ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν τις
50.000,00 € και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα*.

(Ν.4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις»).

Μέχρι την 31/12/2018 μπορούν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα (ελεύθεροι
επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι) που έχουν οφειλές προς τους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης (ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ – ΟΓΑ ) και το Δημόσιο , να ρυθμίσουν τις οφειλές που
βεβαιώθηκαν ή δημιουργηθήκαν μέχρι την 31/12/2016 και μέχρι 50.000 ευρώ .
Η παραπάνω διαδικασία καταγράφεται σε κοινη υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) , εντάσσεται στα
πλαίσια του Ν. 4469/2017 ‘’ Εξωδικαστικός μηχανισμός ……’’ και είναι μια απλούστερη διαδικασία σε
σχέση με την πλήρη εφαρμογή του νόμου , όχι όμως απλή .
Από τις 5/2/2018 η πλατφόρμα υποδοχής των αιτήσεων και σχετικών δικαιολογητικών για
ένταξη στην ρύθμιση λειτουργεί μόνο για οφειλές προς το Δημόσιο και το

ΚΕΑΟ (μόνο για ασφαλισμένους στον πρ. ΟΑΕΕ) και για οφειλόμενα ποσά
από 20χιλ. έως 50 χιλ. ευρώ .
Ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ – ΟΓΑ καθώς και οφειλές κάτω των 20 χιλ. ευρώ (και για όσους έχουν
πτωχευτική ικανότητα) αναμένεται να εισέλθουν σταδιακά στην ρύθμιση το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα .
Ρυθμίσεις θα υπάρξουν και για ποσά άνω των 50 χιλ. σε χρόνο μεταγενέστερο (απαιτείται νέα
ΚΥΑ) και ίσως για όσους έχουν διακόψει την δραστηριότητα τους .
Επειδή όλα τα παραπάνω καθώς και οι λεπτομέρειες που απαιτούνται για τη υποβολή των
αιτήσεων ένταξης στη ρύθμιση , απασχολούν έντονα τους επαγγελματίες και στην Κέρκυρα

ο Σ.Ε.Λ.ΚΕ διοργανώνει την Τετάρτη 21/02/2018 και ώρα 18.00 στο
Εμπορικό Επιμελητήριο Κέρκυρας σχετική ενημερωτική ημερίδα για τους
Λογιστές/Φοροτεχνικούς και τους επαγγελματίες .
Επίσης ως επαγγελματίες Λογιστές/ Φοροτεχνικοί κάνουμε γνωστό ότι:
α) η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) περιέχει όρους και προϋποθέσεις για την ένταξη , το ύψος
και τον αριθμό των δόσεων , χρονικές περιόδους υποβολής και το χρόνο ανοίγματος της
πλατφόρμας και επομένως απαιτείται εξατομίκευση της κάθε περίπτωσης ,
β) Πτωχευτική ικανότητα δεν έχουν οι μικρο-έμποροι (ενδεικτικός τζίρος 100.000 ευρώ).
επομένως μπορούν και αυτοί να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με την απλοποιημένη διαδικασία.
γ) αίτημα του κλάδου μας , που έχουμε θέσει όπου συμμετείχαμε , είναι να ενταχθούν και όσοι
έχουν διακόψει την δραστηριότητα τους .
Κέρκυρα 12/2/2018
Το Δ.Σ του ΣΕΛΚΕ
ΥΓ. Εύκολες και ανέξοδες προσεγγίσεις όπως ‘’ …με το πάτημα ενός κουμπιού…….’’, ‘’ …..μου είπε κάποιος
ότι άνοιξε και μπαίνω… ’’ είναι επικίνδυνες όσο και οι περιπτώσεις απάτης ‘’ …..έχω εγώ ανθρωπο να σε
βάλει ……. δώσε μια προκαταβολή’’.

