνδεθείτε με την πλατφόρμα μπαίνοντας ΕΔΩ
Η νέα ρύθμιση διευκολύνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
που θέλουν να κλείσουν τους ανοιχτούς λογαριασμούς τους με την
εφορία.
Παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών σε πολύ μικρές και
πολλές μηνιαίες δόσεις, προβλέπει πάγωμα όλων των κατασχέσεων
σε εισοδήματα, καταθέσεις και περιουσίες, ξεμπλοκάρισμα
τραπεζικών λογαριασμών, σημαντικό κούρεμα των τόκων και των
προσαυξήσεων αλλά και δυνατότητα ένταξης ακόμη και οφειλών που
προκύπτουν εντός του 2019, από δηλώσεις παρελθόντων ετών οι
οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα.

Τα στοιχεία της ρύθμισης
Υπενθυμίζεται ότι με τις νέες αλλαγές :
– μειώνεται η ελάχιστη μηνιαία δόση από 30 στα 20 ευρώ και,
συνεπώς, αυξάνεται και ο αριθμός των δόσεων που δικαιούνται οι
μικροφειλέτες των 500-3.500 ευρώ.
– μόλις και ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση (μετά την αίτηση και
πληρωμή της προκαταβολής) σταματούν αμέσως οι παλαιές
κατασχέσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποδέσμευση των κατασχεμένων στα χέρια τρίτου
μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη, ο οφειλέτης εισέρχεται με
τη χρήση των προσωπικών του κωδικών σε ειδική εφαρμογή του
taxisnet στο δικτυακό τόπο www.aade.gr και εκτυπώνει «βεβαίωση
αποδέσμευσης» την οποία γνωστοποιεί στον τρίτο εντός μηνός από
την έκδοση της.
Επιπλέον:
– εντάσσονται
εισοδήματος.

πλέον
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επιχειρήσεις

χωρίς

κριτήρια

– μειώνεται και το μηνiαίο επιτόκιο των δόσεων από 5% σε 3%.
– εντάσσονται και νέες κατηγορίες οφειλών, εφόσον αφορούν
παρελθόντα έτη –πλην του φόρου εισοδήματος 2018.
– μέσω προπληρωμής, εντάσσονται προαιρετικά και όσοι τυχόν
αποκλείονται λόγω ύψους οφειλής.
Παρά τις εντυπωσιακές αλλαγές πάντως, δύο στοιχεία παραμένουν
ίδια με την παλιά ρύθμιση ΣΥΡΙΖΑ: εξαιρούνται από δόσεις,
εκπτώσεις και «κουρέματα» (α) όσοι τηρούν με συνέπεια τις 100
δόσεις, αλλά και (β) όλοι όσοι εξοφλούν στην ώρα τους και δεν
χρωστούν απολύτως τίποτε στην εφορία.
Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την νέα απόφαση:
1. Υπάγονται επιπλέον περιπτώσεις στην ρύθμιση: «Επιπλέον, στη
ρύθμιση των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019, μετά από επιλογή
του οφειλέτη, δύναται να υπαχθούν, με τους όρους και τις

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, οφειλές ληξιπρόθεσμες και
μη που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής
σε ρύθμιση, οι οποίες δεν έχουν ρυθμισθεί βάσει δικαστικής
απόφασης, προσωρινής διαταγής ή άλλων νομοθετικών διατάξεων,
πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 και αφορούν σε
υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018,
εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής
δήλωσης λήγει μετά τις 31.12.2018. Στην περίπτωση που από το
χρηματικό κατάλογο ή τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα δεν
προκύπτει η αναγωγή της υποχρέωσης έως τις 31.12.2018,
απαιτείται προς τούτο έγγραφη βεβαίωση της βεβαιούσας αρχής
προς τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της
είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας».
2. Προεξόφληση χρέους με προκαταβολή: «Η αίτηση-δήλωση για
προκαταβολή ποσού με χορήγηση ισόποσης απαλλαγής προσαυξήσεων
και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής (…) και η επιλογή του ποσού
από τον οφειλέτη γίνεται κατά την υποβολή του αιτήματος
υπαγωγής στη ρύθμιση. Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι το
διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει
επιλέξει ο οφειλέτης. Η προκαταβολή είναι καταβλητέα άπαξ,
μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης. Η ρύθμιση καθίσταται ενεργή με την προκαταβολή
του ποσού που επιλέγει ο οφειλέτης. Το ποσό των δόσεων της
ρύθμισης αναπροσαρμόζεται μετά την προκαταβολή σύμφωνα με το
πλήθος των δόσεων, όπως αυτό έχει οριστεί προκειμένου να
υπολογιστεί το ελάχιστο ποσό προκαταβολής (…) Η προκαταβολή
δεν προσμετράται στο πλήθος των δόσεων της ρύθμισης. Ο
οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων της ρύθμισης των άρθρων
98-109 του ν. 4611/2019 μετά την καταβολή της προκαταβολής.».
3. Η μείωση του τόκου (με επιτόκιο 3% αντί 5% που υπολογίστηκε
στις αιτήσεις που έχουν ήδη γίνει) θα γίνει αυτοματοποιημένα
από την ΑΑΔΕ μετά τον Οκτώβριο.
4. Στη βασική οφειλή των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά
Υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 4611/2019 δεν
λαμβάνεται υπόψη το ποσό της τυχόν προκαταβολής που επιλέγει

να πληρώσει ο φορολογούμενος. Δηλαδή αν κάποιος χρωστά και
προπληρώσει ένα μέρος της οφειλής του, μπορεί να πέσει κάτω
από τα 3.000 ευρώ για να μη πλρώνει καν τόκους.
5. Στη βασική οφειλή έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ που
αποτελεί κριτήριο υπαγωγής για τις επιχειρήσεις,
περιλαμβάνεται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών στις
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα ή Τελωνεία, κατά περίπτωση, που
υποχρεωτικά υπάγονται στη ρύθμιση χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το
ποσό της τυχόν προκαταβολής που επιλέγει ο φορολογούμενος
σύμφωνα με το άρθρο 6. Η ρύθμιση. Δηλαδή και πάλι δίδεται η
δυνατότητα καταβολής ποσού ποκειμένου ν μειωθεί η οφειλή κάτω
του ανωτάτου ορίου και να υπαχθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση.
6. Νομικά πρόσωπα που κατά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου
4621/2019 (ήτοι 31.7.2019) έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους
σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις
κατά τις διατάξεις των υποπερ. α έως γ της περ. Γ’ της παρ. 1
του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, δύνανται να αιτηθούν 120
δίσεις, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη
ρύθμιση (τέλος Σεπτεμβρίου).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν επιλέξουν με σχετική αίτηση τους την
υπαγωγή, θεωρείται ότι συνεχίζουν με το πρόγραμμα ρύθμισης που
τους είχε χορηγηθεί σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις και υπό
τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 98-109, όπως ισχύουν.
7. Οφειλέτες που έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4621/2019 (ήτοι 31.7.2019) με
βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 98 και
του άρθρου 100 του ν. 4611/2019, δύνανται να ζητήσουν την εκ
νέου ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές,
όπως τροποποιούνται με τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 2 του ν.
4621/2019, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή
αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019.
8. Οφειλέτες που κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4621/ 2019
(ήτοι 31.7.2019) έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση με

τις διατάξεις του ν. 4611/2019, μπορούν να ζητήσουν την εκ
νέου ρύθμιση των οφειλών τους, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.
4611/2019, προκειμένου να τύχουν των απαλλαγών της παρ. 6 του
άρθρου 98 του ν. 4611/2019, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του
άρθρου 2 του ν. 4621/2019.
9. Στην περίπτωση υπαγωγής σε ρύθμιση σε έως και εκατόν είκοσι
(120) δόσεις επέρχεται απώλεια του αρχικού προγράμματος
ρύθμισης. Η απώλεια επέρχεται με την πίστωση της πρώτης δόσης
της νέας ρύθμισης, ή της προκαταβολής, κατά περίπτωση,
10. ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ: Για την αποδέσμευση των κατασχεμένων στα
χέρια τρίτου μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη, ο οφειλέτης
εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών σε ειδική
εφαρμογή του taxisnet στο δικτυακό τόπο www.aade.gr και
εκτυπώνει βεβαίωση αποδέσμευσης την οποία γνωστοποιεί στον
τρίτο εντός μηνός από την έκδοση της, με κάθε πρόσφορο μέσο.
Η βεβαίωση αποδέσμευσης αναφέρει τη συγκεκριμένη αναγκαστική
κατάσχεση («Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (Τ.Ο.Κ)») προς
αποδέσμευση των μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι του
τρίτου. Δεν αποδεσμεύονται κατασχέσεις οι οποίες δεν έχουν
επιβληθεί αποκλειστικά για χρέη που έχουν ρυθμιστεί με τις
διατάξεις των άρθρων 98 – 109 του ν. 4611/2019 πριν ή μετά την
τροποποίηση τους και περιλαμβάνουν και άλλα χρέη που δεν
ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές.
Τις ευνοϊκές ρυθμίσεις Πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι,
έχουν τη δυνατότατα εφόσον ρυθμίσουν τις οφειλές τους να
ανακτήσουν τα κλειδιά των τραπεζικών τους λογαριασμών για όσο
χρόνο παραμένουν συνεπείς στις πληρωμές τους.

ΠΗΓΗ:https://www.protothema.gr/economy/article/922241/alert-an
oixe-i-platforma-gia-tis-120-doseis/

Προστασία πρώτης κατοικίας:
Ανοίγει η πλατφόρμα – Πώς θα
ενταχθείτε στη ρύθμιση
Περίπου 180.000 νοικοκυριά με κόκκινα δάνεια ύψους 11 δισ.
ευρώ αναμένεται να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Ανοίγει αύριο, Δευτέρα 1η Ιουλίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για
την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Την πλατφόρμα θα εγκαινιάσει ο ειδικός τομεακός γραμματέας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης, στο υπουργείο
Οικονομίας και Ανάπτυξης, στις 9.00 το πρωί.

Ο κ. Κουρμούσης έχει δηλώσει σχετικά με το θέμα ότι η
ηλεκτρονική πλατφόρμα αφορά 180.000 σπίτια που μπορούν να
διασωθούν. Μέσω αυτής ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να βρει και
την επιδότηση του Δημοσίου που μπορεί να ανέρχεται στο 50% της
δόσης. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση υπάρχουν περιουσιακά και
εισοδηματικά κριτήρια. Η αντικειμενική αξία του σπιτιού δεν
πρέπει να ξεπερνάει τα 250.000 ευρώ και το ετήσιο εισόδημα τα
36.000 ευρώ.

Περίπου ένα μήνα, είπε ο κ. Κουρμούσης, μετά την υποβολή της
αίτησης στην πλατφόρμα, οι τράπεζες στην οποία υπάρχουν τα
«κόκκινα δάνεια» θα προτείνουν μια ευνοϊκή ρύθμιση. Στη
συνέχεια ο πολίτης θα έχει ένα μήνα να αποφασίσει το κατά πόσο

επιθυμεί να υπαχθεί στη ρύθμιση και στη συνέχεια υπογράφει τη
σχετική σύμβαση και ξεκινά η διαδικασία της επιδότησης.

Μέσα σε ένα μήνα θα ξεκινά η καταβολή της επιδότησης των
μηνιαίων δόσεων έως 25 χρόνια. Μέχρι το τέλος του έτους θα
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους.

Σε σεμινάριο της ειδικής γραμματείας που πραγματοποιήθηκε τις
προηγούμενες ημέρε, οι ομιλητές ανέφεραν ότι η πλατφόρμα θα
περιλαμβάνει έναν «θησαυρό» πληροφοριών για τους δανειολήπτες
που ζητούν ευνοϊκή ρύθμιση, όπως φορολογικά, περιουσιακά,
οικογενειακά και άλλα στοιχεία και υπογραμμίστηκε ότι «για
πρώτη φορά, οι τράπεζες θα έχουν στη διάθεσή τους τόσο πλήρη
και συγκεντρωμένα στοιχεία για τους οφειλέτες με χρέη σε
καθυστέρηση».

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, όσοι αιτούνται ευνοϊκής
ρύθμισηςεμπίπτουν και στην Αρχή τραπεζικού απορρήτου η οποία
θεσμοθετήθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Θεόδωρος Μητράκος,
επισήμανε στην ομιλία του ότι η σημασία της πλατφόρμας είναι
πολύ μεγάλη διότι το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων
είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει το τραπεζικό
σύστημα αλλά και το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε, τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια στο τέλος του 2018 ανέρχονταν σε 86,5 δισ. ευρώ. Το
πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους μειώθηκαν σε περίπου 80 δισ.
ευρώ αλλά το ποσοστό τους παραμένει εξαιρετικά υψηλό σε σχέση

με το σύνολο των δανείων, όπως είπε, και ανέρχεται σε 45,2%.
Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων
ανέρχεται σε 53%, των στεγαστικών σε 44,5% και των
επιχειρηματικών δανείων επίσης σε 44,5%.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των
ελεύθερων επαγγελματιών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων
φθάνουν το 67%, ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι 25% και
το μικρότερο ποσοστό αφορά τη ναυτιλία που είναι στο 23%.

Το 2018 το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε
κατά 12% ή κατά 7,7 δισ. ευρώ ενώ 5,6 δισ. ευρώ πωλήθηκαν και
5,6 δισ. ευρώ διαγράφηκαν.

Η Τράπεζα της Ελλάδας, όπως ανέφερε ο κ. Μηρτάκος, εκφράζει
την αισιοδοξία της ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα συμβάλλει
στη διευθέτηση του προβλήματος «και στην αισιοδοξία συνηγορούν
η σταθεροποίηση και ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η
αποκατάσταση της ρευστότητας των τραπεζών, η βελτίωση στη
λειτουργία της διατραπεζικής αγοράς και η κερδοφορία προ φόρων
των τραπεζών. Επίσης στην αισιοδοξία συμβάλει η ανάκαμψη της
αγοράς ακινήτων, η οποία το 2018 αυξήθηκε κατά 1,6% ενώ το
πρώτο τρίμηνο του 2019 η πωλήσεις κατοικιών αυξήθηκαν κατά 4%
και των καταστημάτων κατά 7%».

Πλέον έχουμε διαθέσιμο όλο το θεσμικό οπλοστάσιο για τη
διαχείριση των κόκκινων δανείων, συνέχισε ο υποδιοικητής της
ΤτΕ, και προσέθεσε ότι η αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική
πλατφόρμα και το θεσμικό πλαίσιο δίνουν μακροπρόθεσμες
βιώσιμες λύσεις, που δεν κατάφερε να δώσει μόνο του το
τραπεζικό σύστημα αφού οι ρυθμίσεις που έγιναν σε πολύ μεγάλο
ποσοστό γρήγορα αθετούνταν.

«Πιστεύουμε ότι η επιδότηση της πληρωμής της δόσης από το
Δημόσιο θα συμβάλει στην τήρηση των ρυθμίσεων και θα αποτρέψει
τους ωφελούμενους να σταματούν τη διαδικασία Με άλλα λόγια
τους δίνεται ένα σημαντικό κίνητρο συνέπειας» κατέληξε ο
υποδιοικητής.

Από την πλευρά του, ο Θεόδωρος Κουτσούμπας, εκπρόσωπος
μεσολαβητών επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών, υπογράμμισε
ότι οι διαπιστευμένοι μεσολαβητές επιμορφώθηκαν στον τραπεζικό
χώρο για να βοηθήσουν τα μέρη να συγκλίνουν και να βρουν μια
κοινά αποδεκτή λύση.

Αναλυτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ειδικές κατηγορίες
ένταξης παραδείγματα και εξειδικευμένες πληροφορίες μπορούν να
αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική σελίδα της
ειδικής γραμματείας (http://www.keyd.gov.gr).

Πηγή πληροφοριών: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

ΠΗΓΗ:https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/993927/prostasiaprotis-katoikias-anoigei-i-platforma-pos-tha-entaxtheite-stirythmisi
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Το αργότερο μέχρι την Τετάρτη θα ανοίξει η νέα πλατφόρμα για
την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των
120 δόσεων για χρέη προς ταασφαλιστικά ταμεία. Στο μεταξύ
σήμερα, Δευτέρα αναμένεται να αρχίσει η λειτουργία της η
πλατφόρμα αιτήσεων για τη ρύθμιση των 120 δόσεων στην Εφορία.

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του νόμου για τη ρύθμιση
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία σε έως 120 δόσεις
δίνει με εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ).

Αναλυτικότερα, μεταξύ άλλων, με την εγκύκλιο διευκρινίζονται
τα ακόλουθα:

Υποβολή Αίτησης

Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης υποβάλλεται μέχρι
και την 28η Ιουνίου 2019 ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής
εφαρμογής, για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται
τεχνικά. Η αίτηση για ρύθμιση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία
διαδικτυακής υποστήριξης η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. ή
Τελωνείο ή άλλη Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την

επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή
της διενεργείται μόνο στην αρμόδια για την επιδίωξη της
είσπραξης των οφειλών Υπηρεσία.

Αρμόδιο όργανο

Ως αρμόδιος για τη χορήγηση της ρύθμισης, την παρακολούθηση,
την τήρηση των όρων της, την απώλεια αυτής και κάθε άλλη
αναγκαία διαδικασία ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του
Τελωνείου ή άλλης Υπηρεσίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την
επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Στην περίπτωση παράλληλης αρμοδιότητας του Προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου και του Προϊσταμένου
Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης για την επιδίωξη

της
της

είσπραξης της οφειλής, αρμόδιος ορίζεται ο Προϊστάμενος της
Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.

Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

– Υποχρεωτικά

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 οφειλών, οι οποίες, κατά την
ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν
καταχωρισθεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης
(Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων) και δεν έχουν
τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση

τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης
ή προσωρινής διαταγής.

– Προαιρετικά

Στην περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση μετά από επιλογή του
οφειλέτη, ληξιπρόθεσμων έως και τις 31.12.2018 οφειλών οι
οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή
έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις της
υποπαραγράφου Α.2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του
ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄), του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ
170 Α΄) ή σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
πέμπτου άρθρου του ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄), η οποία είναι σε
ισχύ, επέρχεται απώλεια των ανωτέρω ρυθμίσεων τμηματικής
καταβολής χρεών.

Σε περίπτωση που στις ανωτέρω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται
οφειλές που δεν μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση,
αυτές δύνανται να υπαχθούν εκ νέου στις ανωτέρω ρυθμίσεις ή σε
άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής, σύμφωνα με τους οικείους
όρους και προϋποθέσεις.

Απώλεια ρύθμισης

Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αυτοδικαίως, στην περίπτωση που
διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν
πληρούνται οι όροι της και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα
της ρύθμισης.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης εκ παραδρομής δεν έχει
καταβάλει το ποσό επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή,

εν γένει, ποσά μικρού ύψους ή στις περιπτώσεις που
αποδεδειγμένα η μη καταβολή δόσης ή μέρους δόσης δεν οφείλεται
σε υπαιτιότητά του, αλλά αποτελεί ευθύνη τρίτου, η ρύθμιση δεν
απόλλυται, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλλει το ποσό κατόπιν της
ενημέρωσής του από το αρμόδιο όργανο για την τήρηση των όρων
της ρύθμισης και την απώλεια αυτής, 45 εργασίμων ημερών.

Βήμα – βήμα η αίτηση
Η ηλεκτρονική αίτηση θα γίνεται αρχικώς στον ΕΦΚΑ για τους μη
μισθωτούς, όπου λαμβάνει χώρα ο εθελοντικός επανυπολογισμός,
και ακολούθως η διαδικασία θα συνεχίζεται ηλεκτρονικά στο
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για την επιλογή
των δόσεων. Οι εργοδότες (ΙΚΑ) που δεν οφείλουν ατομικές
εισφορές και όσοι χρωστούν από αχρεωστήτως καταβληθείσες
παροχές μπορούν να μπουν κατευθείαν στο ΚΕΑΟ και να ρυθμίσουν.

Με την επιλογή της οριστικοποίησης της αίτησης, οποιεσδήποτε
υπάρχουσες ρυθμίσεις μεταπίπτουν αυτόματα από το ΚΕΑΟ στη νέα
ρύθμιση. Ειδικότερα:

Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) θα προστεθεί η
επιλογή «Ρύθμιση οφειλών βάσει του νόμου…» και στις τρεις
υπάρχουσες
κατηγορίες
«Ασφαλισμένοι»,
«Εργοδότες»,
«Συνταξιούχοι». Από την εν λόγω επιλογή θα εισέρχονται όλοι
στο «μενού» της νέας ρύθμισης.

Ακολούθως θα εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα με αναλυτικές
οδηγίες για τη διαδικασία. Αφού ο οφειλέτης πατήσει το κουμπί
«Ενημερώθηκα», θα εμφανίζεται η σελίδα για την πιστοποίηση του
χρήστη, βάσει των κωδικών Taxisnet, και θα ακολουθεί η σχετική

επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ.

Στη συνέχεια θα εμφανίζονται εξειδικευμένο ενημερωτικό για
τους όρους της ρύθμισης, στοιχεία ταυτότητας του οφειλέτη από
το μητρώο, καθώς και η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το e-mail
του ασφαλισμένου ή εργοδότη ή συνταξιούχου. Σε αυτό το βήμα ο
χρήστης θα μπορεί να επικαιροποιεί στοιχεία επικοινωνίας. Για
τους οφειλέτες μη μισθωτών και ασφαλισμένων πρώην ΟΓΑ η
διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο
πρώτο στάδιο ζητείται ο προσδιορισμός της οφειλής μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ. Στους οφειλέτες μη
μισθωτούς που επιλέγουν επανυπολογισμό της οφειλής παρέχεται
ενημέρωση για το ύψος της οφειλής, όπως διαμορφώνεται πριν και
μετά τον επανυπολογισμό.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και τη διαβίβαση της
προσδιοριζόμενης οφειλής στο ΚΕΑΟ, υποβάλλεται αίτηση για την
υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.

Για τους οφειλέτες εργοδότες και οφειλές από αχρεωστήτως
καταβληθείσες παροχές υποβάλλεται απευθείας αίτηση για την
υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.
Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη
ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του
ΚΕΑΟ.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον
Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

12 ερωτήσεις – απαντήσεις για τη
ρύθμιση
Ποιοι θα µπουν στη ρύθµιση; Στη ρύθµιση µπορούν να ενταχθούν
ενεργοί και µη ενεργοί ασφαλισµένοι όπως επίσης και εργοδότες
που έχουν οφειλές προς τους ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίες
δηµιουργήθηκαν έως 31/12/2018. Ειδικότερα εντάσσονται όλοι οι
εργοδότες που οφείλουν εργοδοτικές εισφορές (510.000), όλοι οι
οφειλέτες µη µισθωτοί για τις ατοµικές εισφορές τους, δηλαδή
550.000 οφειλέτες του πρ. ΟΑΕΕ, 340.000 του πρ. ΟΓΑ και 21.000
του πρ. ΕΤΑΑ. Από αυτούς, πάνω από 78.000 είναι ηλικίας άνω
των 62 ετών, έχουν οφειλές που δεν τους επιτρέπουν τη
συνταξιοδότηση (άνω των 20.000 ευρώ στον πρ. ΟΑΕΕ, 4.000 ευρώ
στον πρ. ΟΓΑπου αυξάνεται µε το νοµοσχέδιο σε 6.000 ευρώ για
όσους ρυθµίσουν, 15.000 ευρώ στο πρ. ΕΤΑΑ) και απεγκλωβίζονται
µε τον νέο νόµο. Εντάσσονται και όλοι οι ασφαλισµένοι και
συνταξιούχοι που έχουν οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες
παροχές, όπως και οι συνταξιούχοι που έχουν ήδη ρυθµίσει την
αποπληρωµή των οφειλών τους µε παρακράτηση σήµερα από τη
σύνταξη σε 40 δόσεις.

2. Η διαδικασία θα είναι πλήρως ηλεκτρονική ή θα απαιτείται η
παρουσία των πολιτών στον ΕΦΚΑ; Κατ’ αρχάς, η διαδικασία θα
γίνεται από κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρµα στην επίσηµη
ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, οπότε δεν θα απαιτείται η αυτοπρόσωπη
παρουσία του πολίτη στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Αυτή µπορεί να
απαιτηθεί µόνο σε ειδικές περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας της
διαδικτυακής υποστήριξης ή πολυπλοκότητας. Για τους οφειλέτες
που θα ενταχθούν στη ρύθµιση, η διαδικασία υπαγωγής
περιλαµβάνει ένα στάδιο για τους εργοδότες, οι οποίοι
υποβάλλουν απευθείας αίτηση για ρύθµιση στο ΚΕΑΟ, και δύο
στάδια για τους µη µισθωτούς. Για τους µη µισθωτούς στο πρώτο
στάδιο ζητείται ο προσδιορισµός της οφειλής µέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΦΚΑ. Σε όσους οφειλέτες (ΟΑΕΕ,

ΕΤΑΑ) επιλέγουν επανυπολογισµό της οφειλής θα παρέχεται
ενηµέρωση για το ύψος της οφειλής, όπως διαµορφώνεται πριν και
µετά τον επανυπολογισµό. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου
σταδίου και τη διαβίβαση της προσδιοριζόµενης οφειλής στο
ΚΕΑΟ, υποβάλλεται αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση µέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΚΕΑΟ.

3. Τι θα γίνει µε αυτούς που είναι ενταγµένοι σε ήδη
υπάρχουσες ρυθµίσεις; Ρητά προβλέπεται στον νόµο ότι αυτοί που
έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους µε τις υπάρχουσες ρυθµίσεις
των 12 ή 100 δόσεων θα µπορούν να αποχωρούν από τις ρυθµίσεις
αυτές και να µπαίνουν στη νέα ρύθµιση για το υπολειπόµενο
ποσό. Το ίδιο θα ισχύει και γι’ αυτούς που βρίσκονται σε
ρύθµιση βάσει του νόµου για φυσικές καταστροφές. Ακόµα και για
τις ενταγµένες οφειλές στον εξωδικαστικό προβλέπεται αυτοτελής
επαναρύθµισή τους χωρίς να επηρεάζεται η ρύθµιση µε τους
υπόλοιπους πιστωτές. Η µετάπτωση από την παλιά ρύθµιση στη νέα
θα γίνεται αυτόµατα, δεδοµένου ότι η αίτηση για τη νέα ρύθµιση
σηµαίνει παραίτηση από προηγούµενες ρυθµίσεις. Συνεπώς και οι
117.772 οφειλέτες που έχουν σήµερα ενεργές ρυθµίσεις µπορούν
να µπουν στις 120 δόσεις. Η αίτηση του οφειλέτη στην ειδική
ηλεκτρονική πλατφόρµα θα οδηγεί αυτοµάτως σε απώλεια την
ενεργή σήµερα ρύθµιση, ενώ το ανεξόφλητο υπόλοιπο θα
εντάσσεται στο νέο σχήµα. Αν στο ανεξόφλητο υπόλοιπο υπάρχουν
χρέη από απλήρωτες εισφορές της περιόδου 2002-2016 και ο
οφειλέτης µη µισθωτός επιθυµεί τον επανυπολογισµό τους, τότε
αυτές θα µπορούν να επανυπολογιστούν. Αν στο ανεξόφλητο
υπόλοιπο δεν εµπίπτουν οφειλές της περιόδου 2002- 2016, ο
οφειλέτης µπορεί να λάβει το «κούρεµα» των προσαυξήσεων που
έχουν αποµείνει στο ανεξόφλητο υπόλοιπο κατά 85%.

4. Πώς αντιµετωπίζονται οι οφειλέτες που επιθυµούν να
συνταξιοδοτηθούν; Οσοι οφειλέτες του πρ. ΟΑΕΕ έχουν υποβάλει
τους τελευταίους µήνες αίτηση για σύνταξη και έχουν υψηλά χρέη
(άνω των 20.000€ στον πρ. ΟΑΕΕ, 15.000€ στο πρ. ΕΤΑΑ και

4.000€ στον πρ. ΟΓΑ) αλλά η αίτησή τους δεν έχει ακόµη
απορριφθεί (το καταστατικό του ΟΑΕΕ ορίζει πως έχουν χρονικό
περιθώριο δύο µήνες να αποπληρώσουν µετά την παραλαβή της
έγγραφης ατοµικής ειδοποίησης από τον Οργανισµό) θα µπορούν να
ενταχθούν στη ρύθµιση των 120 δόσεων, και εφόσον η νέα οφειλή
τους πέφτει κάτω από τα προβλεπόµενα όρια θα µπορούν να
συνταξιοδοτούνται πιθανότατα χωρίς νέα αίτηση συνταξιοδότησης,
αλλά µε ηµεροµηνία εξόδου την ηµεροµηνία επαναπροσδιορισµού
της οφειλής και ένταξης στη ρύθµιση. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις
η οφειλή θα µεταφέρεται από το ΚΕΑΟ για περαιτέρω διαχείριση
στην υπηρεσία συντάξεων του ΕΦΚΑ. Οσοι οφειλέτες δεν έχουν
υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω υψηλών χρεών ή έχουν
υποβάλει και αυτή έχει απορριφθεί, εντάσσονται στη ρύθµιση ως
οφειλέτες-ασφαλισµένοι, και εφόσον η νέα τους οφειλή πέσει
κάτω από τα προβλεπόµενα όρια -είτε άµεσα είτε κατά τη
διάρκεια της ρύθµισης- θα µπορούν να υποβάλουν τότε αίτηση
συνταξιοδότησης. Προσοχή, κρίσιµο στοιχείο είναι πως ο
οφειλέτης µπορεί να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της
ρύθµισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθµού των δόσεων
των ρυθµισµένων οφειλών ή τη µετάπτωση σε µικρότερο αριθµό
δόσεων. Αναλυτικά, αν η οφειλή που υπάγεται σε ρύθµιση, όπως
προκύπτει µετά τον επανυπολογισµό, είναι κάτω από τα
προβλεπόµενα όρια, ο οφειλέτης δικαιούται απονοµή σύνταξης και
µπορεί άµεσα να υποβάλει αίτηση, εφόσον πληρούνται και οι
λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις (όρια ηλικίας, χρόνος
ασφάλισης κ.λπ.). Οταν υποβάλλεται αίτηµα για συνταξιοδότηση
από τον οφειλέτη, ενηµερώνεται το ΚΕΑΟ και η οφειλή
µεταφέρεται για περαιτέρω διαχείριση από την υπηρεσία
συντάξεων του ΕΦΚΑ. ∆ιαφορετικά, αν η οφειλή που υπάγεται σε
ρύθµιση, όπως προκύπτει µετά τον επανυπολογισµό, είναι πάνω
από τα προβλεπόµενα όρια (20.000 ευρώ ΟΑΕΕ, 15.000 ΕΤΑΑ και
6.000 ΟΓΑ), ο οφειλέτης πρέπει να περιµένει να αποπληρωθεί το
υπερβάλλον ποσό µε το σύστηµα των δόσεων και µετά να υποβάλει
αίτηση συνταξιοδότησης. Από την υποβολή της αίτησης
συνταξιοδότησης έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης,
αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων της ρύθµισης. Οι
δόσεις που αντιστοιχούν στο µεσοδιάστηµα παρακρατούνται

αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται
αναδροµικά για το διάστηµα αυτό. Προσοχή, αν η αίτηση
συνταξιοδότησης απορριφθεί -επειδή για παράδειγµα ο
ασφαλισµένος δεν έχει το όριο ηλικίας ή τον απαραίτητο χρόνο
ασφάλισης- ο οφειλέτης υποχρεούται να αποπληρώσει, εντός 3
µηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης, το σύνολο των
δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστηµα της «αναµονής», δηλαδή
από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση
της απορριπτικής απόφασης.

5. Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται επανυπολογισµός της κύριας
οφειλής; Για τους οφειλέτες µη µισθωτούς του πρ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ
θα ισχύουν έως 120 δόσεις µε επανυπολογισµό της βασικής
οφειλής της χρονικής περιόδου από 2002 έως 2016, κατόπιν
αίτησης, µε βάση την κατώτατη εισφορά του νόµου Κατρούγκαλου
(158€ µηνιαίως). Σε αυτή την περίπτωση ο επανυπολογισµός θα
γίνεται και στα πρόστιµα µε βάση τη νέα οφειλή και η απαλλαγή
του 85% θα αποδίδεται στα νέα πρόστιµα όπως θα διαµορφωθούν.

6. Υπάρχουν επιπλέον κίνητρα για την υπαγωγή στη ρύθµιση;
Παρέχεται µείωση προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής,
ανάλογα το είδος της οφειλής. Η µείωση ξεκινά από 100% για
όλες τις ρυθµιζόµενες οφειλές των αγροτών και για τους
εργοδότες µόνο σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της βασικής
οφειλής. H µείωση για όλους τους υπόλοιπους οφειλέτες είναι
85%, ενώ για τους εργοδότες που θα µπουν σε δόσεις η µείωση
προσαυξήσεων είναι 50%.

7. Ποια είναι η ελάχιστη δόση και ποιος θα είναι ο ανώτατος
και ο κατώτατος αριθµός δόσεων; Η ελάχιστη δόση είναι 30 ευρώ
για τους αγρότες και 50 ευρώ για όλους τους υπόλοιπους. ∆εν
υπάρχει κατώτατος αριθµός δόσεων, υπάρχει ανώτατος αριθµός
δόσεων που είναι οι 120. Ο αριθµός των δόσεων θα προκύπτει από
τη διαίρεση της νέας οφειλής (κύρια οφειλή, εναποµείνασες

προσαυξήσεις και προβλεπόµενος τόκος 5%) διά του 120. Εάν
προκύπτει µικρότερο ποσό από την ελάχιστη δόση, θα
αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των δόσεων βάσει της ελάχιστης
δόσης.

8. Τι είδους κριτήρια θα λαµβάνονται υπόψη για την υπαγωγή στη
ρύθµιση; Κανένα εισοδηµατικό ή περιουσιακό κριτήριο δεν
προβλέπεται στη ρύθµιση.

9. Προβλέπεται αναστολή αναγκαστικών µέτρων για τους οφειλέτες
που θα µπουν στη ρύθµιση; Ναι, προβλέπεται αναστολή όλων των
αναγκαστικών µέτρων, καθώς και αναβολή εκτέλεσης ποινής για
χρέη προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

10. Τι γίνεται σε σχέση µε τις κατασχέσεις τραπεζικών
λογαριασµών που ήδη έχουν γίνει σε βάρος πολιτών που θα µπουν
στη ρύθµιση; Για οφειλέτες που τους έχει επιβληθεί κατάσχεση
τραπεζικών λογαριασµών, η υπαγωγή στη νέα ρύθµιση και η
πληρωµή της πρώτης δόσης τούς δίνει το δικαίωµα να υποβάλουν
αίτηµα για άρση της κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασµού.

11. Θα χορηγείται ασφαλιστική ενηµερότητα σε αυτούς που θα
υπαχθούν στη ρύθµιση και για πόσο διάστηµα αυτή θα ισχύει; Θα
χορηγείται ασφαλιστική ενηµερότητα διµηνιαίας ισχύος κατά τη
διάρκεια της ρύθµισης, εφόσον τηρούνται οι όροι της.

12. Πότε θα χάνει κάποιος τη ρύθµιση; Θα έχει κάποια δεύτερη
ευκαιρία; Η ρύθµιση θα χάνεται αν δεν καταβληθούν σωρευτικά
ποσά που ισοδυναµούν µε δύο δόσεις ρύθµισης και εάν δεν
τηρούνται οι τρέχουσες υποχρεώσεις του ασφαλισµένου. Ειδικά
για τους µη µισθωτούς, η καταβολή των εισφορών του 2019 θα
ελέγχεται µετά την ετήσια εκκαθάριση που πραγµατοποιείται στο

τέλος του έτους. Μέχρι τότε ο µη µισθωτός θεωρείται ενήµερος
µε την καταβολή τουλάχιστον της ελάχιστης εισφοράς.

ΠΗΓΗ:https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/982991/120-doseis
-anoigei-i-platforma-poioi-den-ypagontai-sti-rythmisi

120
δόσεις:
Τελευταία
ευκαιρία! Κατασχέσεις για
όσους
δεν
μπουν
ή
δεν
τηρήσουν τη ρύθμιση
Τα SOS της νέας ρύθμισης – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι
οφειλέτες

Αντίστροφα πλέον μετρούν όσοι περιμένουν με αγωνία την ρύθμιση
των 120 δόσεων για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, αφενός η ρύθμιση για
τις 120 δόσεις που αφορά στα Ασφαλιστικά Ταμεία αναμένεται να
κατατεθεί στη Βουλή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αφετέρου η
ρύθμιση για τις οφειλές στην εφορία θα έρθει λίγες μέρες μετά
το Πάσχα προς ψήφιση.

Αυτά
είναι
της ρύθμισης

τα

SOS

σημεία

Δύο σημαντικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν όσοι χρωστούν
είναι ότι, πρώτον ο αριθμός των 120 δόσεων δεν αφορά σε όλους.
Δηλαδή όσοι έχουν λιγότερα χρέη, θα έχουν και συνάμα λιγότερες
δόσεις. Και δεύτερον ότι, όποιος δεν πληρώσει τις πρώτες τρεις
δόσεις, «χάνει» εντελώς τη ρύθμιση.

Παράλληλα, όσοι δεν μπουν στην σχετική ρύθμιση, τότε θα
βρεθούν αντιμέτωποι με ελέγχους και αναγκαστικά μέτρα μέτρων
είσπραξης από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ),
καθώς η ευνοϊκή ρύθμιση θεωρείται ως η ύστατη ευκαιρία να
ενταχθούν σε αυτήν όσοι χρωστούν σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες:

Όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα ενός οφειλέτη, τόσο
μικρότερος θα είναι ο αριθμός των δόσεων
δεν θα υπάρχει δόση κάτω των 50 ευρώ
δεν συνδέονται οι τρέχουσες οφειλές με την ρύθμιση
των 120 δόσεων
οι τρέχουσες οφειλές πρέπει να πληρώνονται κανονικά,
διαφορετικά ο οφειλέτης κινδυνεύει να βρεθεί εκτός
ρύθμισης
στη ρύθμιση εντάσσονται όλες οι οφειλές μέχρι και τις 31
Δεκεμβρίου 2018
δεν πρέπει να ξεχνούν οι ασφαλισμένοι ότι για να
ενταχθούν πρέπει να έχουν καταβάλλει κανονικά τις
ασφαλιστικές εισφορές του 2019

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως αναφορικά με τη ρύθμιση των 120
δόσεων προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, οι οφειλέτες θα πρέπει να
επιλέξουν από τρία συγκεκριμένα πεδία για το «τι θέλουν», ώστε
να ενταχθούν στη ρύθμιση.

ΠΕΔΙΟ 1ο

Επανυπολογισμός ή μη απλήρωτων εισφορών κύριας ασφάλισης της
περιόδου 2002-2016

ΠΕΔΙΟ 2ο

Βάση επανυπολογισμού

ΠΕΔΙΟ 3ο

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών

Πώς θα μπορούν να «διαχειριστούν»
οι οφειλέτες τα χρέη τους
1)

Επανυπολογισμός

ληξιπροθέσμων

εισφορών

του

(μεταξύ

2002-2006) ή όχι; Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να εξοφλήσει
τις οφειλές του σε 120 δόσεις

2) Επανυπολογισμός με βάση το ελάχιστο ασφαλιστέο του 2017 ή

το κατ΄ έτος καθαρό δηλωτέο εισόδημα; Ό,τι και αν επιλέξει
ο ασφαλισμένος θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα επηρεάσει
μελλοντικά τη σύνταξη που θα λάβει (χαμηλότερη ή υψηλότερη)

3) Επανυπολογισμός με εισφορές 13,3% ή 20%; Εκείνος ο
οφειλέτης που θα επιλέξει τον επανυπολογισμό των εισφορών του
με ποσοστό άνω του 13,3%, θα λάβει μελλοντικά χαμηλότερη
σύνταξη σε σχέση με εκείνη την οποία θα λάβει όποιος οφειλέτης
επιλέξει τον επανυπολογισμό των εισφορών με ποσοστό 20%.

ΠΗΓΗ:https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/972864/120-doseis
-teleytaia-eykairia-katasxeseis-gia-osoys-den-mpoyn-i-dentirisoyn-ti-rythmisi

