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Αζήλα, 27 Μαξηίνπ 2013

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ο Πρόεδρος ηης Κενηρικής Ένωζης Δπιμεληηηρίων Δλλάδος και ηοσ ΔΒΔΑ, κ.
Κωνζηανηίνος Μίταλος, ο Πρόεδρος ηης Δθνικής σνομοζπονδίας Δλληνικού
Δμπορίοσ κ. Κορκίδης και ο Πρόεδρος ηης Γενικής σνομοζπονδίας
Δπαγγελμαηιών, Βιοηετνών και Δμπόρων Δλλάδος κ. Αζημακόποσλος, κε
επηζηνιή ηνπο πξνο ηνλ πξωζππνπξγό θ. Αληώλε Σακαξά δεηνύλ ηελ άκεζε
πξνώζεζε ξύζκηζεο γηα ηα ιεμηπξόζεζκα ρξέε ηωλ επηρεηξήζεωλ πξνο ηα
αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηελ απνπιεξωκή ηνπο κε ρακειέο δόζεηο, πξνθεηκέλνπ λα
δηεπθνιπλζνύλ νη επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε δπζρεξή νηθνλνκηθή ζέζε, αιιά
θαη λα εληζρπζνύλ ηα έζνδα ηνπ ΙΚΑ θαη ηωλ άιιωλ αζθαιηζηηθώλ ηακείωλ.
Επηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή:
«Αμηφηηκε Κχξηε Πξσζππνπξγέ,
Η Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, ε Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Διιεληθνχ
Δκπνξίνπ θαη ε Γεληθή Σπλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ, Βηνηερλψλ θαη Δκπφξσλ
Διιάδνο, ζέηνπλ εθ λένπ ππφςε ηελ θνηλή ηνπο πξφηαζε γηα ηελ πξνψζεζε απφ
κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο, ξχζκηζεο πνπ αθνξά ηα ιεμηπξφζεζκα ρξέε ησλ
επηρεηξήζεσλ πξνο ην ΙΚΑ θαη ηα άιια Αζθαιηζηηθά Τακεία. Η πξφηαζή καο είλαη
ειάρηζηα δηαθνξνπνηεκέλε ζε ζρέζε κε απηήλ πνπ ε ΚΔΔΔ ζαο είρε ππνβάιεη απφ
ηηο 23/12/2012, θαζψο απηφ θξίζεθε αλαγθαίν ιφγσ παξέιεπζεο ζεκαληηθνχ
ρξφλνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Με ηελ πξφηαζε πνπ ζαο ππνβάιινπκε, ζεσξνχκε φηη
ζα δνζεί ιχζε φρη κφλν ζην ηεξάζηην πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ
ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία νη επηρεηξήζεηο ζηε ρψξα καο, θαη εθ ηνπ νπνίνπ
έρνπλ πξνθχςεη νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπο, αιιά ζα εληζρχζεη ηα έζνδα θαη ηνπ
ΙΚΑ θαη ησλ άιισλ Αζθαιηζηηθψλ Τακείσλ, αθνχ ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα επλντθήο
θαηαβνιήο δφζεσλ απφ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Η πξφηαζε καο ζπλίζηαηαη ζηελ θεθαιαηνπνίεζε φισλ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ
νθεηιψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη ζην δηαθαλνληζκφ κε επλντθνχο
φξνπο απνπιεξσκήο έσο ην 2020. Δπίζεο πξνβιέπεηαη κπφλνπο (έθπησζε 5%)
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ζηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θαηαβάινπλ αλειιηπψο ηηο
εηζθνξέο ηνπο θαη δελ ηεινχλ ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο ή δηαθαλνληζκνχ.
Αλαιπηηθφηεξα ε πξφηαζε ηεο ΚΔΔΔ, πξνβιέπεη:
1. Κεθαιαηνπνίεζε φισλ ησλ νθεηιψλ κέρξη ηηο 31/12/2012
2. Γπλαηφηεηα έληαμεο φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ νθείινπλ έσο ηηο 31/05/2013, κε
ηνλ απαξάβαην φκσο φξν ηεο αλειιηπνχο θαηαβνιήο ησλ αζθαιηζηηθψλ
ηξερνπζψλ εηζθνξψλ απφ 1/1/2013.
3. Έλαξμε θαηαβνιήο, εθηφο απφ ηηο ηξέρνπζεο κεληαίεο εηζθνξέο θαη ησλ δφζεσλ απφ
1/07/2013 γηα 51 κήλεο κε ηελ παξαθάησ θιηκάθσζε:





Πξψην 12κελν, ε δφζε ηζνχηαη κε ην 1% ηεο θεθαιαηνπνηεκέλεο νθεηιήο
Γεχηεξν 12κελν, ε δφζε ηζνχηαη κε ην 1,5% ηεο θεθαιαηνπνηεκέλεο νθεηιήο
Τξίην 12κελν, ε δφζε ηζνχηαη κε ην 2% ηεο θεθαιαηνπνηεκέλεο νθεηιήο
Τέηαξην 12κελν, ε δφζε ηζνχηαη κε ην 3% ηεο θεθαιαηνπνηεκέλεο νθεηιήο θαη
κέρξη ηειηθήο εμφθιεζεο, ε νπνία θαη εθηειείηαη ην πξψην ηξίκελν ηνπ
πέκπηνπ έηνπο (ζχλνιν 51 κελψλ).

Θεσξνχκε φηη ε δηεχξπλζε ησλ δφζεσλ απφ 48 ζε 51 δε δεκηνπξγεί ζε θακία
πεξίπησζε ζνβαξφ πξφβιεκα, ηαπηφρξνλα φκσο ζεσξνχκε φηη ε θιηκάθσζε ηνπ
χςνπο ησλ δφζεσλ απνηειεί αλαγθαίν φξν πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο λα
αληηκεησπίζνπλ ηελ χθεζε ησλ εηψλ 2013-2015.
4. Μείσζε απφ 1/1/2014 ή 2015 θαηά 10% ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζε φιεο ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ θαηαβάιινπλ αλειιηπψο ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπο θαη
έληαμε επίζεο ζε θαζεζηψο κείσζεο φζσλ επηρεηξήζεσλ ππαρζνχλ ζηνλ
δηαθαλνληζκφ παιαηψλ νθεηιψλ θαη γηα έλα δσδεθάκελν ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ
δηαθαλνληζκνχ.
5. Δπαλαθνξά ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζην παιαηφ χςνο (+10%) γηα φζεο
επηρεηξήζεηο είλαη αζπλεπείο ζηελ θαηαβνιή ηξερνπζψλ εηζθνξψλ θαη δφζεσλ.
Σε φηη αθνξά ηελ παιαηά ξχζκηζε πξνηείλνληαη ηα παξαθάησ:




2013:
2014:
2015 θαη κεηά:

24 κεληαίεο δφζεηο
18 κεληαίεο δφζεηο
12 κεληαίεο δφζεηο
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Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε Γήισζε ππνβάιιεηαη ζην Υπνθαηάζηεκα ηνπ ΙΚΑ ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επηρείξεζε ζα δηαθαλνλίζεη ηηο νθεηιέο ηεο, ππαγφκελε ζην
πάγην ζχζηεκα ξχζκηζεο νθεηιψλ.
Κχξηε Πξσζππνπξγέ,
Η ξχζκηζε απηή, ζεσξνχκε φηη είλαη αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ,
αιιά θαη γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ Αζθαιηζηηθψλ Τακείσλ πνπ επίζεο
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο θαη παξαθαινχκε φπσο ζπκπεξηιεθζεί
ζε επφκελν λνκνζρέδην θαη απνηειέζεη λφκν ηνπ θξάηνπο.
Παξαθαινχκε ζεξκά φπσο εμεηάζεηε ην αλσηέξσ αίηεκα θαη επειπηζηνχκε φηη ζα
ηχρεη άκεζεο θαη επλντθήο αληηκεηψπηζεο».
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