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ΘέΗα:- ~(Eπlσημά"σEις - Προτ.άσεις γΗΙ τον KoOofnafJQ των όρων και των πρoυπoOέσεων~
σχετικά, με τις δύο' αποφάσειςγια την μύθμιση των οφειλ<δν 'Προς τα Ασφαλιστικά Τσ.Ιίείπ
(ΦΕΚ Β' 4640129-12-2017) και ;ρος το Δημόσιο (llOA.J223/2017)I>

Κύριε Υπουργέ,

Η Κ'εντρική 'fy(j)Oll Επιμελητiιρίων έγινε αποδέκτης πολλriJν προβληματισμών,
πΟύ αφορούν στην εφαρμσγΙ1 'τω,. δύο πρόσφατων απσφιίσεων για την ρίιθμωη των
οφειλ(ύν προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΦΕΚ ]3' 4640129-12-20] 7) και προς ΤΩ Δημ6σισ
(ΠΟΛ.] 223/20 J 7). ης οποίες και σας, καταθΙτουμc (~)σTε να επιληφθείτε για τη
δΗζαιόn;ρη' και ορθολογικ6τερη cφαρμογιl τοηζ στα ~ξl1; σημεία:
1. Στην ω.τηση ρι\Ομισης Θαπρέπει να συμί1εριληφΘοι')ν και οι oφειλέ~ της περιΔδου }--]-
20J7 έω: 31-J2-2017.

2. Να υιι(ιρccι δυνατότητα αιιοσύνδεσης του αριθμοί) των διJσεων με τα καΘαρά κέρδη
προ φ6ρι,t)"\' των τόκων και ο:ποσβέ:σεων., (Ωσ-τε να παρέχετω 11 δυνυτ6τητα ο Τ(1 \!

οφειλέτη να προσαρμόζει στα μέτρα του το μέγιστο δυνuτ6 αριΟμ6 δ6σεων,
ΠΡΟΚΕιμΙ\'ου να E1VU1σΊ.J\'ι.::πήςστην εξ6ιρληση του:;.

3_ Να 1.,αμ[56'.νcιο..l. Ί,)ΙΙΧ')\jιΊl η υξίά τισν περωυσιακι1Ν ηκΊνητω\' στοι:r..εω"Jι' οφ01'.,
εnανU1lροσh1{:ιρισΗΟ-ll\! οι Ο:'\ΙΤΙκ'cιμι:;νικr:ς αξίες, διότι 0\ η){ι..Ωυσες ουδεμ,ίυ οχΙση
έΖου\' μι την ;rρηγμο..Τ1κ(~)τητα. (1~H1ίΤ;--~Ι)(1 σε σΧ,(;ση με το Ιτη Tι:α',;.,αlόTηTα~. την
τ.οπυθεσίπ των 0)(1"\,:111.(:)\';σλλ6 ΚΟΊ τη\.' υ.ξlΟποiηση κω αίl.()~(,ση I(υ",")υλ(;ί(~)\}
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4. Θα πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη ρίJΘμισηκαι 6σοι έχουν κάνει διαKO~Ιl
εργασιά)ν -χωρίς να απαιτείται επανέναρξη, δεδομένου ότι από την ρύθμιση αύϊ'ή
αποκ/..είονιαι χιλιάδες ασφαλισμένοι που ΕΙΥΥάζσνταν μΖ αποδείξεις παροχής κ;αι
αναΊκ6στηκαν να διακ6ψουν τη δραστηρι6τητά τους.

"). ΓΊπ Τ() ποσό των rjl_Ψ"ίί.[.ρ~!._Ι'r.μβα\.'ι~ψενι~,ηι οφεl,λcc.νπρος το δημόσω '!':αιτα ασφαλιστnω.
ταμεία, θα πρί:πF.Ινα θεσ;nστεί ένα ανιlηερo 6ριο, της τ6ξης των 300.000 ευρcο, ιJJστε
η συγκεκρψένη ρύθμιση να δίνει πρ6σβαση αλλ6 και να διευκολι'ινr.ι ί'να ευρύτερο
τμήμα οφειλπιJJ\'.

Π.lστα:ωυμε ότι 11£κ:υΞ:\'ι~σTΙΡΊI εξέταση των κριτηΙΊω)ν και των δυναΤΟl1iτ.ων
ένταξης ενός ευρύτερου εισοδηματικοι) και επιχειρηματικού τμιιματος στη mηκεκριμtγη
ρί)θμιση αφενός θα δ6)σει πολίιτιμες α\'ιΊσες στα δημόσια έσοδα, αλλά και αφετέρου Θα
μετατραπεi σε ένα ουσιαστικό βοιιθημα για την ελ6φρυνση των οφειλιJJν ΤΟυ
επιχειρηματικοίι κόσμου.

Λ/\:ση.- Δ.Κ(ίi'Jηjιίο; (Ι: 10(1/.1 .ΛΟιινιι.
Τη;'; (2 J ο) .".?«ί1 {,ί~, (-(\{ι), Γ:jΧ. ?,(;.22,._~2(1.
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