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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Εισαγωγή
Το κύριο αποτέλεσµα της µνηµονιακής πολιτικής της εσωτερικής υποτίµησης
στην πραγµατική οικονοµία υπήρξε η ύφεση, η οποία τα τελευταία χρόνια 20102014 κινήθηκε σε πρωτοφανή, για µη πολεµική περίοδο σε ευρωπαϊκή χώρα,
επίπεδα.
Τα αποτελέσµατα της ύφεσης σε πραγµατικό επίπεδο είναι η διαρκής µείωση
µισθών, η έκρηξη της ανεργίας, η σοβαρή µείωση των εισοδηµάτων, η
υποτίµηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, η συνεχής εντεινόµενη
φτωχοποίηση των πολιτών.
Η αντικειµενική αυτή κατάσταση επιδεινώνεται, από την υψηλή φορολογία, τα
υψηλά επιτόκια των οφειλών προς τις Τράπεζες και τα πρωτοφανή µέτρα
εκτέλεσης είσπραξης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, που
καταρρακώνουν την ουσία της ατοµικής προστασίας που παρέχει το Σύνταγµα,
αλλά βρίσκονται επίσης σε προφανή σύγκρουση µε την κοινή λογική, αφού
διαπιστώνεται συνεχής πραγµατική, πλήρης και αντικειµενική αδυναµία να
ανταποκριθούν οι πολίτες στο σύνολο των υποχρεώσεών τους σε ποσοστό που
υπερβαίνει ήδη το 50%.
Η πολιτική αυτή εντεινόµενη συνεχώς µε νέα φορολογικά µέτρα και µέτρα
αναγκαστικής είσπραξης οφειλών, έχει ως άµεσο αποτέλεσµα αφενός την
συνέχιση του υφεσιακού κλίµατος της οικονοµίας, αλλά και την συσσώρευση
ανείσπρακτων βεβαιωµένων φορολογικών – ασφαλιστικών εισφορών.
Όταν άρχισε η κρίση το σύνολο των ανείσπρακτων φορολογικών υποχρεώσεων
ανήρχετο σε 35.000.000.000 ευρώ. Σήµερα το ποσό αυτό ανήλθε σε
65.000.000 ευρώ, ενώ προσαυξάνεται το 2014 κατά περίπου 1 δις ευρώ
µηνιαίως.
Η επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης της χώρας και η εξαιρετικά δυσχερής
θέση όσων πολιτών ακόµη εργάζονται αναδεικνύεται, αν ληφθεί υπόψη ότι
καλούνται από την Μνηµονιακή Κυβέρνηση να εξυπηρετήσουν συγχρόνως ένα

∆ηµόσιο Χρέος 170% του ΑΕΠ κι ένα ιδιωτικό χρέος ίσο προς το 100% του
ΑΕΠ.
Οι εισαγόµενες µε το παρόν νοµοσχέδιο διατάξεις υλοποιούν δεσµεύσεις που
αναλήφθηκαν προς τους Έλληνες πολίτες στην ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Είναι σαφές ότι δεν αποτελούν ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο πολιτικών για την
παραγωγική και οικονοµική Ανασυγκρότηση, ούτε πλήρες πλαίσιο
Φορολογικής, Εργατικής και Κοινωνικής Πολιτικής.
Τα προτεινόµενα µέτρα, συνιστούν µια άµεση, αναγκαία και µη επιδεχόµενη
αναβολή παρέµβαση, για την ανάσχεση της καταστρεπτικής πορείας της
οικονοµίας και της κοινωνίας, αποτελούν επίσης πρώτο δείγµα γραφής της
δέσµευσης για την κατάργηση των µνηµονιακών ρυθµίσεων στο σκληρότερο
πυρήνα τους, δηλαδή, την εσωτερική υποτίµηση, την φτωχοποίηση, την άλωση
της δηµόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, την εξαθλίωση και την καταρράκωση του
ηθικού των πολιτών.
Με τον ίδιο τρόπο θα καταργηθεί το σύνολο της µνηµονιακής νοµοθεσίας και θα
αντικατασταθεί από ένα νέο εθνικό µοντέλο παραγωγής ανασυγκρότησης και
ανάπτυξης, ως πρώτη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Με το 1ο άρθρο προβλέπεται η ρύθµιση φορολογικών και ασφαλιστικών
εισφορών σε δόσεις που δεν υπερβαίνουν ως ετήσια δαπάνη 20% του
επίσηµου ετησίου εισοδήµατος του προηγούµενου έτους και 30% εφόσον
ρυθµίζονται µαζί και ασφαλιστικές εισφορές. Με την ρύθµιση αυτή παρέχεται η
δυνατότητα να εξυπηρετηθούν τα ληξιπρόθεσµα και τα τρέχοντα χρέη να
λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις και να συντηρηθεί στα απολύτως αναγκαία
επίπεδα ο επαγγελµατίας και η οικογένειά του. Να ανασχεθεί έτσι το κύµα
µικροµεσαίων επιχειρήσεων που κλείνουν καθηµερινά.
Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ταχείας Εξωδικαστικής ∆ιοικητικής Επίλυσης
των Φορολογικών ∆ιαφορών εφόσον ο πολίτης αµφισβητεί το ύψος των
βεβαιωθέντων ποσών, την νοµιµότητα της αιτιολογίας και εν γένει την
φορολογική υποχρέωσή του. Η εξασφάλιση ταχείας, διαφανούς και
αντικειµενικής διαδικασίας ∆ιοικητικής Επίλυσης από το συλλογικό
αντιπροσωπευτικό όργανο της Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιοικητικής Επίλυσης
Φορολογικών ∆ιαφορών έχει διπλό όφελος. Για τον φορολογούµενο, ο οποίος
αφού θα ακουσθεί ενώπιον της Επιτροπής και θα κληθεί να εξοφλήσει την
πραγµατική οφειλή του. Για το δηµόσιο καθώς θα είναι σε θέση να γνωρίζει το
πραγµατικό ύψος των ποσών που θα εισπράξει αντί του ονοµαστικού ποσού
που προκύπτει µονοµερώς από τις πράξεις των ελεγκτικών και φορολογικών
µηχανισµών, το οποίο συνήθως αποδεικνύεται εξαιρετικά διογκωµένο. Κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας διοικητικής επίλυσης και ρύθµιση των οφειλών και υπό
όρων εξυπηρέτησης των δόσεων των ρυθµισµένων οφειλών αναστέλλονται όλα
τα µέτρα αναγκαστικής είσπραξης κατά των οφειλετών.
Με το άρθρο 2 ρυθµίζεται η αναστολή των αναγκαστικών µέτρων είσπραξης
κάθε µορφής που έχουν ασκηθεί ή απειλούνται κατά του φορολογούµενου από

τις ισχύουσες διατάξεις, από τον χρόνο υποβολής της αίτησης ρύθµισης ή της
αίτησης εξώδικης ∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικής ∆ιαφοράς, µέχρι την
ολοκλήρωση της ρύθµισης, υπό τον όρο καταβολής των δόσεων και των
τρεχουσών δόσεων προς την εφορία και τους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Σκοπός των διατάξεων αυτών είναι η εκλογίκευση των πληρωµών δόσεων τόσο
παλαιότερων οφειλών όσο και τρεχουσών κατά τρόπο που να επιτρέπεται στην
επιχείρηση η συνέχιση της λειτουργίας αυτής.
Με το άρθρο 3 ρυθµίζεται η συγκρότηση των Περιφερειακών Επιτροπών
∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών, µε δικαστική εγγύηση και
εκπροσώπηση των Φορολογικών Αρχών και των επαγγελµατικών τάξεων.
Η επιτυχηµένη εφαρµογή του µέτρου, ως προς την φορολογική δικαιοσύνη και
την εισπραξιµότητα φορολογικών υποχρεώσεων θα οδηγήσει στην πάγια
εφαρµογή αντίστοιχων διαδικασιών, εξώδικης διοικητικής επίλυσης
φορολογικών διαφορών.
Η προσφυγή στην ∆ιοικητική Επίλυση δεν αναιρεί το δικαίωµα Προσφυγής στην
∆ικαιοσύνη.
Με το άρθρο 4 ρυθµίζεται κατά ανάλογο τρόπο η διαδικασία ρύθµισης των
χρεών από µη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
Με τα άρθρα 5 και 6 λαµβάνονται δύο άµεσα µέτρα τα οποία αποκαθιστούν σε
ένα βαθµό την Συνταγµατική Τάξη, και συµπληρώνουν τις πολιτικές για την
επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Με το άρθρο 5 καταργείται ο χαρακτηρισµός του ποινικού αδικήµατος της µη
πληρωµής χρεών προς το δηµόσιο ως διαρκούς και εισάγεται ως νέος λόγος
για τη δυνατότητα του δικαστηρίου να κρίνει την πράξη ατιµώρητη η
αντικειµενική και ανυπαίτια αδυναµία πληρωµής. Η επέκταση του χρόνου
κίνησης της αυτόφωρης διαδικασίας για χρέη προς το ∆ηµόσιο, συνιστά
παραβίαση κάθε έννοιας συνταγµατικότητας, ενώ η καταδίκη για χρέη που όχι
λόγω δόλιας συµπεριφοράς αλλά λόγω προφανούς αντικειµενικής και
ανυπαίτιας αδυναµίας προκαλεί αίσθηµα ανασφάλειας και καταστρατηγεί τις
αρχές της επιείκειας και της αναλογικότητας εισάγοντας στην ελληνική έννοµη
τάξη µια ολοκληρωτική αντίληψη για τα ατοµικά δικαιώµατα και την απονοµή
της ποινικής δικαιοσύνης.
Με το άρθρο 6 καταργούνται συγκεκριµένες µνηµονιακές ρυθµίσεις για την
κατάσχεση σε χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων µε κατεπείγουσα και εξαιρετική
διαδικασία και απαγορεύεται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου στην κατοικία
του φορολογούµενου χωρίς την παρουσία εισαγγελέα και σε κάθε περίπτωση
πριν από την ανατολή και µετά τη δύση του ήλιου ώστε να προστατευτεί
αποτελεσµατικά το οικιακό άσυλο.
Στο άρθρο 7 προβλέπεται ενδιάµεση ρύθµιση για την προστασία των
µικροοφειλετών στις Τράπεζες, για χρέη από την πρώτη κατοικία, την
επαγγελµατική στέγη, καταναλωτικά δάνεια, ώστε να υπάρξει ο αναγκαίος

χρόνος για την ολοκλήρωση της πλήρους νοµικής επεξεργασίας της Νέας
Σεισάχθειας. Η δηµοσίευση όµως και η εφαρµογή του ν. 4224/2003, καθιστά τη
µεταβατική αυτή ρύθµιση απολύτως αναγκαία, διότι εάν δεν ανασχεθεί η
εφαρµοζόµενη πολιτική, η καταστροφή των οφειλετών θα είναι αµετάκλητη και
χωρίς δυνατότητα. Εν’ όψει αυτών το προτεινόµενο άρθρο εντασσόµενο στο
άµεσο πλαίσιο επανεκκίνησης της οικονοµίας έχει χαρακτήρα κατεπείγοντος και
ανταποκρίνεται στην προσδοκία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών για την παροχή
προστασίας από το κράτος στην απειλή των κερδοσκοπικών distress funds και
των Τραπεζών.
Με το τελευταίο άρθρο 8 εισάγεται µεταβατική ρύθµιση για την εφαρµογή των
διατάξεων αυτών. Η διάταξη είναι αναγκαία διότι το µνηµονιακό πλέγµα
διατάξεων της τελευταίας τετραετίας είναι εξαιρετικά εκτεταµένο, αντιφατικό και
ανεπίδεκτο ερµηνείας και ορθής εφαρµογής, είναι τεχνικώς αδύνατος ο
αποτελεσµατικός προσδιορισµός των καταργουµένων ή αναστελλόµενων
διατάξεων. Προκειµένου να αποφευχθούν προβλήµατα εφαρµογής ή
καθυστερήσεις, µε την µεταβατική διάταξη ορίζονται οι ρυθµίσεις του νόµου ως
αποκλειστικά εφαρµοζόµενες στα θέµατα αυτά, εξουσιοδοτούνται δε αρµόδιοι
Υπουργοί να εκδώσουν διευκρινιστικές Υπουργικές Αποφάσεις όπου
εντοπίζονται προβλήµατα εφαρµογής ώστε το σύνολο των ρυθµιζόµενων
υποθέσεων να υπαχθεί στο πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού.

Άρθρο 1
Ρύθµιση φορολογικών υποχρεώσεων.
α.
1. Το σύνολο των βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων φορολογικών υποχρεώσεων
µέχρι την κατάθεση της πρότασης νόµου υπάγεται σε ρύθµιση, κατόπιν αίτησης
του οφειλέτη προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
Η ρύθµιση του συνολικού ποσού της οφειλής, γίνεται µεχρι και σε 84 µηνιαίες
δόσεις. Το ετήσιο σύνολο των καταβολών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% του
ετήσιου εισοδήµατος του οφειλέτη όπως αυτό βεβαιώθηκε το προηγούµενο της
υπαγωγής στην ρύθµιση οικονοµικό έτος. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου
του προηγούµενου εδαφίου οι δόσεις επεκτείνονται αναλογικά µέχρι την
εξάλειψη της υπέρβασης.
2. Οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθµιση και το ετήσιο σύνολο των
καταβολών τους υπερβαίνει το 20% του ετήσιου εισοδήµατος τους δύνανται να
υπαχθούν στις διατάξεις της παραγράφου α) του άρθρου αυτού.
β. Σε περίπτωση αµφισβήτησης της βεβαιωθείσας συνολικής οφειλής ή άλλης
πράξης επιβολής της ∆.Ο.Υ. ο φορολογούµενος προσφεύγει στην κατά τόπο
αρµόδια Περιφερειακή Επιτροπή ∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών
του Υπουργείου Οικονοµικών που ιδρύεται και λειτουργεί κατά τις διατάξεις των
επόµενων άρθρων.
γ. Για ήδη βεβαιωµένες οφειλές η αίτηση για την υπαγωγή στην παράγραφο (Α)
ή την παραγρ. (Β) κατατίθεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή στην αρµόδια Επιτροπή
∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών αντιστοίχως εντός 60 ηµερών
από την δηµοσίευση του παρόντος, σε κάθε άλλη περίπτωση εντός 30 ηµερών
από την κοινοποίηση της βεβαίωσης της οφειλής. Σε περίπτωση προσφυγής
στην Επιτροπή ∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών, η οφειλή όπως
οριστικά καθορίζεται µε την απόφαση της Επιτροπής, ρυθµίζεται µε αίτηση του
οφειλέτη σύµφωνα µε τους όρους της παραγρ. (α)
δ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µε την επίδοση της απόφασης υπαγωγής στον
οφειλέτη, που εκδίδεται εντός 10 ηµερών από την αίτηση από τον προϊστάµενο
της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσό κάθε δόσης ο
αριθµός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση.
ε. Κάθε διαφορά του φορολογουµένου µε τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. ως προς
το συνολικό ποσό της οφειλής ή τις δόσεις επιλύεται άµεσα µε απόφαση της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Φορολογικών Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών.
στ. Από την δηµοσίευση του παρόντος στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης
καταργείται το άρθρο 70Β του ν.2238/1994 (Α' 151/16-09-1994) όπως
αντικαταστάθηκε από τον νέο Κώδικα Φορολογικού Εισοδήµατος ν.4172/2013
(Α' 167/23-07-2013) Εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής αυτής
εισάγονται στην κατά τόπο αρµόδια Επιτροπή ∆ιοικητικής Επίλυσης

Φορολογικών ∆ιαφορών, µε αίτηση του φορολογούµενου, σύµφωνα µε την §β
του αρθρ.1.
Άρθρο 2
Αναστολή µέτρων αναγκαστικής είσπραξης.
α. Από την υποβολή της αίτησης ρύθµισης της οφειλής στις Περιφερειακές
Επιτροπές ∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών ή της ρύθµισης της
οφειλής σε δόσεις, αναστέλλονται και δεν εκτελούνται κατά του οφειλέτη τυχόν
επιβληθέντα ήδη µέτρα αναγκαστικής είσπραξης, µέτρα διασφάλισης των
συµφερόντων του ∆ηµοσίου, ποινική δίωξη και κάθε άλλο µέτρο που
προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία για την αναγκαστική είσπραξη της
οφειλής.
Με την προϋπόθεση πληρωµής των δόσεων προσηκόντως και εµπροθέσµως
και της µη ύπαρξης άλλων ληξιπρόθεσµων µη ρυθµισµένων οφειλών,
χορηγείται φορολογική ενηµερότητα τριµήνου διαρκείας η οποία ανανεώνεται
στην λήξη της µε τις ίδιες προϋποθέσεις χορήγησης της άµεσα και χωρίς άλλη
διαδικασία.
β. Σε περίπτωση αποδεδειγµένου µηδενικού εισοδήµατος κατά τους τελευταίους
12 µήνες µέχρι την δηµοσίευση του παρόντος, αναστέλλονται το σύνολο των
εισπρακτικών µέτρων και διώξεων κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 µηνών
µετά την πάροδο των οποίων υπάγεται στην ρύθµιση της παραγρ. 1α.
γ. Η προσφυγή στην Επιτροπή ∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών
επιφέρει τα αποτελέσµατα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και αναστέλλει
µέχρι της κοινοποίησης της απόφασης στον φορολογούµενο την προθεσµία
προσφυγής στο ∆ικαστήριο
δ. Η κάθε υπόθεση υπάγεται απαξ στην ρύθµιση των παρ. 1α και β, η ρύθµιση
δε θεωρείται καταργηθείσα σε περίπτωση καθυστέρησης πέρα του ενός µηνός
δύο συνεχών δόσεων. Μετά την κατάργηση της ρύθµισης η οφειλή εισπράττεται
κατά τις ισχύουσες γενικές διατάξεις.
Τα ποσά που υπάγονται στην παραπάνω ρύθµιση προσαυξάνονται µε 0,5%
µηνιαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή. Σε κάθε
περίπτωση τα ήδη βεβαιωµένα πρόστιµα και προσαυξήσεις δεν µπορούν να
υπερβαίνουν το 30% του αρχικώς οφειλόµενου κεφαλαίου. Τα πρόστιµα και οι
προσαυξήσεις επανέρχονται σε περίπτωση έκπτωσης από την ρύθµιση.
ε. Με την άσκηση δικαστικής προσφυγής η αρµόδια ∆.Ο.Υ. βεβαιώνει ποσοστό
15% της συνολικής οφειλής. Το ποσό αυτό πρέπει να εξοφληθεί µέχρι την
πρώτη συζήτηση επί ποινή απαράδεκτου της συζήτησης.
Η καταβολή του ποσού αυτού δύναται να ανασταλεί εν µέρει ή εν όλω µε
απόφαση του αρµόδιου ∆ικαστηρίου κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη, λόγω
αποδεδειγµένης αδυναµίας καταβολής του συνολικού ποσού της βεβαίωσης.

Άρθρο 3
Η Περιφερειακή
∆ιαφορών.

Επιτροπή

∆ιοικητικής

Επίλυσης

Φορολογικών

α. Συνίσταται στην έδρα κάθε Περιφέρειας πενταµελής Επιτροπή ∆ιοικητικής
επίλυσης Φορολογικών διαφορών αποτελούµενη από δύο συνταξιούχους
∆ικαστικούς λειτουργούς εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον της ∆ιοικητικής
∆ικαιοσύνης ως Πρόεδρος, έναν ∆ιευθυντή Υπηρεσίας ∆.Ο.Υ της Περιφέρειας,
έναν εκπρόσωπο της επαγγελµατικής ένωσης του προσφεύγοντος και έναν
εκπρόσωπο του οικονοµικού επιµελητηρίου της Ελλάδος. Οι Επιτροπές
συγκροτούνται εντός 15 ηµερών από την δηµοσίευση του νόµου µε απόφαση
του οικείου Περιφερειάρχη.
Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τα θέµατα στέγασης της Επιτροπής καθώς
και κάθε αναγκαίας για την λειτουργία της λεπτοµέρειας .
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ορίζονται ανάλογα µε τις
ανάγκες και άλλες πόλεις κάθε περιφέρειας ως έδρες Επιτροπών ∆ιοικητικής
Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών.
Επίσης µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, ορίζονται ο αριθµός των
µελών της Γραµµατείας της Επιτροπής, η διαδικασία στελέχωσης από
υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών και της Περιφέρειας, το ύψος της
αποζηµίωσης των µελών της Επιτροπής και ο κωδικός του Υπουργείου
Οικονοµικών από τον οποίο καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες ως και η
διαδικασία διάθεσης και είσπραξης των αναγκαίων κονδυλίων.
γ. Οι κατά τόπους επιτροπές λειτουργούν µέχρι εξαντλήσεως των αιτήσεων που
θα έχουν υποβληθεί µέχρι 31/3/2015. Ο ορισµός της συζήτησης των αιτήσεων
γίνεται µε πράξη του Προέδρου επί της αιτήσεως η οποία γνωστοποιείται µε
έγγραφο (τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 10 τουλάχιστον ηµέρες
προ της συζήτησης, αναρτάται δε επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
Επιτροπής.
δ. Η συζήτηση της υπόθεσης µπορεί να αναβληθεί µε απόφαση του Προέδρου
µια µόνο φορά, ή δε µη νόµιµη και προσήκουσα εµφάνιση του αιτούντος
(ερηµοδικία) συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης. Για την συζήτηση της
υπόθεσης εκδίδεται γραµµάτιο δηµοσίου 75 ευρώ υπέρ του Κωδικού κάλυψης
των δαπανών λειτουργίας των Επιτροπών.
Στην Επιτροπή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις διοικητικής επίλυσης φορολογικής
διαφοράς όταν το συνολικό αντικείµενο της διαφοράς είναι κατώτερο των
20.000,00 ευρώ, αλλά αυτές υπάγονται στην ρύθµιση της §1α, εφόσον ο
οφειλέτης υποβάλλει την σχετική αίτηση, αλλιώς επιλύονται δικαστικώς.
Άρθρο 4
Ρύθµιση ασφαλιστικών εισφορών

Οι διατάξεις της παρ. α, του άρθρου 1 και 2 εφαρµόζονται αναλόγως για την
ρύθµιση ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσµες µέχρι
31.12.2014.
Σε περιπτώσεις ρύθµισης συγχρόνως φορολογικών και ασφαλιστικών
εισφορών το ποσό των δόσεων δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 30% του
βεβαιωθέντος εισοδήµατος του φορολογουµένου του προηγούµενου έτους,
στην περίπτωση δε αυτή προηγείται η έκδοση απόφασης ρύθµισης της
φορολογικής οφειλής και ακολουθεί η ρύθµιση της οφειλής από ασφαλιστικές
εισφορές.
Οι αποφάσεις ρύθµισης εκδίδονται από τον ∆ιευθυντή του αρµοδίου
υποκαταστήµατος του Ασφαλιστικού Οργανισµού. Η αποδοχή από τον
φορολογούµενο της ρύθµισης αποτελεί οριστική επίλυση της διαφοράς.
Προϋποθέσεις για την αναστολή των µέτρων αναγκαστικής είσπραξης του αρθ.
2 είναι η καταβολή των δόσεων και εξόφληση των τρεχουσών οφειλών.
Άρθρο 5
Ποινικό αδίκηµα µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο
1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόµου 1882/1990 (Α'43/2303-1990) σύµφωνα µε την οποία “ χρόνος τέλεσης του αδικήµατος είναι το
χρονικό διάστηµα από την παρέλευση των τεσσάρων µηνών µέχρι την
συµπλήρωση χρόνου αντίστοιχου µε το 1/3 της κατά περίπτωση
προβλεπόµενης προθεσµίας παραγραφής” καταργείται.
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ανωτέρω νόµου
προστίθεται η φράση: “ Η πράξη µπορεί επίσης να κριθεί ατιµώρητη εάν
αποδειχθεί αντικειµενική και ανυπαίτια αδυναµία καταβολής του οφειλέτη.”
Άρθρο 6
Απαγόρευση φορολογικού ελέγχου στην κατοικία χωρίς παρουσία
εισαγγελικού λειτουργού - Προστασία οφειλετών
1. Απαγορεύεται η διενέργεια φορολογικών ελέγχων και ερευνών στην κατοικία
του φορολογούµενου χωρίς την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και σε κάθε
περίπτωση πριν από την ανατολή και µετά την δύση του ήλιου.
2. Μετά το τέλος του εδ. β’ του άρθρου 30 Α του ν.δ. 356/1974 (ΚΕ∆Ε) όπως
αυτό ισχύει προστίθεται το εξής:
Το κατασχετήριο έγγραφο απαιτείται επί ποινή ακυρότητας της πράξεως να
κοινοποιηθεί στον οφειλέτη, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την εκτέλεση της
κατάσχεσης.
3. Το άρθρο 30Β του ν.δ. 356/1974 (ΚΕ∆Ε) όπως αυτό ισχύει καταργείται.
Άρθρο 7

Ρύθµιση δανειακών υποχρεώσεων.
α. Στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια που έχουν συναφθεί την τελευταία
δεκαετία µεταξύ νοµίµως λειτουργούντων στην χώρα τραπεζικών και
πιστωτικών ιδρυµάτων και Ελλήνων πολιτών ή µόνιµων κατοίκων Ελλάδος,
απαγορεύεται να εκχωρηθούν υπό οποιαδήποτε µορφή, αµέσως ή εµµέσως σε
τρίτους, µη Τραπεζικά ιδρύµατα τα οποία δεν λειτουργούν νόµιµα σε χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή να χορηγηθούν εγγυήσεις επ’ αυτών από την εκτέλεση
των οποίων επέρχεται ουσιαστικά µεταβολή του προσώπου του δανειστή χωρίς
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του οφειλέτη.
β. Οι τυχόν εκχωρήσεις της προηγούµενης παραγράφου, γενόµενες µετά την
ψήφιση του παρόντος είναι άκυρες και δεν δηµιουργούν νόµιµα δικαιώµατα του
τρίτου κατά του οφειλέτη.
γ.
i) Απαγορεύονται οι διαδικασίες πλειστηριασµών σε κάθε περίπτωση για
οφειλές κάτω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
ii) Για οφειλές άνω των διακοσίων χιλιάδων ευρώ απαγορεύονται οι
πλειστηριασµοί πρώτης κατοικίας και επαγγελµατικής στέγης αντικειµενικής
αξίας µέχρι 350.000 ευρώ για τραπεζικά δάνεια, χρέη προς το δηµόσιο και
ασφαλιστικούς οργανισµούς, ως και ο πλειστηριασµός ακινήτων των εγγυητών
των ανωτέρω οφειλών µέχρι 31/12/2015, τυχόν δε διαδικασίες που είναι
εκκρεµείς αναστέλλονται µέχρι την άνω ηµεροµηνία.
δ. Από την δηµοσίευση του παρόντος καταργείται το άρθρο 2 του ν. 4224/2013
(Α'288/ 31-12-2013) και αναστέλλεται κάθε σχετική διαδικασία.
Άρθρο 8
Μεταβατική διάταξη.
Από την δηµοσίευση του παρόντος νόµου στο ΦΕΚ, οι διατάξεις αυτές,
κατισχύουν και εφαρµόζονται αποκλειστικά εις τα ρυθµιζόµενα θέµατα, έναντι
κάθε άλλης διάταξης νόµου, Υπουργικής απόφασης, εγκυκλίου, που έχει
προηγουµένως εκδοθεί.
Καταλαµβάνονται από τις διατάξεις αυτές, όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις για τις
οποίες δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, ή δεν έχουν γίνει
∆ιοικητικές ρυθµίσεις µε την συµφωνία του οφειλέτη. Με αποφάσεις του
Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Εργασίας ρυθµίζονται θέµατα για
την εφαρµογή όλων των µέτρων και ορίζονται οι ενέργειες των εµπλεκόµενων
οργάνων της ∆ιοίκησης για την ταχεία και ορθή εφαρµογή των υπέρ των
πολιτών ρυθµίσεων του νόµου αυτού.
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2014

Οι προτείνοντες Βουλευτές
Τσίπρας Αλέξης
Αγαθοπούλου Ειρήνη - Ελένη
Αθανασίου Νάσος
Αλεξόπουλος Απόστολος
Αµανατίδης Γιάννης
Αµµανατίδου Ευαγγελία
Αποστόλου Ευάγγελος
Αυλωνίτου Ελένη
Βαλαβάνη Νάντια
Βαµβακά Τζένη
Βαρεµένος Γεώργιος
Βούτσης Νικόλαος
Γαϊτάνη Ιωάννα
Γάκης ∆ηµήτρης
Γελαλής ∆ηµήτρης
Γερµανίδης Αθανάσιος
Γεροβασίλη Όλγα
Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη
∆ερµιτζάκης Κωνσταντίνος
∆ιακάκη Μαρία
∆ιαµαντόπουλος Ευάγγελος
∆ιώτη Ηρώ
∆ραγασάκης Γιάννης
∆ρίτσας Θεόδωρος

∆ριτσέλη Παναγιώτα
Ζαχαριάς Κωνσταντίνος
Ζεϊµπέκ Χουσεΐν
Ζερδελής Γιάννης
Θεοπεφτάτου Αφροδίτη
Ιγγλέζη Αικατερίνη
Καλογερή Αγνή
Κανελλοπούλου Μαρία
Καραγιαννίδης Χρήστος
Καρά Γιουσούφ Αϊχάν
Κατριβάνου Βασιλική
Καφαντάρη Χαρούλα
Κοδέλας ∆ηµήτρης
Κοντονής Χαράλαµπος – Σταύρος
Κούβελα Φωτεινή
Κουράκης Αναστάσιος
Κουρουµπλής Παναγιώτης
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Κωνσταντοπούλου Ζωή
Κυριακάκης Βασίλης
Λαφαζάνης Παναγιώτης
Μαντάς Χρήστος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μητρόπουλος Αλέξιος
Μιχαλάκης Νικόλαος

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπόλαρη Μαρία
Ξανθός Ανδρέας
Ουζουνίδου Ευγενία
Παναγούλης Ευστάθιος
Πάντζας Γεώργιος
Παπαδηµητρίου (Μάνια) Γεσθηµανή
Πετράκος Αθανάσιος
Σαµοΐλης Στέφανος
Σταθάκης Γεώργιος
Σταθάς Γιάννης
Σταµπουλή Αφροδίτη
Στρατούλης ∆ηµήτρης
Συρµαλένιος Νικόλαος
Τριανταφύλλου Μαρία
Τσακαλώτος Ευκλείδης
Τσουκαλάς ∆ηµήτρης
Φωτίου Θεανώ
Χαραλαµπίδου ∆έσποινα
Χατζηλάµπρου Βασίλης
Χατζησοφιά Άννα

