ΔEKAΠENΘHMEPH EΠIΘEΩPHΣH ΦOPOΛOΓIKOY ΔIKAIOY
ETOΣ 73ο • TOMOΣ 73ος • APIΘMOΣ 1658
Β´ ΔEKAΠENΘHMEPO ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

απόψεις
Η «τελευταία» ευκαιρία ρύθμισης οφειλών
προς το Δημόσιο
Κατά τα πρόσφατα δημοσιεύματα, έως τις 11.12 τρέχοντος έτους, 400.054 οφειλέτες ρύθμισαν βεβαιωμένες οφειλές τους προς τα ταμεία υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, χρησιμοποιώντας τις πρόσφατες ευεργετικές διατάξεις των έως
120 δόσεων. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε ποσοστό 92,48% των αιτήσεων που
υποβλήθηκαν, ενώ απομένουν προς ρύθμιση 32.496 αιτήσεις. Οι ρυθμισμένες αιτήσεις αφορούν σε οφειλές ύψους 4.630.820.000 ευρώ.
Αναλυτικότερα και ανά ασφαλιστικό φορέα ρυθμίστηκαν από ΙΚΑ-εργοδότες
85.364 αιτήσεις για οφειλές 2.590.889.000 ευρώ και εισπράχθηκαν ήδη 216.889.000
ευρώ. Από ΟΓΑ ρυθμίσθηκαν 84.031 αιτήσεις για οφειλές 267.025.000 ευρώ και εισπράχθηκαν 14.156.000 ευρώ. Από ΟΑΕΕ ρυθμίσθηκαν 213.399 αιτήσεις για οφειλές 1.660.297.000 ευρώ και εισπράχθηκαν 97.118.000 ευρώ και τέλος από ΕΤΑΑ και
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ρυθμίσθηκαν 14.092 αιτήσεις για οφειλές 95.912.000 ευρώ και εισπράχθηκαν 7.410.000 ευρώ.
Τα νούμερα αυτά καταδεικνύουν μια αρκετά μαζική ανταπόκριση στο πρόσφατο
αυτό μέτρο των πολλαπλών και μέχρι 120 δόσεων, το οποίο πρόβλεπε και την ταυτόχρονη μείωση των ούτως ή άλλως υπέρογκων προσαυξήσεων μη καταβολής των
ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Το μέγα ζητούμενο, όμως, της ρύθμισης αυτής καθώς και των ομοειδών αυτής
αντίστοιχων φορολογικών και ασφαλιστικών ρυθμίσεων του παρελθόντος είναι η συνεπής διατήρηση της συμμόρφωσης έως και τον τερματισμό των μηνιαίων δόσεων.
Θα είχε πράγματι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε γραμμικά την πορεία του βαθμού συμμόρφωσης σε βάθος χρόνου και ιδίως στις περιπτώσεις πολύχρονων ρυθμίσεων. Η γενικότερη αίσθηση που επικρατεί στην Αγορά είναι ότι όσο περισσότερες οι μηνιαίες δόσεις, τόσο και μικρότερος ο τελικός βαθμός συμμόρφωσης των
οφειλετών με αυτές.
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Η παρούσα ρύθμιση παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα να εφαρμόζεται σε μια εποχή, όταν το ασφαλιστικό βάρος αυξήθηκε υπέρμετρα. Καθώς, κατά τα τελευταία δέκα έτη της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας, η διατήρηση ενός ελάχιστου έστω
ασφαλιστικού συστήματος τέθηκε σε δοκιμασία. Αφενός, οι απονεμηθείσες συντάξεις κουρεύτηκαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε σε πολλές περιπτώσεις να απειλείται το
ελάχιστο της αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αφετέρου, οι ασφαλιστικές εισφορές αυξήθηκαν υπέρμετρα καθώς αποσυνδέθηκαν από την τυχόν ανταποδοτικότητα του προνοιακού συστήματος και το ύψος τους καθορίσθηκε με εισοδηματικά κριτήρια. Με
περαιτέρω συνέπεια, οι ασφαλιστικές εισφορές να απολέσουν τα εκ της φύσης τους
χαρακτηριστικά και να καταστούν τελικά οικονομικό βάρος υποχρεωτικού χαρακτήρα, αποσυνδεμένο από το ύψος της ανταποδιδόμενης σύνταξης και την ποιότητα της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης.
Η υπερβάρυνση αυτή, συνδυαζόμενη με την φορολογική υπερβάρυνση, οδήγησε σε αρκετές περιπτώσεις σε αδυναμία καταβολής των βεβαιωμένων ποσών. Με
περαιτέρω συνέπεια, τη δημιουργία υψηλών υπόλοιπων ανείσπρακτων βεβαιωμένων ποσών. Για τους λόγους αυτούς, η πρόσφατη ρύθμιση των 120 δόσεων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών γνώρισε ευρεία ανταπόκριση. Αφού, ο συνδυασμός της γενναιόδωρης διαγραφής προσαυξήσεων με τη δυνατότητα ρύθμισης σε
πολλές μηνιαίες δόσεις ώθησαν πολίτες με υψηλή κοινωνική συνείδηση να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους.
Καθώς, όμως, η παροχή ευεργετικών ρυθμίσεων για καταβολή βεβαιωμένων
οφειλών δύναται να δημιουργήσει στους πολίτες που νομότυπα έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους αίσθημα αδικίας, θα πρέπει η παροχή των ρυθμίσεων
αυτών να είναι φειδωλή και κοινωνικά αιτιολογημένη. Περαιτέρω, θα πρέπει η κρατική εξουσία να αποδείξει, με επιμέρους και στοχευμένες ελεγκτικές πρωτοβουλίες της εκτελεστικής εξουσίας ότι τα περιθώρια ανοχής έναντι των κακόπιστων
οφειλετών που δεν συμμορφώθηκαν εμπρόθεσμα ούτε χρησιμοποίησαν την ευεργετική ρύθμιση που προσφέρθηκε, έχουν πλέον εξαντληθεί.
Χωρίς άσκηση πίεσης από την εκτελεστική εξουσία έναντι των οφειλετών που
επιμένουν κακόπιστα να μην συμμορφώνονται με τις κρατικές τους υποχρεώσεις
δυστυχώς δεν αυξάνεται ο βαθμός φορολογικής ούτε και ασφαλιστικής συνείδησης.
Με περαιτέρω συνέπεια, να μην είναι ευχερής η διατήρηση των κρατικών δομών ούτε και των δομών του κράτους πρόνοιας.
Ασπασία Μάλλιου

Το Δ.Φ.Ν. παρακαλεί τους συνδρομητές του
να εξοφλήσουν τις καθυστερούμενες συνδρομές τους.
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