Ρφκμιςθ των οφειλϊν
επιχειριςεων και επαγγελματιϊν
προσ τα πιςτωτικά ιδρφματα
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Διαβοφλευςθ

Οι προτάςεισ που ακολουκοφν ζχουν διαμορφωκεί λαμβάνοντασ
υπόψιν:
 τισ ανάγκεσ και τα προβλιματα όπωσ τα περιζγραψαν 70 περίπου
φορείσ, ανταποκρινόμενοι ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ του Τπουργείου
 τα ςχόλια περιςςότερων από 300 πολιτϊν που ςυμμετείχαν ςτθ
διαβοφλευςθ για το νομοςχζδιο

Εκτίμθςθ Ενίςχυςθσ Ρευςτότθτασ άνω των 3 δισ €
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Διαβοφλευςθ
χόλια πολιτών

«Είμαςτε μια επιχείρθςθ εποχιακι.
Απαςχολοφμε 11 άτομα.
Λόγω τθσ κρίςθσ πολλοί πελάτεσ μασ
δεν μασ πλθρϊνουν βεβαιωμζνεσ
οφειλζσ. Σον επτζμβριο ςφραγίςτθκε
μια επιταγι μασ τθν οποία λίγο
αργότερα εξοφλιςαμε.
Μασ καταχϊρθςαν τον ΣΕΙΡΕΙΑ.
Μασ ςτζρθςαν το μπλοκ επιταγϊν για 3
χρόνια και μασ μπλόκαραν και το
πλαφόν μασ φψουσ 60.000 ευρϊ.
Δεν είμαςτε απατεϊνεσ!!!
Αποφαςίςτε ΗΜΕΡΑ γιατί αφριο κα
είναι ΑΡΓΑ.»

«Χρειάηεται αναχρθματοδότθςθ
των λθξιπρόκεςμων και μθ
οφειλϊν, με ευνοϊκοφσ οροφσ,
περίοδο χάριτοσ, χαμθλότερθ
δόςθ και απλζσ διαδικαςίεσ, ϊςτε
να μποροφμε ωσ επιχειρθματίεσ
να ανταποκρικοφμε ςτισ
υποχρεϊςεισ μασ και να είμαςτε
ςυνεπείσ. Δεν είμαςτε
αφερζγγυοι, δεν είμαςτε
απατεϊνεσ – απλά θ κρίςθ μασ
εγκλϊβιςε ςε αδιζξοδο. Οι
Σράπεηεσ δθμιοφργθςαν μεγάλο
πρόβλθμα, που τελικά κα γυρίςει
μποφμερανγκ αν δεν αλλάξουν
τακτικι.»

Κ.Ε.

.Β
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Διαβοφλευςθ
χόλια φορζων
« Να ςυμφωνθκεί με τον τραπεηικό τομζα πρόγραμμα αναςτολισ πλθρωμισ για 12
μινεσ άτοκα των δόςεων δανείων των ΜμΕ όλων των κλάδων επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ οι οποίεσ ζωσ και 31 /08/08 εξυπθρετοφςαν κανονικά τισ δανειακζσ
τουσ υποχρεϊςεισ κακϊσ και αναχρθματοδότθςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν για τισ
επιχειριςεισ που πλιττονται ιδιαίτερα και αντιμετωπίηουν πρόβλθμα
αποπλθρωμισ τουσ ...»
«Άμεςθ διαγραφι απο το μθτρϊο όλων των επιχειριςεων που ζχουν εξοφλιςει τισ
υποχρεϊςεισ τουσ είτε από δάνεια είτε από επιταγζσ , ςυναλλαγματικζσ, διαταγζσ
πλθρωμισ κλπ
Διαγραφι όλων όςων εγγράφονται για μικρζσ οφειλζσ π.χ. Μζχρι 5000 €.
Επιμικυνςθ του χρόνου αναγγελίασ και εγγραφισ ςτο μθτρϊο ακάλυπτθσ επιταγισ
ι αποπλιρωςθσ ςυναλλαγματικισ ςε 30 εργάςιμεσ θμζρεσ από αυτό που ιςχφει
ςιμερα.
Περιοριςμόσ του χρόνου αποκλειςμοφ από τθν τραπεηικι χρθματοδότθςθ και τθ
χοριγθςθ βιβλιαρίου επιταγϊν από 3 ςε 2 χρόνια.
‘Ολεσ οι παραπάνω ρυκμίςεισ να ιςχφουν μζχρι τθν ζξοδο τθσ οικονομίασ από τθν
κρίςθ και τθν αποκατάςταςθ τθσ ιςορροπίασ ςτισ αγορζσ».
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Γιατί απαιτείται ρφκμιςθ
για τα επιχειρθματικά δάνεια

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΤΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
(δεν περιλαμβάνονται τα ομολογιακά δάνεια)

(Αυγ. 2009)

109 δισ

ΕΠΙΦΑΛΕΙ:

10%

11 δισ

ΑΦΟΡΟΤΝ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΧΡΙ 1 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ :

60%

5 δισ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΜΑ ι ΚΑΣΑΓΓΕΛΘΕΝΣΑ ΑΠΟ 1.1.2008 :

70%

3,5 δισ
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Α. Σι προβλζπει το χζδιο Νόμου
για τισ οφειλζσ των επιχειριςεων
προσ τισ Σράπεηεσ
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Α. Σι προβλζπει το χζδιο Νόμου
για τισ οφειλζσ
των επιχειριςεων προσ τισ Σράπεηεσ

Α1.

Λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ μετά τθν 1.1.2008

Α2.

Λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ μετά τθν 1.1.2005

Α3.

Ενιμερεσ οφειλζσ
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Α1. Λθξιπρόκεςμεσ μετά τθν 1.1.2008

Ρφκμιςθ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν
επιχειριςεων, επαγγελματιών και αγροτών, από δάνεια ι αλλθλόχρεουσ
λογαριαςμοφσ, με:
 2 ζτθ περίοδο χάριτοσ για τθν απόςβεςθ του κεφαλαίου
 εξόφλθςθ του κεφαλαίου με τοκοχρεολυτικζσ δόςεισ τουλάχιςτον 5 ετϊν
 μζχρι 1 εκατ. € ανά Σράπεηα κι ανά δανειολιπτθ και

 μζχρι 3 εκατ. € για όλεσ τισ Σράπεηεσ ςυνολικά ανά δανειολιπτθ
με το επιτόκιο τθσ ενιμερθσ οφειλισ
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Α1. Λθξιπρόκεςμεσ μετά τθν 1.1.2008

Με το ςχζδιο νόμου ρυκμίηονται ειδικότερα:


Λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ από ςυμβάςεισ που δεν ζχουν καταγγελκεί



Οφειλζσ ςυμβάςεων δανείων που ζχουν καταγγελκεί μετά τθν 01.1.2008 ι κα
καταγγελκοφν εντόσ 2 μθνών από τθ ψιφιςθ του νόμου



Λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ από ςυμβάςεισ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ακινιτων
που δεν ζχουν καταγγελκεί.

Για τισ παραπάνω λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ
διαγράφονται οι τόκοι υπερθμερίασ και ανατοκιςμοφ
εφόςον δεν ζχουν καταβλθκεί.
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Α2. Λθξιπρόκεςμεσ μετά τθν 1.1.2005

Ρφκμιςθ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν επιχειριςεων, επαγγελματιϊν και αγροτϊν, από δάνεια ι
αλλθλόχρεουσ λογαριαςμοφσ, με:






2 ζτθ περίοδο χάριτοσ για τθν απόςβεςθ του κεφαλαίου
εξόφλθςθ του κεφαλαίου με τοκοχρεολυτικζσ δόςεισ τουλάχιςτον 5 ετϊν
μζχρι 1 εκατ. Ευρϊ ανά Σράπεηα κι ανά δανειολιπτθ και
μζχρι 3 εκατ. Ευρϊ για όλεσ τισ Σράπεηεσ ςυνολικά ανά δανειολιπτθ

με το επιτόκιο τθσ ενιμερθσ οφειλισ

με τθν προχπόκεςθ καταβολισ 10% τθσ οφειλισ μζχρι 15.04.2010
Οι τόκοι υπερθμερίασ και ανατοκιςμοφ διαγράφονται μόνον εφόςον
ζχει εξοφλθκεί το 50% τθσ οφειλισ.
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Α3. Ενιμερεσ Οφειλζσ

Ρφκμιςθ των ενιμερων οφειλϊν επιχειριςεων και αγροτών με δικαίωμα
επιλογισ ανάμεςα ςε:
 1 ζτοσ περίοδο χάριτοσ για τθν απόςβεςθ του κεφαλαίου και αντίςτοιχθ
παράταςθ τθσ ςυμβατικισ διάρκειασ
 2 ζτθ αναςτολι χρεωλυτικισ αποπλθρωμισ του άλθκτου κεφαλαίου και
αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ ςυμβατικισ διάρκειασ
 Παράταςθ τθσ ςυμβατικισ διάρκειασ κατά 3 ζτθ
με το επιτόκιο τθσ ενιμερθσ οφειλισ

11

Α3. Ποςά ρφκμιςθσ ενιμερων οφειλών

Β1. Ποςό ρφκμιςθσ
–
–

250.000 € ανά πιςτωτικό ίδρυμα
και μζχρι 1 εκ. € ςτο ςφνολο των
πιςτωτικϊν ιδρυμάτων

δικαιοφνται
 Φυςικά και νομικά πρόςωπα με βιβλία Γ’
κατθγορίασ
 Αγροτικοί ςυνεταιριςμοί , ενϊςεισ αυτϊν
και ομάδεσ παραγωγϊν ανεξαρτιτωσ
βιβλίων
εφόςον εμφανίηουν ηθμίεσ τθν τελευταία χριςθ
και ζχουν ετιςιο κφκλο εργαςιϊν μικρότερο
από 2,5 εκ. €

Β2. Ποςό ρφκμιςθσ
–
–

100.000 € ανά πιςτωτικό ίδρυμα
και μζχρι 300.000 € ςτο ςφνολο των
πιςτωτικϊν ιδρυμάτων

δικαιοφνται
 Φυςικά και νομικά πρόςωπα που αςκοφν
εμπορικι δραςτθριότθτα και ςτθ χριςθ του
2008 ζχουν ακακάριςτα ζςοδα μικρότερα
των 150.000 €
 Φυςικά πρόςωπα που κατά κφριο
επάγγελμα αςκοφν αγροτικι δραςτθριότθτα
 Επιχειριςεισ που αποδεδειγμζνα ζχουν
υποςτεί ςθμαντικζσ καταςτροφζσ από
πυρκαγιζσ ι φυςικά φαινόμενα από το 2007
μζχρι τθ δθμοςίευςθ του νόμου.
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Καταγγελία ανοικτοφ λογαριαςμοφ

 ε περίπτωςθ καταγγελίασ ςυμβάςεων ανοικτοφ ι αλλθλόχρεου
λογαριαςμοφ 2 μινεσ από τθ δθμοςίευςθ του νόμου και μζχρι τθν 30θ
Ιουνίου 2011, ο οφειλζτθσ ζχει το δικαίωμα να αποπλθρϊςει το κατάλοιπο
του λογαριαςμοφ ςε 5 ζτθ με ιςόποςεσ μθνιαίεσ τοκοχρεολυτικζσ δόςεισ,
καταβάλλοντασ κατά το 1ο ζτοσ μόνο τόκουσ με το επιτόκιο ενιμερθσ οφειλισ
 Σο παραπάνω ιςχφει και για το ποςόν κατά το οποίο μειώνεται το πιςτωτικό
όριο
 Σο δικαίωμα του οφειλζτθ για ρφκμιςθ τθσ οφειλισ αςκείται εντόσ 1 μθνόσ
από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ καταγγελίασ. Η προκεςμία του 1 μθνόσ δεν
αρχίηει, αν δεν ενθμερωκεί ο οφειλζτθσ για το δικαίωμα αυτό.

 Ιςχφουν τα όρια ενιμερθσ οφειλισ
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Προκεςμίεσ υπαγωγισ



Με το ςχζδιο νόμου κα τίκεται προκεςμία μζχρι 15.03.2010 εντόσ τθσ οποίασ κα
μπορεί ο δανειολιπτθσ να υποβάλλει αίτθςθ ςτθν τράπεηά του για τθν υπαγωγι
του ςτισ παραπάνω ρυκμίςεισ.



Μζχρι 30.06.2010 κα αναςτζλλεται κάκε διαδικαςία αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ.



Οι παραπάνω ρυκμίςεισ δεν αφοροφν λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ από τα
ομολογιακά δάνεια, τα εγγυθμζνα και τα επιδοτοφμενα από Δθμόςιο δάνεια και
από ςυμβάςεισ πρακτορείασ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων που ζχουν ςυναφκεί
με τα πιςτωτικά ιδρφματα.



Για τθ μθ ςυμμόρφωςθ προσ όλεσ τισ διατάξεισ του Νόμου προβλζπονται
ΑΤΣΗΡΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΚΤΡΩΕΙ
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Γιατί απαιτείται ρφκμιςθ
για τισ επιταγζσ - Σειρεςία

ΕΣΟ

ΤΝΟΛΟ ΕΠΙΣΑΓΩΝ

Σεμάχια

Ποςά
(δισ Ευρώ)

ΦΡΑΓΙΜΕΝΕ

Σεμάχια

% ΦΡΑΓΙΜΕΝΩΝ

Ποςά
(δισ Ευρώ)

Σεμάχια

Ποςά

2007

17.717.149

350,2

89.072

0,92

0,50%

0,26%

2008

17.742.657

357,7

118.036

1,29

0,67%

0,36%

09/2009 12.626.559

252,1

245.788

2,42

1,95%

0,96%

Πηγή: ΣΕΙΡΕΙΑ ΑΕ

Ήδθ μζχρι το 3ο Σρίμθνο του 2009, διαπιςτώνεται υπερδιπλαςιαςμόσ των
ςφραγιςμζνων επιταγών τόςο ςε επίπεδο ποςοφ όςο και αρικμοφ επιταγών
Εκτιμάται ότι οι ςφραγιςμζνεσ επιταγζσ κα υπερβοφν τα 3δισ ευρώ.
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Β.

Σι προβλζπει το χζδιο Νόμου
για τον ΣΕΙΡΕΙΑ και τισ επιταγζσ
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Β. Σι προβλζπει το χζδιο Νόμου για τον
ΣΕΙΡΕΙΑ και τισ επιταγζσ
1. Γενικευμζνθ αμνθςτία

1.

Γενικευμζνθ «αμνθςτία» για όλεσ τισ καταγραφζσ δυςμενϊν δεδομζνων
ςτα αρχεία του ΣΕΙΡΕΙΑ και αφοροφν οποιαδιποτε οφειλι που είτε ζχει
εξοφλθκεί ι κα εξοφλθκεί μζςα ςε 3 μινεσ από τθν ψιφιςθ του νόμου.
Ωσ ςυνζπεια τθσ «αμνθςτίασ» αυτισ αίρεται και το μζτρο τθσ διοικθτικισ
ςτζρθςθσ βιβλιαρίου επιταγϊν.

Η πικανότθτα ακζτθςθσ μελλοντικϊν υποχρεϊςεων
για εκείνουσ που ζχουν εξοφλιςει (κι άρα εμπίπτουν ςτθν «αμνθςτία»)
είναι περίπου 3 φορές μικρότερη
απ’ ότι για εκείνουσ που ζχουν ανεξόφλθτεσ υποχρεϊςεισ
( 19,5% ζναντι 51% αντίςτοιχα- Πθγι: Σειρεςίασ ΑΕ)
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Β. Σι προβλζπει το χζδιο Νόμου για τον
ΣΕΙΡΕΙΑ και τισ επιταγζσ
2. Ανακεώρθςθ ΣΕΙΡΕΙΑ
2. Ανακεώρθςθ ΣΕΙΡΕΙΑ (ςυν)

Α. Προκεςμία διαγραφισ από τα αρχεία του ΣΕΙΡΕΙΑ ακάλυπτθσ
επιταγισ θ οποία εξοφλείται

Χρόνοσ τιρθςθσ
Από 8 θμζρεσ ςε 30 θμζρεσ
( από τθν θμ/νία ςφράγιςθσ)

Από 3 χρόνια ςε 2 χρόνια
Β. Παραμονι δυςμενϊν ςτοιχείων ςτο μθτρϊο του ΣΕΙΡΕΙΑ για
Επιταγζσ- υναλλαγματικζσ
Από 3 χρόνια ςε 2 χρόνια
Γ. Παραμονι δυςμενϊν ςτοιχείων ςτο μθτρϊο του ΣΕΙΡΕΙΑ για
καταγγελίεσ ςυμβάςεων καρτϊν, δανείων καταναλωτικισ και
ςτεγαςτικισ πίςτθσ και χορθγιςεων μζςω παροχισ δικαιϊματοσ
υπερανάλθψθσ (overdraft) από τρεχοφμενο λογαριαςμό
Από 4 χρόνια ςε 3 χρόνια
Δ. Παραμονι δυςμενϊν ςτοιχείων ςτο μθτρϊο του ΣΕΙΡΕΙΑ για
Διαταγζσ Πλθρωμισ
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Β. Σι προβλζπει το χζδιο Νόμου για τον
ΣΕΙΡΕΙΑ και τισ επιταγζσ
2. Ανακεώρθςθ ΣΕΙΡΕΙΑ
2. Ανακεώρθςθ ΣΕΙΡΕΙΑ (ςυν)

Χρόνοσ τιρθςθσ
Από 5 χρόνια ςε 4 χρόνια

Ε. Παραμονι δυςμενϊν ςτοιχείων ςτο μθτρϊο του ΣΕΙΡΕΙΑ για
Προγράμματα Πλειςτθριαςμϊν κινθτϊν και ακινιτων

Από 5 χρόνια ςε 4 χρόνια
τ. Παραμονι δυςμενϊν ςτοιχείων ςτο μθτρϊο του ΣΕΙΡΕΙΑ για
Καταςχζςεισ-Επιταγζσ του Ν.Δ. 1923
Από 5 χρόνια ςε 4 χρόνια
Ζ. Διοικθτικζσ Κυρϊςεισ του Τπουργείου Οικονομικϊν

Η. Μθ εμφάνιςθ δυςμενϊν οικονομικϊν ςτοιχείων που ΔΕΝ ζχουν
εξοφλθκεί (μετά τθν αμνθςτία) αν ςυνολικά δεν υπερβαίνουν το
ποςό

Από € 500 ςε € 1.000

Θ. Μθ εμφάνιςθ δυςμενϊν οικονομικϊν ςτοιχείων που ζχουν
εξοφλθκεί (μετά τθν αμνθςτία) αν ςυνολικά δεν υπερβαίνουν το
ποςό

Από € 1.000 ςε € 3.000
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Β. Σι προβλζπει το χζδιο Νόμου για τον
ΣΕΙΡΕΙΑ και τισ επιταγζσ
3-4. Ρυκμίςεισ ΣΕΙΡΕΙΑ
3.

Σράπεηεσ που ζχουν διαβιβάςει ςτον ΣΕΙΡΕΙΑ δυςμενι αρχεία, όταν
εξοφλοφνται οι οφειλζσ, υποχρεοφνται να ενθμερώνουν τον ΣΕΙΡΕΙΑ
μζςα ςε 2 εργάςιμεσ θμζρεσ από τότε που περιιλκε ςε αυτζσ θ απόδειξθ
για τθν εξόφλθςθ τθσ οφειλισ. Η ενθμζρωςθ αυτι από τισ τράπεηεσ γίνεται
χωρίσ τθν αξίωςθ αμοιβισ ι δαπάνθσ από τον οφειλζτθ.

4.

Δίδεται θ δυνατότθτα ςτον οφειλζτθ να προςφεφγει με τθ διαδικαςία των
Αςφαλιςτικϊν Μζτρων ςτο αρμόδιο δικαςτιριο και να επιτυγχάνει να μθν
εμφανίηονται ςτον ΣΕΙΡΕΙΑ το δυςμενζσ δεδομζνο τθσ οφειλισ μζχρι τθν
ζκδοςθ τελεςίδικθσ απόφαςθσ από το δικαςτιριο επί τθσ οφειλισ, όταν
υφίςτανται ςοβαροί λόγοι για τθν αμφιςβιτθςθ τθσ οφειλισ και θ οφειλι
δεν επθρεάηει τθν πιςτολθπτικι του ικανότθτα.
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Β. Σι προβλζπει το χζδιο Νόμου για τον
ΣΕΙΡΕΙΑ και τισ επιταγζσ
5. Εγγυθμζνεσ Επιταγζσ

5.

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςτζρθςθσ βιβλιαρίου επιταγϊν, επιτρζπεται ςτισ
τράπεηεσ να χορθγοφν βιβλιάριο επιταγϊν οριςμζνου ςυνολικοφ
φψουσ,
εφόςον θ πλθρωμι των επιταγϊν που περιζχονται ςε αυτό, είναι
εγγυθμζνθ από φερζγγυο, κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ τράπεηασ, τρίτο
πρόςωπο μζχρι του φψουσ αυτοφ.
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