ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κοινωνικής Πολιτικής τών όποιων οί εισφορές συνεισπράτν;-ά σχέδιο νόμου «γιά τό δακτ/ονισμό έξοφλήσεως οφειλών . τονται άπό τό IJK.A.
άσό καθυστερούμενες ασφαλιστικές εΐσφοσές πρός Όργα- ·
Μέ τό άρθρο 2 παρέχεται στό Ι,Κ.Α. τό δικαίωμα νά συμ
ψηφίζει οφειλές επιχειρήσεων άπό ασφαλιστικός εισφορές, με
νισμούς Κοινωνικής Άσφαλίσεως αρμοδιότητας τού 'Υ
πουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών».
άντίστο'χες οφειλές τού Δημοσίου προς αύτές.
Προς τη Βουλή ιών Έ/.λήνων
Άπό τις διατάξεις ποό διέπονται οί Οργανισμοί Κοινωνιχης Άσφαλίσεως αρμοδιότητας τού Υπουργείου Κοινωνιχών
'Σιτηρεσίων, τάσσεται ορισμένη προθεσμία γιά- την εξόφληση
των ΰπέρ αύτών άσφαλιστιχών εισφορών. Κατά κανόνα σχε
δόν ή προθεσμία αύτή είνα· ενός μηνός άσσο την καταβολή
τών μισθών στοός μισθωτούς.
’Επίσης άπό γενικές η ειδικές διατάξεις, -πρ-οβλέπεται ότι
;έ περίπτωση πού δέν καταβληθούν εμπρόθεσμα οί όφειλόμε,-ες άσφαλιστχές εισφορές επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη
/.αθυστερήσεως, τόκους η άλλες προσαυξήσεις?
Κατά τό παρελθόν, είχαν γίνε·, νομοθετικός .ρυθμίσεις, πού
:αρείχαν διευκολύνσε’ς έξοφλήσεως τών,. καθυστεοουμένων
ισφαλιστικών εισφορών σε δόσεις, μετά τών "προσθέτων τε
λών η μετά μέρους τών προσθέτων τελών η καί άνευ προτθέ-ων τελών.
λ
’Εδώ χαί άρχετό χρόνο άρχ·σε νά διατυπώνεται άπό ’Ορ
γώσεις διαφόρων παραγωγικών τάξεων τό αίτημα, νά οο)εί ή ευχέρεια τμηματικής έξοφλήσεως τών οφειλών πρός
οός Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς άπό καθ·. στερούμενες είσορές.
.
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Τό -αίτημα αυτό, προβάλλεται τελευταία ακόμη τσ:ό έντονα
—ό τις ενδιαφερόμενος τάξεις, οί. ότσοίες επικαλούνται ότι
ιά τό μεγαλύτερο μέρος τών επιχειρήσεων, υπάρχουν ανυπέρ-.
λητες οικονομικές δυσχέρε’ες. πού προήλθαν από άντικε'μεικες συνθήκες λειτουργίας τών έπιχειρήσεων αύτών (ύφεση
πενδυσεων, αύξηση πληθωρισμού, .’αύξηση τής τιμής τών
ρώτων υλών κλπ.). ■·;-·' ■
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Έτσι ή παροχή διευκολύνσεων για τήν έξόφληση τών όφε·ομένων προς τους ’Ασφαλιστικούς ’Οργανισμούς, παρ’ όλο
ι δικαιολογεί κάθε ανησυχία ώς προς τα αποτελέσματα της
ούς Όργα-υισμους Κοινωνικής Άσφαλίσεως..'οί οποίο; άντιεσωπίζουν ανυπέρβλητες πράγματι οικονομικές δυσχέρειες
α την εκπλήρωση τών υποχρεώσεων τους καί κυρίως για
ν προσαρμογή τών παροχών τους προς τις σημερινός άνάγ:ς. έν τούτοις, λόγω τής αδυναμίας τών επιχειρήσεων, ή
οια οφείλεται καί στή διεθνή οίκονοχική αναταραχή, πού.
/ε δυσμενείς επιπτώσεις γενικά σε όλη την ο:κονομ!α τίς
ύρας, κρίνετα: επιβεβλημένη ή ρύθμιση έξοφλήσεως τών
'θυστερουμένων ασφαλιστικών εισφορών.
Κρίθηκε δηλαδή αναγκαίο νά τύχουν μιας ευνοϊκής μεταιρίσεως εκείνοι πού καθυστερούσαν τήν έξόφληση άσσαλικών εισφορών έπε'δή βρέθηκαν πράγματι σέ δυσχερή θέκαί θεωρήθηκε έτσι δικαιολογημένη ή καθυστέρηση αυτή.
Είδικώτερα με τό άρθρο 1 τοΰ νομοσχεδίου προίλέποντα;
έξης:

.·_

1. Παρέχεται έύχέρε’α στους οφειλέτες τών Άσφαλ-.στιν Όργχ/ισμών νά εξοφλήσουν τις καθυστερούμενες μέχρι
.10.81 ασφαλιστικός εισφορές τους σε 48 7σες δόσεις, χω: προσθετά τέλη καί τόκους καί με τήν προϋπόθεση ότι
ταβάλλουν κχ^ονικά τις άπό 1.11.81 τρέχουσες εισφορές.
2. Επιβάλλεται ώς κύρωση γιά τήν καθυστέρηση δύο συών δόσεων, ή απώλεια τού δικαιώματος τής -•ΐ’^ι.ατικντ
υφλήσεως, ένώ παράλληλα γίνεται απαιτητό ολόκληρο τό
ό τών υπολοίπων δόσεων, μαζί με τά άναλογοΰντα πρόσθετέλη καί λοιπός προσαυξήσεις.
1. ^Καθορίζεται ή έννοια τών ασφαλιστικών εισφορών.
1. Γίνεται ανάλογη εφαρμογή τών ρυθμίσεων αύτών καί
τις καθυστερούμενες εισφορές προς τούς ’Οργανισμούς

Μέ τό άρθρο 3 άναστέλλεται ή ποινική διαδικασία καί
κάθε διαδικασία αναγκαστικής έκτελέσεως σέ βάρος τών ερ
γοδοτών, πού έχουν υπαχθεί στή ρύθμιση, καθώς καί ή εκτέ
λεση τών καταδικαστ·χών αποφάσεων, μέ τήν προϋπόθεση ότ:
οί οφειλέτες θά καταβάλουν κανονικά τίς διακανονιζόμενες
δόσεις.
Μέ τό άρθρο 4 τέλος, καθορίζεται σάν άπαραίτητο στοι
χείο. γιά τή δανειοδότηση επιχειρήσεων άπό Τράπεζες ή άλ
λα Πιστωτικά 'Ιδρύματα, ή πρ-οσκόαιση δεβαιώσεως Ασφα
λιστικών ’Οργανισμών, πού άσφαλίζουν μισθωτούς, ότ: δέν
οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές.
’Αθήνα, 8 Φεβρουάριου 1982
Οί Υπουργοί
Δικαιοσύνης
Ε. ΑΑΕΞΑΝΑΡΗΣ

^Κοινωνκών Ύπνεεσ-ών
“Π. ΑΤΓΕΡΙΝΟΣ “

ΣΧΈΔΙΟ ΝΟΙΜΟΥ
Γιά τό διακανονισμό έξοφλήσεως οφειλών άπό καθυστερού
μενες ασφαλιστικές εισφορές προς ’Οργανισμούς Κοινωνι
κής Άσφαλίσεως αρμοδιότητας τού 'Υπουργείου Καινα*·
νικών Υπηρεσιών.
,«· · ’:
Άρθρο 1.
1. Οί καθυστερούμενες μέχρι τήν 31.10.1981 ασφαλιστι
κές εισφορές, προς ’Οργανισμούς Κοινωνικής ’Αμ’ράλίσ-ως
αρμοδιότητας τού Υπουργείου Κοινωνικών Ύπητεσιών άπαλλάσσονται τών προσθέτων τελών, τόκων καί διακανονιζόμε
νες. έξοσλσύνται σέ 48 μηνιαίεσ ίσεσ δόσεις, ή πρώτη -.ών
όποιων θά καταβληθεί μέχρι 10.2.1982.
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2. Προύπόθεση γιά τήν έφαρκογή τοΰ διακανονισμού χύτου
είναι ή μή ύπαρξη, κατά τό χρόνο καταβολής μιας δάτεως,
οφειλής άττό άπαιτητές τρέχουσες εί-σοοσές λ άπό άλλη άπα. τητή δόση, πού ανάγεται στό άπό 1.11.1981 καί μετά χρο
νικό διάστημα.
·■
·3. Ή μή έμπσόθεσμη καταβολή δύο στή συνέχεια δόσεων
ή ή καταβολή δόσεως, χωσίς νά έχουν έξοφληθεί οί μέ·/?ι
τού χρόνου καταβολής τρέχουσες εισφορές, συνεπάγεται απώ
λεια τού εύεργετήαατος τής τμηματικής έξοολήσεως τών
όφειλομένων εισφορών καί καθίσταται άπαιτητό τό σύνολο
τού όφειλομένου ποσού κύριας όσειλίίσ. μέ τά νόμμα πρόσθε
τα τέλη, τόκους καί λοιπές προσαυξήσεις.
4. 'Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οί εΐσφοσές
ασφαλισμένων καί εργοδοτών καθώς καί οί εισφορές αύτοτελώς εργαζομένων επιστημόνων, έμπόοων. επαγγελκάτιών
καί βιοτεχνών, γιά υποχρεωτική άσσάλιση στούς Όσγχνι-;
σμούς Κοινωνικής Άσφαλίσεως. Κυρίας καί ’Επικουρικές,
Αρωγής, Ασθένειας καί Προνοίας, αρμοδιότητας τοΰ Υ
πουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.
5. Ο! άνωτέσω διατάξεις εφαρμόζονται καί γ·ά τίς κσθ'υστερουμενες εισφορές πρός τούς ’Οργανισμούς Κοινωνικής
Πολιτικής, τών όποιων- οί εισφορές είσπράττονται άπό τό
ΙΚΑ μαζί μέ τίς δικές του.
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Άρθρο 2.
Όλες οί εκκαθαρισμένες οφειλές τού δηκοσίου πρός επι
χειρήσεις, συμπεριλχμβανομένων καί τών εξαγωγικών επι
τοκίων, συμψηφίζονται όποχρεωτικά μέ οφειλές τών επιχει
ρήσεων αύτών προς τό ΙΚΑ, τρέχουσες ή απαιτητές δόσεις
σύμφωνα μέ τό άρθρο- 1 τού νόμου αύτού, ανεξάρτητα άπό

