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Τρειςπαρεμβάσεις με έντονο προεκλογικό άρωμα αλλά και περιορισμένες πιθανότητες να
εφαρμοστούν εξετάζουν στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για τους φορολογούμενους που
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και κυρίως αυτούς εναντίον των οποίων έχουν
επιβληθεί κατασχέσεις. Πρόκειται συνολικά για περισσότερους από 4 εκατ. οφειλέτες της
φορολογικής διοίκησης και των ασφαλιστικών ταμείων από τους οποίους περισσότεροι από ένα
εκατομμύριο ζουν ήδη υπό το βάρος των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, όπως είναι οι
κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών.
Οιπαρεμβάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι αφορούν στην διευκόλυνση όσων έχουν οφειλές
προς το δημόσιο, αλλά για την υλοποίηση των παρεμβάσεων υπάρχουν, προς το παρόν,
ενστάσεις από την πλευρά των θεσμών. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν:
-Τη θέσπιση μιας νέας ρύθμισης για όλους τους φορολογούμενους που έχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς το δημόσιο. Στη ρύθμιση, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα ενταχθούν μόνο οφειλές
που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και το τέλος του 2017 και υπό την προϋπόθεση ότι οι
φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές του 2018 θα έχουν εξοφληθεί ή θα έχουν ρυθμιστεί με την
πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων. Το επιχείρημα της κυβέρνησης προς τους θεσμούς είναι ότι η
ρύθμιση με την παραπάνω μορφή θα φέρει μόνο πρόσθετα έσοδα στα κρατικά ταμεία και δεν θα
πλήξει την κουλτούρα πληρωμών που καλλιεργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια μέσω της απουσίας
νέων γενικευμένων ρυθμίσεων. Ο αριθμός των δόσεων θα εξαρτάται από εισοδηματικά και
περιουσιακά κριτήρια των οφειλετών.
-Τη δημιουργία ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού για τους επαγγελματίες που
υποχρεώνονται να διαθέτουν συσκευή ηλεκτρονικών πληρωμών POS. Με δεδομένο ότι η
υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα οδηγεί τις εισπράξεις
μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, όσοι χρωστούν και έχουν εναντίον
τους επιβληθεί κατασχέσεις ουσιαστικά δεν βλέπουν τις εισπράξεις τους αφού κατάσχονται
αυτόματα. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη προσπάθεια για την δημιουργία ακατάσχετου
επαγγελματικού λογαριασμού είχε γίνει και το 2016 αλλά προσέκρουσε στην άρνηση των θεσμών.
-Την σταδιακή αύξηση του ακατάσχετου ορίου σε τραπεζικό λογαριασμό για όσους έχουν ενταχθεί

σε ρύθμιση και είναι συνεπείς σε αυτήν. Σήμερα το ακατάσχετο όριο σε έναν τραπεζικό
λογαριασμό για τους οφειλέτες είναι 1.250 ευρώ μηνιαίως. Το σχέδιο προβλέπει ότι όσο
αποπληρώνει την οφειλή του έναν οφειλέτης τόσο να αυξάνεται και το ακατάσχετο όριο του
τραπεζικού του λογαριασμού με μέγιστο ακατάσχετο ποσό μηνιαίως τα 4.000 ευρώ. Για
παράδειγμα, ένας οφειλέτης που έχει ρυθμίσει οφειλή ύψους 5.000 ευρώ και έχει ήδη
αποπληρώσει το 50%, δηλαδή 2.500 ευρώ, το ακατάσχετο όριό του θα αυξάνεται κατά 50%,
δηλαδή από τα 1.250 στα 1.875 ευρώ.
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