ΝΕΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να ενεργοποιηθεί ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός
ρύθμισης οφειλών προς όφελος των επιχειρηματιών και επαγγελματιών. Η διαδικασία του
Εξωδικαστικού Μηχανισμού μπορεί να καταλήξει ακόμη και σε διαγραφή του 95% των οφειλόμενων
προσαυξήσεων, προστίμων και ΦΠΑ, αλλά και ευνοϊκές ρυθμίσεις για χρέη προς το Δημόσιο, εφόσον
όμως υπάρχει σχετική γνωμοδότηση από την έκθεση βιωσιμότητας.
Οι δόσεις για τη ρύθμιση οφειλών μπορεί να φτάσουν και τις 120, δηλαδή ο υπόχρεος θα έχει στη
διάθεση του ακόμη και 10 χρόνια για να εξοφλήσει.

1. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Οι επιχειρήσεις που μπορούν να υπαχθούν στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό πρέπει:
 Να έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016.
 Να έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου
2016.
 Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Εφορίες.
 Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
 Να έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν.
 Να έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω
ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ προμηθευτές, κ.ά).
Δεν μπορεί να υπαχθεί στον Μηχανισμό μια επιχείρηση αν το 85% των συνολικών οφειλών της
ανήκει σε έναν μόνο πιστωτή. Ωστόσο μπορούν να υποβάλλουν κοινή αίτηση περισσότεροι του ενός
οφειλέτες εφόσον είναι συνοφειλέτες ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση μητρικής-θυγατρικής ή
συντάσσουν ενοποιημένες χρηματο-οικονομικές καταστάσεις.
Από το νόμο εξαιρούνται επίσης:
 Τράπεζες
 Χρηματοδοτικά ιδρύματα (π.χ επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν αγορά αυτοκινήτου)
 Πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών (π.χ χρηματιστηριακές εταιρίες),
 Ασφαλιστικές εταιρίες,
 Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (π.χ hedge funds),
 Νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση εξυγίανσης ή πτώχευσης ή βρίσκονται σε
διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης ή έχουν ήδη διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα,
 Επιχειρήσεις των οποίων οι εκπρόσωποι (π.χ πρόεδροι - διευθύνοντες σύμβουλοι διαχειριστές και κάθε άλλο πρόσωπο εντεταλμένο για τη διαχείριση εταιριών) έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή υπεξαίρεση ή απάτη
κατά του Δημοσίου-φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή εκβίαση ή πλαστογραφία ή δωροδοκία ή δωροληψία ή λαθρεμπορία ή
χρεοκοπία ή καταδολίευση δανειστών.

2.Ρύθμιση Οφειλών
Μέσω του επανυπολογισμού των προστίμων και των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών
των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θα γίνεται «κούρεμα» των
παρακρατούμενων φόρων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού. Αυτό σημαίνει πρακτικά
 Διαγραφή έως 95% στα πρόστιμα.
 Διαγραφή έως 85% στις προσαυξήσεις, συμπεριλαμβανομένων οφειλών για ΦΠΑ.

Ο νόμος θα καταγράφει αναλυτικά τις εξαιρέσεις σε ασφαλιστικά και πρόστιμα που δεν έχουν να
κάνουν με φορολογικά ζητήματα. Τα συγκεκριμένα κριτήρια για το ύψος της ελάφρυνσης θα
βασίζονται στην έκθεση βιωσιμότητας.

3. Διαδικασία Εξωδικαστικού Συμβιβασμού
Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης θα λειτουργεί με έξι βήματα:
1. Υποβολή αίτησης: στο στάδιο αυτό θα ελέγχεται και το κατά πόσο η επιχείρηση ή ο
επαγγελματίας πληροί τα κριτήρια ένταξης στην εξωδικαστική διαδικασία.
2. Με την υποδοχή της αίτησης, για την υποβολή της οποίας θα απαιτείται η καταβολή
παραβόλου (από 200 έως 400 ευρώ), θα γίνεται η ανάθεση σε συντονιστή μέσα από το
μητρώο των επαγγελματιών που έχουν αυτή την ιδιότητα.
3. Ο συντονιστής θα καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε συνάντηση εντός 15 ημερών, κατά την
οποία θα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες λύσεις για τη διευθέτηση της οφειλής.
4. Θα ακολουθήσουν διαδοχικές συναντήσεις, κατά τις οποίες θα συζητούνται οι προτεινόμενες
λύσεις και αφού έχει διασφαλιστεί πρόοδος, δηλαδή αφού συναινεί στην παράταση το 60%
των πιστωτών.
Η όλη διαδικασία δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξάμηνο. Θα παρουσιάζεται η τελική λύση που θα
πρέπει να φέρει τη σύμφωνη γνώμη του 60% των πιστωτών ή του 40% όσων έχουν εμπράγματες
εξασφαλίσεις.
Η λύση για ρύθμιση των οφειλών και ενδεχόμενο «κούρεμα» θα προβλέπει την εξόφληση της οφειλής
με κατανομή των δόσεων βάσει της κατανομής των χρεών του πιστωτή.
Κάθε πιστωτής θα διασφαλίζεται ότι θα πάρει όσα θα έπαιρνε σε περίπτωση πτώχευσης της
επιχείρησης.

4.Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Τα έγγραφα που ενδεικτικά θα πρέπει να κατατεθούν είναι τα εξής:
1) Κατάλογος των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική
αξία τους.
2) Πλήρης περιγραφή των βαρών (είδος βάρους, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο
βιβλίο), που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων
3) Πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρης διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο,
ηλεκτρονική διεύθυνση).
4) Δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε
εντός των τελευταίων πέντε ετών.
5) Κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν
συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους
τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.
6) Δηλώσεις εισοδήματος και Ε3 των τελευταίων πέντε ετών, Ε9, Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
τελευταίου έτους, τελευταία περιοδική ΦΠΑ
7) Συγκεντρωτικές καταστάσεις
8) Οικονομικές καταστάσεις πέντε τελευταίων ετών
9) Πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης, λύσης, κατάθεσης αίτησης πτώχευσης.
Μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση της αίτησης η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους διορίζει τον συντονιστή της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών που τηρείται
στην ΕΓΔΙΧ και στο οποίο εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του Ν.
3898/2010.
Ο συντονιστής ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων, και σε περίπτωση
που ο φάκελος της αίτησης δεν είναι πλήρης καλεί τον οφειλέτη να καταθέσει εντός 5 εργάσιμων
ημερών τα έγγραφα που λείπουν.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ελλέιψεις ο συντονιστής κοινοποιεί σε όλους τους πιστωτές που
παρέχονται στην κατάσταση που έχει καταθέσει ο οφειλέτης ηλεκτρονικά ή στην περίπτωση που δεν
είναι δυνατή η επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα, με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με
ισοδύναμου τύπου ταχυδρομική επιστολή ή αυτοπρόσωπη παράδοση, εφόσον διασφαλίζονται με
ισοδύναμο τρόπο η επιβεβαίωση αποστολής, παραλαβής και εμπιστευτικότητας, αντίγραφο της
αίτησης.
Μέσα σε 10 ημέρες οι πιστωτές αποστέλλουν στον συντονιστή (σε ηλεκτρονική διεύθυνση που τους
έχει κοινοποιήσει) τη δήλωση για τη πρόθεσή τους να συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι πιστωτές που
προτίθενται να συμμετάσχουν, αποστέλλουν ηλεκτρονικά νομίμως υπογεγραμμένη τη δήλωση
εμπιστευτικότητας.
Στη συνέχεια ξεκινά η διαπραγμάτευση με τις προτάσεις του οφειλέτη και τις αντιπροτάσεις των
πιστωτών (εφόσον υπάρχουν). Οι αντιπροτάσεις των πιστωτών κοινοποιούνται στους λοιπούς
συμμετέχοντες πιστωτές και τον οφειλέτη, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να προτείνουν συγκεκριμένες
τροποποιήσεις. Όλη αυτή η διαδικασία δεν θα κρατά περισσότερες από 15 ημέρες.
Αμέσως μετά, ο οφειλέτης δηλώνει εάν αποδέχεται μία ή περισσότερες από τις αντιπροτάσεις. Σε
περίπτωση που ο οφειλέτης εγκρίνει μία ή περισσότερες από τις αντιπροτάσεις, αυτές τίθενται
ταυτόχρονα σε ψηφοφορία από τους συμμετέχοντες πιστωτές. Σε περίπτωση που οι αντιπροτάσεις
που τέθηκαν σε ψηφοφορία υπερβαίνουν τις δύο, χωρίς κάποια από αυτές να το ποσοστό
πλειοψηφίας, οι δύο αντιπροτάσεις που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων τίθενται εκ
νέου σε ψηφοφορία.
Για την έγκριση της πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτούνται:
 Συμφωνία του οφειλέτη. Καθώς και πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών, στους
οποίους περιλαμβάνονται τα 2/5 των συμμετεχόντων με ειδικό προνόμιο.
 Για τις μεγάλες επιχειρήσεις η αξιολόγηση της βιωσιμότητας ή η εκπόνηση σχεδίου
αναδιάρθρωσης ανατίθεται υποχρεωτικά σε εμπειρογνώμονα.

