Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ δίνουν στη δηµοσιότητα την συµπληρωµατική πρόταση τους
για την ανάκαµψη της αγοράς και την επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Προστίθεται στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σε συνέχεια της Δράσης υπ’ αριθ. 23
«Αποποινικοποίηση της Επιχειρηµατικότητας».
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ
Η οικονοµική κατάσταση των Ελλήνων µικροµεσαίων επιχειρηµατιών είναι σήµερα τραγική.
Υπάρχουν χιλιάδες πλέον άνθρωποι που χρωστούν τουλάχιστον 2-5 δόσεις ΦΠΑ, 5-10 µήνες
εισφορές στο ΙΚΑ , φορολογία εισοδήµατος , άλλους προσωρινούς φόρους όπως ΦΜΥ,
άπειρες δόσεις στον ασφαλιστικό τους φορέα ΟΑΕΕ καθώς και άλλα βεβαιωµένα ποσά σε
Δηµόσια Ταµεία κλπ.
Ανήµποροι πλέον να αντιδράσουν, λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας και της αδυναµίας
ανεύρεσης χρηµατοδότησης, παραµένουν τις περισσότερες φορές χωρίς να µπορούν να
θεωρήσουν βιβλία και στοιχεία, µε αποτέλεσµα να καταφεύγουν στην αναζήτηση τιµολογίων
εξυπηρέτησης από συγγενείς και φίλους που µπορούν να εκδώσουν στοιχεία ΚΒΣ ή
µηχανεύονται παράνοµους τρόπους και µεθοδεύσεις προκειµένου να προµηθευτούν και να
εκδώσουν φορολογικά στοιχεία.
Πράγµατι, κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης σηµειώνεται δραµατική αύξηση των
περιπτώσεων έκδοσης και χρήσης Πλαστών & Εικονικών Στοιχείων και Τιµολογίων, που
ανέρχεται µέχρι το 1.500%.
Αποτέλεσµα όλων των ανωτέρω είναι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις να συσσωρεύουν χρέη τα
οποία αδυνατούν να εξυπηρετήσουν, ενώ συντηρούνται σε λειτουργία φυτοζωώντας και
περιµένοντας τη στιγµή που θα φτάσει στην πόρτα τους ο έλεγχος κάποιας Υπηρεσίας, η
οποία θα εντοπίσει τις παραβάσεις και θα επισφραγίσει την οριστική αποχώρησή τους από
την αγορά, η οποία ταυτόχρονα συνοδεύεται και από βαριές ποινικές κυρώσεις.
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Τα µέτρα που λαµβάνονται σήµερα είναι µια ατελείωτη και ατελέσφορη σειρά διώξεων από 15
τουλάχιστον φορείς, που διαγωνίζονται στην καταδίωξη του µικροµεσαίου επιχειρηµατία.
Η πράξη όµως τελικά απέδειξε ότι, µετά από χρόνια ατελέσφορων διώξεων, όλα τα ανωτέρω
µέτρα είναι τελικά χωρίς κανένα ουσιώδες οικονοµικό αποτέλεσµα, αφού οι µικροµεσαίες
αυτές επιχειρήσεις έχουν πλέον µηδενική φοροδοτική ικανότητα.

Τα δε πρόστιµα και οι προσαυξήσεις όλων αυτών των περιπτώσεων, καθιστούν ακόµη
δυσχερέστερη και πιο αδύνατη την έστω και κατά κάποιο τρόπο εξυπηρέτηση των τεραστίων
αυτών ποσών που συσσωρεύονται.
Τέλος, ακόµη και στις περιπτώσεις των ρυθµίσεων, το ύψος των δόσεων και των
προκαταβολών που ζητούνται για την υπαγωγή στη ρύθµιση είναι τέτοιο που τελικά το
Ελληνικό Δηµόσιο δεν εισπράττει τίποτε.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤΑ
Η οικονοµική κατάρρευση κάθε µικροµεσαίας επιχείρησης συµπαρασύρει µαζί της και µια
πλειάδα οµοίων και συναφών επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα την πρόκληση του φαινόµενου
«ντόµινο» που είναι πλέον γνωστό και στην Ελληνική αγορά.
Αποτέλεσµα όλων των ανωτέρω είναι η δηµιουργία µιας στρατιάς υπερχρεωµένων
µικροµεσαίων επιχειρηµατιών και επιχειρήσεων που είναι έτοιµες να κλείσουν (µε το 80%
σήµερα να έχει ήδη κλείσει) και µιας σωρείας ξενοίκιαστων καταστηµάτων και γραφείων σε
όλους τους εµπορικούς δρόµους της χώρας µας, ακόµη και στους κεντρικότερους.
Το τραγικότερο δε όλων είναι ότι οι συγκεκριµένοι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες έχουν βιώσει
την ποινικοποίηση του επιχειρείν και της επιχειρηµατικής αποτυχίας πρώτα στον εαυτό τους,
στη συνέχεια στη σύζυγο και τέλος στα παιδιά τους, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται
στρατιές ολόκληρων οικογενειών στα πρόθυρα της πλήρους οικονοµικής κατάρρευσης και της
ηθικής απαξίωσης.
Και όλα αυτά ενώ οι φυλακές της χώρας µας έχουν ήδη πληρότητα 130% και δεν έχουν την
δυνατότητα να «φιλοξενήσουν» και τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες που βρέθηκαν στην
ατυχή συγκυρία του επιχειρείν µέσα στην κορύφωση της οικονοµικής κρίσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κανείς από τους ανωτέρω µικροµεσαίους επιχειρηµατίες δεν µπορεί να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του, ενώ ταυτόχρονα όλοι τους απειλούνται µε βαριές ποινικές διώξεις που
επισύρουν πλέον ποινές πολυετούς φυλάκισης ή ακόµη και κάθειρξης.
Οι οικονοµικές τους δραστηριότητες διακόπτονται βίαια, ενώ καθίσταται αδύνατη η
οποιαδήποτε επαναδραστηριοποίηση τους στο µέλλον.
Ταυτόχρονα, η κοινωνική τους αποποµπή και απαξίωσή, τους οδηγεί µαθηµατικά σε βαριές
µελαγχολικές καταστάσεις και σε κατάθλιψη, µε αποτέλεσµα πολλοί άνθρωποι να δίνουν µε
οδυνηρό τρόπο τέλος στη ζωή τους (τα στοιχεία των 2.500 αυτοκτονιών είναι πρωτόγνωρα
για την χώρα µας).
ΠΟΙΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ΟΦΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κανείς, αφού στο τέλος όλοι ζηµιώνονται.
Κατ’ αρχήν το Ελληνικό Δηµόσιο, που χάνει τη δυνατότητα είσπραξης έστω και µέρους των
οφειλοµένων φόρων και εισφορών , αλλά πάνω από όλα χάνει άξιες παραγωγικές µονάδες
που θα µπορούσαν να παράγουν και να δηµιουργούν νέα φορολογητέα ύλη και έσοδα.
Στη συνέχεια ζηµιώνονται οι ίδιοι οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες, αφού οδηγούνται σε άτακτες
χρεωκοπίες, µε όλες τις συνέπειες που ακολουθούν.
Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις µετακοµίζουν στα Βαλκάνια, προκειµένου να επωφεληθούν από
τα ανταγωνιστικότερα φορολογικά συστήµατα και το φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.

Αποτέλεσµα όλων των ανωτέρω είναι τα επίσηµα στοιχεία της ανεργίας να ξεπερνούν πλέον
το 25%, µε τα πραγµατικά στοιχεία να ξεπερνούν ακόµη και το 35%, αν λάβουµε υπ όψιν µας
και τους άνεργους Ελεύθερους Επαγγελµατίες και τους Επιτηδευµατίες που δεν εγγράφονται
στον ΟΑΕΔ και ως εκ τούτου δεν προσµετρώνται ως άνεργοι από την ΕΛΣΤΑΤ.
Επιπλέον, η παραοικονοµία γιγαντώνεται και η φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή
κορυφώνονται. Όταν πχ κάποιος χρωστά σήµερα 85.000 ευρώ ΦΠΑ, ακόµη και να µπορεί να
πληρώσει τον ΦΠΑ του επόµενου και του µεθεπόµενου µήνα, δεν θα το πράξει, αφού οι
συνέπειες και οι διώξεις θα είναι οι ίδιες.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Η πρόταση αυτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων εξασφαλίζει ένα πραγµατικό κίνητρο για την
επανεκκίνηση της Ελληνικής επιχειρηµατικότητας και, ειδικότερα, για την αναβίωση της
Μικροµεσαίας Ελληνικής Επιχείρησης, η οποία είναι το µεγαλύτερο θύµα της οικονοµικής
κρίσης, αφού ο άνεργος επιχειρηµατίας δεν έχει δικαίωµα ούτε ακόµη στο Επίδοµα Ανεργίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση εφαρµογής της συγκεκριµένης αυτής πρότασης είναι η έξοδος της
Ελλάδας από το Μνηµόνιο, η αυτοδιάθεση και η Εθνική Κυριαρχία επί της Οικονοµικής
Πολιτικής και του Προϋπολογισµού.
Η εφαρµογή της πρότασης πραγµατοποιείται µε τη δηµιουργία ενός ΕΘΝΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο
οποίος θα τηρείται στη Νέα Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων, υπό την εποπτεία της Τράπεζας
της Ελλάδας.
Στον λογαριασµό αυτό θα πιστωθούν όλες οι ανωτέρω οφειλές των µικροµεσαίων
επιχειρηµατιών, φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων κάθε νοµικής µορφής, µε ετήσιο
κύκλο εργασιών µέχρι 3.000.000 ευρώ και , ειδικότερα :
1. ΦΠΑ , ΦΜΥ και Φορολογία Εισοδήµατος και λοιπών βεβαιωµένων ποσών στα
Δηµόσια Ταµεία.
2. Εισφορών ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και λοιπών ασφαλιστικών ταµείων
3. Άλλες πηγές (Τελωνεία, κλπ.)
Όλοι οι λογαριασµοί θα τηρούνται υποχρεωτικά µε κωδικό εσόδου, προκειµένου να
καθίσταται δυνατή η διαπίστωση της πηγής.
Ειδικότερα, στο λογαριασµό αυτό θα τα ποσά θα καταχωρούνται µόνον ως προς το αρχικό
βεβαιωµένο κεφάλαιο, µε ετήσια προσαύξηση µέχρι 8%, µη δυνάµενο το συνολικό ανώτατο
όριο προσαύξησης να υπερβαίνει το ανώτατο όριο του 50% του αρχικού βεβαιωµένου
κεφαλαίου.
Δηλαδή π.χ. ένα αρχικό κεφάλαιο που αφορά σε µη απόδοση ΦΜΥ 15.000 ευρώ κατά το έτος
2003 και βεβαιώθηκε µε πρόστιµο εις το τριπλάσιο, οι προσαυξήσεις του µέχρι σήµερα το
έχουν οδηγήσει στο εξωπραγµατικό ποσό των 135.000 ευρώ, ενώ σύµφωνα µε την παρούσα
πρότασή µας, αυτό θα βεβαιωθεί µε το ποσό 15.000 + 7.500 = 22.500 ευρώ και µόνον αυτό.
Στην περίπτωση δε που ο ίδιος επιχειρηµατίας οφείλει συµπληρωµατικά και καθυστερούµενες
δόσεις ΦΠΑ 25.000 ευρώ, εισφορές ΙΚΑ 12.000 ευρώ, ΟΑΕΕ 6.000 ευρώ και διάφορα άλλα
ποσά βεβαιωµένα στο Δηµόσιο Ταµείο ύψους 10.000 ευρώ, δηλαδή ένα συνολικό ποσό π.χ.
70.000 ευρώ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις και τον Κώδικα Εσόδων, ο
συγκεκριµένος επιχειρηµατίας είναι σήµερα τελειωµένος και οδηγείται µε µαθηµατική ακρίβεια
εκτός αγοράς, οδεύοντας ολοταχώς προς τη φυλακή.

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ προτείνουµε :
1. Μεταφορά, κατόπιν αιτήσεως του επιχειρηµατία, του συνόλου των ανωτέρω ποσών
στον Εθνικό Λογαριασµό.
2. Αυτόµατη αναστολή όλων των ποινικών διώξεων και διοικητικών κυρώσεων.
3. Ρύθµιση του συνόλου των ανωτέρω ποσών, χωρίς προκαταβολή, µε τον εξής αριθµό
δόσεων :
Μέχρι 100.000 ευρώ, 100 δόσεις
101.000 - 300.000 ευρώ, 150 δόσεις
301.000 - 3.000.000 ευρώ, 240 δόσεις,
µη δυνάµενη η κάθε δόση να είναι µικρότερη των 150 ευρώ.
4. Εφόσον οι οφειλέτες κατέχουν ακίνητη περιουσία, εκτός της πρώτης κατοικίας τους,
αυτή θα προσηµειώνεται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου.
5. Εφόσον οι συγκεκριµένοι οφειλέτες έχουν λάβει επιχειρηµατικά δάνεια, αυτά θα
κουρεύονται κατά το 50% του υπολοίπου τους κατά την ηµεροµηνία υποβολής της
αιτήσεως για την ένταξη στον Εθνικό Λογαριασµό, ενώ, ταυτόχρονα, θα αναστέλλεται
και η πληρωµή των δόσεων των δανείων για 2 έτη.
6. Εξασφαλίζεται η πλήρης και ολοσχερής αναγνώριση όλων των εργασιακών
δικαιωµάτων και των ενσήµων των εργαζοµένων στις συγκεκριµένες επιχειρήσεις και
παραµένει σε πλήρη ισχύ η ασφάλισή τους.
7. Εξασφαλίζεται η αναστολή της εγγραφής στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. ή στο Κεντροποιηµένο
Αρχείο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, µετά την κατάργηση
της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., καθ’ όλο το διάστηµα της εξυπηρέτησης του χρέους.
8. Εξασφαλίζεται η άµεση έκδοση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας της
επιχείρησης και των φορέων αυτής, προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της
απρόσκοπτης λειτουργίας της.
9. Η ρύθµιση θα είναι µοναδική για κάθε επιχείρηση και θα χάνεται εφόσον δεν
πληρωθούν 3 συνεχόµενες δόσεις.
Σε περίπτωση απώλειας της ρύθµισης, θα επανέρχονται αυτόµατα όλες οι κυρώσεις που
προβλέπονται από τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, ενώ η επιχείρηση θα κηρύσσεται
άµεσα µη λειτουργική και θα σφραγίζεται εντός διαστήµατος 5 εργάσιµων ηµερών.
Η πρόταση αυτή των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ είναι προϊόν της δηµόσιας διαβούλευσης
µε τον επιχειρηµατικό κόσµο της χώρας και αφορά ένα πλήθος τουλάχιστον 2.000.000
Ελλήνων µικροµεσαίων επιχειρηµατιών, ενεργών και µη.

