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Εθελοντική Πτώχευση
Αν αδυνατείτε να πληρώσετε τα χρέη σας και δεν μπορείτε να προβείτε σε κατάλληλες διευθετήσεις
εξόφλησης με τους πιστωτές σας, μπορείτε να υποβάλλετε εθελοντικά αίτηση πτώχευσης .
Η αίτησή σας γ ια πτώχ ευση μ πορε ί να μη γ ίν ει αποδεκτή αν φαίνεται από πληροφορίες που
έχουν υποβληθεί με το αίτημα ότι είναι πιθανό να έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε τα χρέη σας, ΚΑΙ είτε
αποφεύγετε την πληρωμή ενός συγκεκριμένου χρέους/συγκεκριμένων χρεών ή είχατε στο παρελθόν
πτωχεύσει.
Οι χρεώστες δε δικαιούνται να υποβάλλουν μια αίτηση χ ρεώστη γ ια πτώχ ευση αν αυτοί δεν
β ρίσκ ονται στην Α υ σ τ ρ α λ ί α ή δ ε ν έ χ ο υ ν κ α μ ι ά σ χ έ σ η μ ε τ η ν Α υ σ τ ρ α λ ί α (π.χ. ο χρεώστης
δεν ζει στην Αυστραλία ούτε ασκεί κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αυστραλία).
Οι συνέπειες της πτώχευσης είναι σοβαρές.
Η πτώχευση γενικά διαρκεί για μια περίοδο τριών ετών μπορεί όμως να παραταθεί σε ορισμένες
περιπτώσεις. Υπάρχει μόνιμη καταγραφή της πτώχευσης στον Εθνικό Δείκτη Προσωπικής
Αφερεγγυότητας (ένα ηλεκτρονικό δημόσιο μητρώο στο οποίο οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση επί
πληρωμή). Οι πιστωτές γνωστοποιούνται σχετικά με την πτώχευσή σας
Διορίζεται εκκαθαριστής προκειμένου να διαχειριστεί την πτώχευση . Για να πληρώσει τους πιστωτές, ο
εκκαθαριστής σας θα:
 πουλήσει τα περιουσιακά σας στοιχεία (ωστόσο θα μπορέσετε να κρατήσετε ορισμένα είδη
περιουσιακών στοιχείων)
 ανακτήσει το τυχόν εισόδημα που έχετε κερδίσει πάνω από ένα ορισμένο όριο
 ερευνήσει τις οικονομικές σας υποθέσεις και μπορεί να ανακτήσει περιουσία που έχετε μεταφέρει σε
κάποιον άλλο για το λόγο ότι δεν είχε ληφθεί επαρκώς υπόψη πριν από την πτώχευσή σας ή την οποία
μπορεί να έχετε αποκτήσει κατά την περίοδο της πτώχευσής σας.
Μπορείτε να επιλέξετε να διορίσετε έναν αναγνωρισμένο εκκαθαριστή με το να ζητήσετε και να παράσχετε
τη συγκατάθεσή του όταν υποβάλλετε την αίτησή σας για πτώχευση . Αν δεν επιλέξετε κάποιον
εκκαθαριστή, η AFSA (Υπηρεσία Αφερεγγυότητας και Εκκαθαριστή) μπορεί να διευθετήσει το διορισμό ενός
εκκαθαριστή.
Διαφορετικά, ο Επίσημος Εκκαθαριστής διορίζεται κατ’ αρχήν προκειμένου να διαχειριστεί την περιουσία σας .
Οι πιστωτές σας μπορεί να επιλέξουν να αντικαταστήσουν τον εκκαθαριστή οποτεδήποτε το απαφασίσουν.
Τα καθήκοντα ενός εκκαθαριστή καθορίζονται από τη νομοθεσία και οι εκκαθαριστές πρέπει να τηρούν
ορισμένους κανόνες ενόσω διαχειρίζονται την περιουσία σας.

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙ ΑΚ Α ΣΤΟΙΧΕΙ Α
Περιουσιακά στοιχεία είναι οτιδήποτε αξιόλογο που βρίσκεται στην κατοχή σας όταν πτωχεύετε και
επιπλέον οτιδήποτε αγοράζετε ή αποκτάτε πριν από το πέρας της πτώχευσής σας.
Ορισμένα περιουσιακά στοιχεία εξαιρούνται, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να τα κρατήσετε. Ορισμένα
περιουσιακά στοιχεία δεν εξαιρούνται ούτε είναι διανεμητέα είναι μη απαλλασσόμενα ή διαιρετά, πράγμα
που σημαίνει ότι ο εκκαθαριστής της περιουσίας σας μπορεί να τα πουλήσει προς όφελος των πιστωτών
σας.

ΤΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΩ;
 Τα πιο συνηθισμένα είδη οικιακού εξοπλισμού ή προσωπικά είδη.
 Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση εισοδήματος, έως ένα προκαθορισμένο όριο*.
 Οχήματα (αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες), των οποίων η ολική αξία μείον το οφειλόμενο ποσό σε
δανειστές είναι χαμηλότερη από ένα προκαθορισμένο όριο*.
 Τα περισσότερα κεφάλαια που βρίσκονται σε αναγνωρισμένα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι πληρωμές από
ελεγχόμενα συνταξιοδοτικά ταμεία, οι οποίες εισπράχτηκαν μετά από την πτώχευσή σας (Σημείωση: Οι
πληρωμές σύνταξης που εισπράχτηκαν πριν από την πτώχευση δεν προστατεύονται).
 Ασφαλιστήρια ζωής σε σχέση με σας ή τον/την σύζυγό σας ή έσοδα από τέτοιου είδους ασφαλιστήρια
ζωής που εισπράχτηκαν μετά την πτώχευσή σας.
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 Αποζημίωση για προσωπικό τραυματισμό, π.χ. τραυματισμός σας εξαιτίας αυτοκινητιστικού
ατυχήματος ή εργατική αποζημίωση .
 Περιουσιακά στοιχεία στο σημείο που είχαν αγοραστεί με τα προσωπικά σας χρήματα αποζημίωσης ή
ορισμένες κυβερνητικές χορηγήσεις (προστατευμένα χρήματα).
 Περιουσιακό στοιχείο που κρατείται από σας ως καταπιστευματοδόχος (π.χ. ένας παιδικός τραπεζικός
λογαριασμός).
 Βραβεία αθλητικής, πολιτιστικής, στρατιωτικής ή ακαδημαϊκής φύσης που σας απονεμήθηκαν, όπως
μετάλλια ή τρόπαια και τα οποία διεκδικείτε ως έχοντα συναισθηματική αξία μπορεί να εξαιρεθούν με
ψήφο των πιστωτών.

ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΜΟΥ;
Εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία που μπορείτε να κρατήσετε, ο εκκαθαριστής της περιουσίας σας θα
ανακτήσει τα τυχόν περιουσιακά στοιχεία που ακόμη και αν βρίσκονται στο εξωτερικό ή στην κατοχή
κάποιου άλλου. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν:
 σπίτια, διαμερίσματα, γη, αγρόκτημα και επιχειρηματικό ακίνητο (συμπεριλαμβανομένων των μισθωτηρίων)
 αυτοκίνητα εκτός εκείνων που έχουν εξαιρεθεί
 μετοχές και άλλες επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών στην κατοχή της επιχείρησης του
εργοδότη σας)
 επιστροφές φόρου για εισόδημα που αποκτήθηκε πριν να πτωχεύσετε
 έσοδα από περιουσία αποθανόντος στην περίπτωση που το πρόσωπο έχει πεθάνει πριν ή κατά τη
διάρκεια της πτώχευσής σας
 κέρδη λαχειοφόρου αγοράς και άλλα βραβεία συναγωνισμού.
Προειδοποίηση:
Υπάρχουν ποινές εάν παραλείψετε να:
 αναφέρετε τυχόν περιουσιακά στοιχεία στην Εκκαθαριστική σας Δήλωση, or
 αναφέρετε στον εκκαθαριστή της περιουσίας σας, γραπτώς, εντός 14 ημερών τα τυχόν περιουσιακά
στοιχεία που έχετε αποκτήσει κατά τη διάρκεια της πτώχευσης.

ΚΑΙ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ;
Αν είστε συνιδιοκτήτες ενός περιουσιακού στοιχείου, για παράδειγμα ενός σπιτιού, ο εκκαθαριστής της
περιουσίας σας μπορεί να πουλήσει το μερίδιό σας. Αν ο συνιδιοκτήτης δεν έχει πτωχεύσει επίσης, ο
εκκαθαριστής μπορεί να συμφωνήσει να πουλήσει το μερίδιό σας στους συνιδιοκτήτες , αλλά η τιμή πώλησης θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον τόση όσο ο εκκαθαριστής θα μπορούσε να πάρει πουλώντας το στην ελεύθερη
αγορά.

ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ;
Ο διασφαλισμένος πιστωτής είναι εκείνος που καλύπτεται από κάποιο ενέχυρο επί της περιουσίας σας.
Συνήθη παραδείγματα ενέχυρων (περιουσιακών στοιχείων είναι:
 σπίτι που υπόκειται σε υποθήκη με μια τράπεζα
 αυτοκίνητο που υπόκειται σε πωλητήριο
 αγαθά υποκείμενα σε αγορά με δόσεις, υποθήκη κινητών περιουσιακών στοιχείων, μισθωτήριο ή
πωλητήριο με μια χρηματοοικονομική εταιρεία
 ακίνητα που υπόκειται σε δασμό από τοπικά δημοτικά συμβούλια για ανεξόφλητα τέλη.
Ένας διασφαλισμένος πιστωτής δεν μπορεί να πάρει πίσω ένα περιουσιακό στοιχείο μόνο και μόνο επειδή
πτωχεύσατε. Ωστόσο, αν καθυστερήσετε στις πληρωμές ο πιστωτής μπορεί να το πάρει και να το πουλήσει
ανεξάρτητα αν έχετε πτωχεύσει ή όχι. Αν έχετε αμφιβολία αν ένας από τους πιστωτές σας είναι
διασφαλισμένος , θα πρέπει να ρωτήσετε πρώτα τον πιστωτή. Αν έχετε ακόμη αμφιβολίες, ζητήστε
πληροφορίες από κάποιον χρηματοοικονομικό σύμβουλο (ρωτήστε έναν οικονομικό σύμβουλο) ή από τον
εκκαθαριστή της περιουσίας σας.
*Για τα τρέχοντα τιμαριθμοποιημένα ποσά παρακαλείστε να αναφερθείτε στο πιο πρόσφατο ενημερωτικό
δελτίο Τιμαριθμοποιημένων Ποσών ή επισκεφθείτε τη διαδικτυακή διεύθυνση της AFSA στον ιστότοπο:
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ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ;
Ο εκκαθαριστής της περιουσίας σας θα ερευνήσει τα περιουσιακά στοιχεία υπό την ιδιοκτησία σας κατά τα
τελευταία πέντε χρόνια πριν από την πτώχευση. Αν διαπιστώσει ότι έχετε χαρίσει ή πουλήσει περιουσιακά
στοιχεία σε μια χαμηλότερη τιμή από εκείνη της αγοράς, μπορεί είτε να επανακτήσει αυτά τα περιουσιακά
στοιχεία ή να αξιώσει τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματική τιμή του περιουσιακού στοιχείου και του ποσού
που λάβατε για αυτό. Ο εκκαθαριστής της περιουσίας σας μπορεί να επανακτήσει οποιαδήποτε
περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταφερθεί με σκοπό τη ματαίωση των πιστωτών σας (περιλαμβανομένων
των περιουσιακών στοιχείων που έχουν μεταφερθεί σε περισσότερα από πέντε έτη πριν από την
πτώχευση).

ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΠΟΙΟΥ;
Αν έχετε ήδη κάνει αγωγή σε ένα δικαστήριο, ή πιστεύετε ότι έχετε μια νομική αξίωση αλλά δεν έχετε ακόμα
κάνει αγωγή στο δικαστήριο, δεν μπορείτε να προχωρήσετε με αυτή την αγωγή ούτε να κάνετε μια νέα
αγωγή αφού έχετε κηρυχθεί σε πτώχευση. Εναπόκειται στον εκκαθαριστή της περιουσίας σας να
αποφασίσει κατά πόσο η αξίωση θα πρέπει να επιδιωχθεί προς όφελος των πιστωτών σας. Ωστόσο, αν η
αξίωση σχετίζεται με προσωπικό τραυματισμό ή με αδίκημα που διεπράχθη εναντίον σας, εναντίον του/της
συζύγου σας, ή μέλους της οικογενείας σας, ή σε σχέση με το θάνατο του/της συζύγου σας ή μέλους της
οικογενείας σας, μπορεί να δικαιούστε να επιδιώξετε την αξίωση ακόμα και αν έχετε πτωχεύσει. Είναι
σημαντικό να συζητήσετε τα θέματα αυτά με τον εκκαθαριστή της περιουσίας σας , ο οποίος μπορεί να σας
παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τέτοιου είδους ενέργειες ή αξιώσεις.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΟΥΛΗΣΕΙ,ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ;
Ο Εκκαθαριστής σας κρατάει τα τυχόν περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν πουληθεί πριν από την
αποκαταστασή σας από την πτώχευση (τέλος της πτώχευσης). Ο εκκαθαριστής της περιουσίας σας
μπορεί να μην είναι σε θέση να πουλήσει αμέσως τα περιουσιακά σας στοιχεία και μπορεί να χρειαστούν
μερικά χρόνια γι’ αυτό.
Εφόσον όλες οι αμοιβές και τα έξοδα των πιστωτών σας και του εκκαθαριστή έχουν πληρωθεί, τα τυχόν
εναπομένοντα περιουσιακά στοιχεία θα σας επιστραφούν και η πτώχευσή σας θα ακυρωθεί.

B. ΑΠ ΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΑΣ
Η Νομοθεσία περί Πτώχευσης δεν επιβάλλει οποιουδήποτε είδους περιορισμούς σε απασχόληση σε
οποιεσδήποτε εμπορικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες . Μπορείτε να συνεχίζετε να κερδίζετε ένα
εισόδημα και/ή να αναζητείτε άλλες ευκαιρίες απασχόλησης. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσετε ότι ορισμένες
βιομηχανικές εταιρίες ή Αρχές χορήγησης αδειών μπορεί να επιβάλλουν ορισμένους περιορισμούς ή
προϋποθέσεις αν κάποιο μέλος ή κάτοχος άδειας κηρυχθεί σε πτώχευση.
Οι πολιτειακές κυβερνήσεις διαχειρίζονται κατά γενικό κανόνα τη νομοθεσία που ρυθμίζειτην καταλληλότητα για
ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες (π.χ. εργολάβοι, κτηματομεσίτες, κλπ.) ενώ οι εθνικές ή πολιτειακές
επαγγελματικές ενώσεις και/ή τα νόμιμα διοικητικά συμβούλια ρυθμίζουν τις προδιαγραφές καταλληλότητας για
συγκεκριμένα επαγγέλματα (π.χ. λογιστές, δικηγόροι, φοροτεχνικοί κλπ.). Πρέπει να ζητήσετε πληροφορίες από
τη σχετική Αρχή χορήγησης αδειών ή με τη σχετική επαγγελματική ένωση για να διαπιστώσετε αν η πτώχευση
επιδρά κατά κάποιον τρόπο στην ικανότητά σας να εξακολουθείτε να συμμετέχετε σ’ αυτές τις επιχειρηματικές ή
επαγγελματικές δραστηριότητες .
Σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Εταιριών, δεν επιτρέπεται σε σας να διαχειρίζεστε κάποια εταιρία ενώ βρίσκεστε
σε πτώχευση δίχως έγκριση από το δικαστήριο.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ ΕΝΟΣΩ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ;
Εάν το μετά το φόρο εισόδημά σας υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, θα πρέπει να κάνετε εισφορές από
το εισόδημά σας στον εκκαθαριστή της περιουσίας .
Εάν έχετε χαμηλό εισόδημα δεν υποχρεούστε να κάνετε εισφορές. Ωστόσο, μπορείτε να προβείτε σε
εθελοντικές προσφορές στον εκκαθαριστή της περιουσίας σας.
Personal Insolvency Information for Debtors
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ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ;
Θα χρειαστεί να πληρώνετε το ήμισυ του ποσού κατά το
οποίο το μετά το φόρο εισόδημά σας υπερβαίνει το καθορισμένο όριο , δηλ. 50 σεντς σε κάθε $1 του ποσού
υπέρβασης. (Σημείωση: Ο όρος εισόδημα για τους σκοπούς της εισφοράς εισοδήματος σύμφωνα
με τη Νομοθεσία περί Πτώχευσης έχει ευρεία σημασία και περιλαμβάνει ορισμένα ποσά που δεν
περιλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδημα)
ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ;
Κατά την έναρξη της πτώχευσής σας, ο εκκαθαριστής της περιουσίας σας θα υπολογίσει αν θα χρειαστεί να
πληρώσετε τις οποιεσδήποτε εισφορές εισοδήματος κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της πτώχευσης
σας. Επίσης, ο εκκαθαριστής θα επαναλάβει τη διαδικασία αυτή στην αρχή κάθε μεταγενέστερου έτους της
πτώχευσής σας.
Ο υπολογισμός γίνεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο:
Εκτιμηθέν εισόδημα’ μείον πραγματικό όριο εισοδήματος
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΚΤΙΜΗΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ;
Το εκτιμηθέν εισόδημα για λόγους πτώχευσης περιλαμβάνει τα έσοδά σας, το μισθό ή τα ημερομίσθια συν
άλλα οικονομικά οφέλη που ελήφθησαν από σας από διάφορες πηγές μείον ο πληρωθείς ή ο πληρωτέος
φόρος (περιλαμβανομένου και του φόρου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Medicare) (περιλαμβανομένης
της Ιατροφαρμακευτικής εισφοράς)) πάνω σε τέτοια ποσά και εφόσον ισχύουν, οι πληρωμές στήριξης ή
διατροφής τέκνου. Αυτό περιλαμβάνει:
 ημερομίσθια και μισθούς (περιλαμβανομένων και δεύτερων απασχολήσεων
 επιστροφές φόρου για τα οικονομικά έτη κατά τη διάρκεια της πτώχευσης
 πρόσθετες παροχές από τον εργοδότη σας ή από άλλους (π.χ. χρήση αυτοκινήτου, επιδότηση ενοικίου)
 διευθετήσεις θυσίας μισθού
 επιχειρησιακά κέρδη
 ορισμένα επιδόματα και συντάξεις
 εισόδημα που κερδίζετε και το οποίο πληρώνεται σε κάποιον άλλο.
Ο εκκαθαριστής σας θα μπορεί να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που έχετε σχετικά με το τι
(συμ)περιλαμβάνεται ως εισόδημα.
Προειδοποίηση:
Πρέπει να αναφέρετε όλο το εισόδημά σας και όλες τις παροχές σας στον εκκαθαριστή σας. Επιβάλλονται
πρόστιμα για τη μη γνωστοποίηση.
Ο εκκαθαριστής σας θα υπολογίσει το εκτιμηθέν σας εισόδημα:
 προσδιορίζοντας το συνολικό σας εισόδημα από όλες τις πηγές
 αφαιρώντας το φόρο του εισοδήματος σας, τον φόρο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τις πληρωμές
σας για στήριξη ή διατροφή τέκνου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (AITA)?
Το AITA (περίπου 3 1/2 φορές του ανώτατου ορίου σύνταξης) βασίζεται σε ένα τιμαριθμοποιημένο σχήμα
και αλλάζει περιοδικά*. Εάν έχετε εξαρτώμενα πρόσωπα το ποσό του ορίου εισοδήματος αυξάνεται
σύμφωνα με τον αριθμό των εξαρτωμένων προσώπων.

Παράδειγμα
Ο Μπομπ αναμένει το ακαθάριστο εισόδημά του για τους πρώτους 12 μήνες της πτώχευσής του να είναι
$65 000. Έχει ένα εξαρτώμενο πρόσωπο (συντηρούμενο μέλος).
Βήμα 1: Ο εκκαθαριστής υπολογίζει το εκτιμηθέν (ακαθάριστο) εισόδημα του Μπομπ.
αναμενόμενο ακαθάριστο εισόδημα$65 000.00
μείον φόρος εισοδήματος
$13 524.66
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μείον φόρος του Medicare
Εκτιμηθέν εισόδημα

$975.00
$50 500.34

Βήμα 2: Ο εκκαθαριστής υπολογίζει το ΑΙΤΑ
του Μπομπ (το AITA. AITA) (με ένα εξαρτώμενο πρόσωπο) $48 675.35*
Βήμα 3: εκκαθαριστής χρησιμοποιεί το εκτιμηθέν εισόδημα και το ΑΙΤΑ του Μπομπ για να υπολογίσει την
οφειλή της ετήσιας εισφοράς του.
$50 500 – $48 675* = $1 825 ÷ 2 = $912
Ο Μπομπ λαμβάνει μια ειδοποίηση εκτίμησης που τον υποχρεώνει να πληρώσει $912 κατά $35 ανά
δεκαπενθήμερο. Οι διευθετήσεις πληρωμής μπορεί να αλλάξουν από τον εκκαθαριστή αν ο Μπομπ
πληρώνεται κατά μήνα ή αν το εισόδημά του είναι εποχιακό.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Θα σας σταλεί μια ειδοποίηση εκτίμησης από τον (εντολοδόχο-επιμελητή) σας με:
 το ποσό που υποχρεούστε να πληρώσετε (αν ισχύει)
 πώς υπολογίστηκε το ποσό.
 τις ημερομηνίες λήξης για τις πληρωμές σας

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ
Ο εκκαθαριστής σας μπορεί;
 να κατάσχει κεφάλαια από το εισόδημά σας ή από τον τραπεζικό σας λογαριασμό ή από τρίτο άτομο
που κρατάει χρήματα για σας, και/ή
 να παρατείνει την πτώχευσή σας κατά πέντε χρόνια και να καταλογίσει πρόσθετες εισφορές για αυτήν
την περίοδο, και/ή
 να πάρει δικαστική εντολή για μη οφειλόμενες εισφορές και να λάβει μέτρα επιβολής μετά από την
αποκατάστασή σας
 Να σας υποχρεώσει να ανοίξετε έναν ελεγχόμενο τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο πρέπει να
πληρώνονται όλα τα έσοδά σας και όλες οι αναλήψεις απ’ αυτόν να εγκρίνονται από τον εκκαθαριστή.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ ΑΛΛΑΞΟΥΝ;
Πρέπει να συμβουλευτείτε τον εκκαθαριστή σας αμέσως αν το εισόδημά σας ή ο αριθμός των
εξαρτωμένων ατόμων σας αλλάξει, ή νομίζετε ότι αυτά τα στοιχεία θα αλλάξουν στους επόμενους 12
μήνες. Αν παραλείψετε να ενεργήσετε κατ’ αυτό τον τρόπο, η εκτίμησή σας μπορεί να είναι εσφαλμένη και
μπορεί να πληρώσετε πολύ περισσότερα ή όχι αρκετά.
Στο τέλος κάθε 12μηνης περιόδου ο εκκαθαριστής σας θα επανεκτιμήσει την οφειλή των εισφορών σας με
βάση το πραγματικό εισόδημά σας και τα εξαρτώμενα πρόσωπα για την περίοδο. Αν δεν έχετε πληρώσει
αρκετά επειδή το εισόδημά σας ήταν μεγαλύτερο απ’ αυτό που είχατε εκτιμήσει , θα πρέπει τότε να
καλύψετε το έλλειμμα. Αν έχετε πληρώσει πολύ περισσότερα, οι επιπλέον πληρωμές δεν μπορούν να
επιστραφούν αλλά θα πιστωθούν στην επόμενη εκτίμηση.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΩΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ
Οι λόγοι σοβαρών δυσχερειών περιορίζονται σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να σας
επιβάλλουν υπερβολικές οικονομικές δυσκολίες περιλαμβανομένων και των:
 συνεχιζόμενων ιατρικών εξόδων
 κόστους ημερήσιας παιδικής φροντίδας στοιχειώδης προϋπόθεση για λόγους απασχόλησης
 υψηλού ενοικίου
 σημαντικών οδοιπορικών εξόδων προς και από το τόπο εργασίας, ή
 απώλειας συνεισφοράς, η οποία συνήθως γίνεται από τον/την σύζυγό σας ή από κάποιον άλλον που
μένει μαζί σας, στο κόστος συντήρησης του σπιτιού σας.
Επικοινωνήστε με τον εκκαθαριστή σας για περισσότερες λεπτομέρειες, αν νομίζετε ότι υπόκειστε σε
μεταβολές λόγω σοβαρών δυσχερειών. Οι αιτήσεις για σοβαρές δυσχέρειες πρέπει να υποβάλλονται
γραπτώς( να είναι γραπτές) και:
 να εξηγούν γιατί θα υποφέρετε από σοβαρές δυσχέρειες
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 να περιέχουν αποδεικτικά έγγραφα του εισοδήματος και των εξόδων σας.
Ο εκκαθαριστής σας θα λάβει μια απόφαση μέσα σε 30 ημέρες και θα σας δώσει γραπτή ειδοποίηση
εξηγώντας (σχετικά με) τους λόγους του (τους).

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Επικοινωνήστε με τον εκκαθαριστή σας αν διαφωνείτε με την εκτίμηση της εισφοράς σας ή την απόφαση να
απορρίψει της αίτησή σας για μεταβολή λόγω σοβαρών δυσχερειών. Αν ακόμα διαφωνείτε μπορείτε να
ζητήσετε αναθεώρηση από το Γενικό Επιθεωρητή. Η αίτηση για αναθεώρηση χρειάζεται να είναι γραπτή και
να υποβληθεί μέσα σε 60 ημέρες από τότε που λάβατε γνωστοποίηση της εκτίμησης. Ωστόσο, πρέπει να
συνεχίζετε να κάνετε πληρωμές κατά τη διάρκεια της περιόδου έφεσης.

Γ. ΧΡΕΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ
ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΕΑΝ ΠΤΩΧΕΥΣΩ;
Αφού πτωχεύσετε, οι μη διασφαλισμένοι πιστωτές θα πρέπει να σταματήσουν να επικοινωνούν μαζί σας.
Για να εξασφαλίσετε ότι αυτό θα συμβεί πρέπει να καταγράψετε όλα τα χρέη σας στην Εκκαθαριστική σας
Δήλωση όταν υποβάλλετε αίτηση πτώχευσης, περιλαμβάνοντας:
 χρέη που οφείλετε από κοινού με κάποιον άλλο
 οποιαδήποτε δάνεια σε σας από φίλους και συγγενείς
 χρέη που ακόμα χρειάζεται να πληρώσετε αν είστε σε πτώχευση .
Η πτώχευσή σας δεν θα επηρεάσει το δικαίωμα ενός πιστωτή να προβεί στη δίωξη ενός άλλου ατόμου,
όπως:
 ενός ατόμου που είναι εγγυητής των χρεών σας
 χρέη σε ονόματα από κοινού με ένα άλλο πρόσωπο (π.χ. η γυναίκα ή ο άνδρας σας).

ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
Θα πρέπει να πληρώσετε:

 χρέη, τα οποία δεν είναι αποδεκτά σε πτώχευση, π.χ.:
– ποινές και πρόστιμα που επιβάλλονται από κάποιο δικαστήριο
– ζημίες από ατυχήματα (π.χ. αυτοκινητιστικά ατυχήματα) εκτός κάτω από ορισμένες περιστάσεις
– δάνεια αρωγής/συμπληρωματικά δάνεια φοιτητών
 οποιαδήποτε νέα χρέη που βάλατε από την έναρξη της πτώχευσής σας.
Για να αποφύγετε την προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησής σας και/ ή της άδειας κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου σας, θα χρειαστεί να πληρώνετε τα χρέη σας για στάθμευση, κυκλοφορία και άλλες
παραβάσεις προβλεπόμενες από τους πολιτειακούς νόμους . Οι περισσότερες πολιτείες έχουν την εξουσία
να αφαιρούν προσωρινά την άδειά σας και/ή την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας έως ότου γίνει η
πληρωμή.
Αν παραλείψετε να πληρώσετε ορισμένα χρέη για βασικές υπηρεσίες στο σπίτι σας (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα,
φωτααέριο, τηλέφωνο) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή αυτών των υπηρεσιών.
Η αυστραλιανή Εφορία (ATO) μπορεί να κρατήσει την επιστροφή του φόρου σας και να τη συμψηφίσει με
οποιοδήποτε χρέος έχετε στην Κοινοπολιτεία (π.χ. ATO, Υπηρεσία Στήριξης Παιδιού.

ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΣΑΣ
Αν και έχετε απαλλαγεί από τα περισσότερα χρέη κατά το τέλος της πτώχευσής σας, υπάρχουν άλλα που
ίσως ακόμα υποχρεούστε να πληρώσετε. Για παράδειγμα, μετά την πτώχευση θα παραμένετε υπεύθυνος
για:
 χρέη που προέκυψαν λόγω απάτης
 χρέη συντήρησης, περιλαμβανομένης και της διατροφής τέκνου
 συσσωρευμένα χρέη σχετικά με το Σχέδιο Συνεισφοράς Ανώτερης Εκπαίδευσης (HECS) και το
Πρόγραμμα Δανείων Ανώτερης Εκπαίδευσης HELP (HELP).

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΜΟΥ;
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Οι μη διασφαλισμένοι πιστωτές χάνουν κατά γενικό κανόνα το δικαίωμα να ανακτήσουν τα χρέη τους, π.χ.:
 τράπεζες, χρηματοοικονομικές εταιρείες και πιστωτικές ενώσεις για προσωπικά δάνεια, πιστωτικές
κάρτες και κάρτες καταστημάτων
 Προμηθευτές υπηρεσιών, ιατροί, δικηγόροι και επιχειρηματίες (καταστηματάρχες).
Εάν πτωχεύσετε, η οποιαδήποτε νομική διαδικασία που έχει ληφθεί εναντίον σας από μη διασφαλισμένους
πιστωτές πρέπει να σταματήσει, π.χ. μια δικαστική κλήση, μια κατάσχεση από τα έσοδά σας ή από τον
τραπεζικό σας λογαριασμό ή διαδικασία ανάκτησης από ένα σερίφη ή από ένα δικαστικό επιμελητή.
Αν οι πιστωτές συνεχίζουν να απαιτούν να εξοφλήσετε το χρέος τους, θα πρέπει αμέσως να το πείτε στον
εκκαθαριστή σας, ο οποίος θα πληροφορήσει τον πιστωτή για την πτώχευσή σας. Αν παρενοχλείστε ή
καταπιέζεστε σχετικά με χρέη, μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω πληροφορίες από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού Και Καταναλωτών της Αυστραλίας στη διαδικτυακή διεύθυνση www.accc.gov.au ή να
καλέσετε το Κέντρο Πληροφοριών στο 1300 302 502 σχετικά με τα δικαιώματά σας ως καταναλωτής και τις
διαδικασίες για να υποβάλλετε παράπονα.
Οι διασφαλισμένοι πιστωτές κρατούν ενέχυρο πάνω στα περιουσιακά σας στοιχεία, πράγμα που τους δίνει
το δικαίωμα να τα πάρουν και να τα πουλήσουν αν καθυστερήσετε τις πληρωμές, π.χ.:
 τράπεζες με υποθήκευση σπιτιού
 χρηματοοικονομικές εταιρείες με υποθήκευση κινητών περιουσιακών στοιχείων, μισθωτήρια ή
πωλητήριο αυτοκινήτου, επίπλων ή ηλεκτρικών αγαθών
 διευθετήσεις εκμίσθωσης ή αγοράς κάποιου πράγματος όπου δεν έχετε πληρώσει το πλήρες ποσό
 Οι διασφαλισμένοι πιστωτές από τη κυβερνητική νομοθεσία πάνω σε σπίτια και σε γη, όπως
δημοτικοί/κοινοτικοί φόροι και φόροι νερού.
Αν πτωχεύσετε, οι διασφαλισμένοι πιστωτές μπορεί
να επικοινωνήσουν μαζί σας για να βρουν τι θα συμβεί σε ένα περιουσιακό στοιχείο. Ίσως να μπορέσετε να
κάνετε διευθετήσεις ώστε να κρατήσετε ένα διασφαλισμένο περιουσιακό στοιχείο. Ωστόσο, θα πρέπει να
μιλήσετε με έναν οικονομικό σύμβουλο ή με κάποιον εκκαθαριστή προηγουμένως.
Ορισμένοι πιστωτές μπορεί να διατηρούν την κυριότητα αντικειμένων που αγοράστηκαν από αυτούς έως
ότου το χρέος τους έχει εξοφληθεί (π.χ. πωλήσεις υποκείμενες σε κατακράτηση ρητρών παρακράτησης
κυριότητας, αγαθά επί παρακαταθήκη ή προμήθεια). Πιστωτές διαθέτοντες κατάθεση εγγύησης ή ομόλογο
(π.χ. ένας εκμισθωτής) δικαιούνται να το κρατήσουν για να μειώσουν το χρέος σας.
Αν έχετε δυσκολία στο να αντιμετωπίσετε τα χρέη και τους πιστωτές σας , θα πρέπει να μιλήσετε με τους
πιστωτές σας και να ρωτήσετε αν τα χρέη σας είναι διασφαλισμένα . Μπορείτε επίσης να μιλήσετε με έναν
οικονομικό σύμβουλο αν δεν είστε σίγουρος για τους τύπους των χρεών και τους πιστωτές που έχετε.

Δ. ΤΑΞΙΔΙ Α ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΦΥΓΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΕΑΝ ΠΤΩΧΕΥΣΩ;
Μπορείτε να φύγετε από την Αυστραλία μόνο αν λάβετε την έγγραφη έγκριση του εκκαθαριστή σας πριν να
φύγετε.
Ο εκκαθαριστής σας θα πρέπει να πεισθεί ότι έχετε νόμιμους λόγους για το προταθέν ταξίδι π.χ.:
 ως μια προϋπόθεση της απασχόλησής σας, ή
 Για λόγους ευσπλαχνίας .
Ο εκκαθαριστής σας μπορεί να επιβάλλει όρους όταν δίνει την άδεια, όπως είναι:
 η διάρκεια του ταξιδιού
 η ημερομηνία που πρέπει να επιστρέψετε στην Αυστραλία, και/ή
 οι οποιεσδήποτε εισφορές εισοδήματος (υποχρεωτικά ποσά από το εισόδημά σας για την εξόφληση
των πιστωτών σας) για τις οποίες έχετε εκτιμηθεί ότι πρέπει να πληρώσετε, έχουν πληρωθεί πριν να
φύγετε.
Μπορεί να έχετε διαβατήριο, ωστόσο, πρέπει να τo παραδώσετε στον εκκαθαριστή σας αν σας το
ζητήσουν.
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Ο εκκαθαριστής σας μπορεί να αρνηθεί την άδεια αν:
 δεν έχετε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Πτώχευσης, π.χ.
αρχειοθέτηση μιας Εκκαθαριστικής Δήλωσης, ή
 υποχρεούστε να παρέχετε υποστήριξη στον εκκαθαριστή σας στη διαχείριση της πτώχευσής
σας, ή
οι έρευνες του εκκαθαριστή σας δεν έχουν περατωθεί.

Προειδοποίηση :
Αν φύγετε από την Αυστραλία χωρίς την άδεια του εκκαθαριστή σας ή φύγετε δίχως άδεια και δεν
επιστρέψετε όταν είπατε ότι θα το κάνατε, ο εκκαθαριστής σας μπορεί να προβάλλει αντίρρηση στη
αποκαταστασή σας . Αν αυτό συμβεί, η πτώχευσή σας θα παραταθεί κατά πέντε έτη από την ημερομηνία
της επιστροφής σας στην Αυστραλία.
Αν είστε στο εξωτερικό και ο εκκαθαριστή της περιουσίας σας ζητήσει να επιστρέψετε στην Αυστραλία και
δεν το κάνετε ο εκκαθαριστής σας μπορεί να προβάλλει αντίρρηση στην αποκατάστασή σας. Αν αυτό
συμβεί, η πτώχευσή σας θα παραταθεί κατά οκτώ έτη από την ημερομηνία της επιστροφής σας στην
Αυστραλία.
Φεύγοντας ή η απόπειρα φυγής από την Αυστραλία δίχως τη γραπτή συναίνεση του εκκαθαριστή σας
αποτελεί παράπτωμα σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Πτώχευσης . Η ποινή για αυτό είναι φυλάκιση έως
και τρία έτη.
Η παραβίαση των όρων ταξιδίου που επιβλήβηθηκαν από τον Εκκαθαριστή αποτελεί επίσης παράπτωμα
σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Πτώχευσης. Η ποινή για αυτό είναι φυλάκιση έως και 12 μήνες.

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ;
Μόλις αντιληφθείτε ότι μπορεί να χρειαστεί να φύγετε από την Αυστραλία θα πρέπει να επικοινωνήσετε με
τον εκκαθαριστή σας και να συζητήσετε την κατάστασή σας.
Αν η πτώχευσή σας διευθετείται από τον Επίσημο Εκκαθαριστή (AFSA), απαιτείται να πληρώσετε ένα
ποσό αίτησης ταξιδίου.
Αν ο εκκαθαριστής σας είναι ο Επίσημος Εκκαθαριστής, είναι προτιμότερο να ζητήσετε άδεια να
ταξιδέψετε στο εξωτερικό μέσω της φόρμας «αίτηση συναίνεσης για ταξίδι στο εξωτερικό ενόσω
βρίσκεστε σε πτώχευση», καθώς προσδιορίζει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να πάρετε άδεια.
Aυτή η φόρμα μπορεί έπειτα να υποβληθεί μαζί με το ποσό τη αίτησης ταξιδίου στο εξωτερικό.
Ο εκκαθαριστής σας πρέπει να έχει επαρκή χρόνο και επαρκείς πληροφορίες για να μελετήσει το αίτημά
σας. Το αίτημά σας πρέπει να είναι γραπτώς έτσι ώστε ο εκκαθαριστής σας να καταλάβει ακριβώς το τι
ζητάτε. Θα σας γνωστοποιηθεί έγκαιρα η απόφαση του εκκαθαριστή σας καθώς και οι οποιεσδήποτε
προϋποθέσεις που θα τεθούν για το ταξίδι σας.
Αν δεν είστε ικανοποιημένος με την απόφαση του εκκαθαριστή σας, επιχειρείστε να λύσετε τις διαφορές
σας απευθείας με αυτόν. Αν παραμένετε μη ικανοποιημένος με την απόφαση του εκκαθαριστή σας,
μπορείτε να κάνετε αίτηση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο ή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Πρωτοδικών
για αναθεώρηση. Θα πρέπει να ζητήσετε νομική συμβουλή πριν να το κάνετε.

E. ΑΠΟΚΑΤ ΑΣΤΑΣΗ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;
Αυτό σημαίνει ότι η πτώχευσή σας έχει λήξει και δεν είστε πλέον σε πτώχευση.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ;
Αν πτωχεύσατε εξ αιτίας ατομικής αίτησης , θα αποκατασταθείτε αυτόματα σε τρία χρόνια και μια μέρα
αφότου καταθέσατε την εν λόγω αίτηση και την Εκκαθαριστική Δήλωση στην AFSA.
Αν κάποιος από τους πιστωτές σας, σας κήρυξε σε πτώχευση, θα αποκατασταθείτε αυτόματα σε τρία
χρόνια και μια ημέρα αφότου η συμπληρωθείσα Εκκαθαριστική σας Δήλωση έχει αρχειοθετηθεί στην
AFSA. . Είναι σημαντικό να υποβάλλετε έγκαιρα την Εκκαθαριστική σας Δήλωση στην AFSA καθώς η
οποιαδήποτε καθυστέρηση σημαίνει ότι θα παραμείνετε σε πτώχευση περισσότερο από τρία έτη.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να παραμείνετε σε πτώχευση για περισσότερο από τρία έτη. Αυτό
συμβαίνει όταν ο εκκαθαριστής σας προβάλλει αντίρρηση στην AFSA σχετικά με την αποκατάστασή σας.
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;
Δεν χρειάζεται να κάνετε αίτηση για αποκατάσταση. Ωστόσο, μπορείτε να λάβετε βεβαίωση της
απακατάστασής σας από πτώχευση με το:
 να το ζητήσετε από τον εκκαθαριστή σας
 να το αναζητήσετε στο δημόσιο μητρώο, τον Εθνικό Δείκτη Προσωπικής Αφερεγγυότητας (NPII), ο
οποίος τηρείται από την AFSA, και να πάρετε ένα απόσπασμα, το οποίο δείχνει την ημερομηνία της
απακατάστασής σας. Υπάρχει τέλος καταβολής για αυτήν την υπηρεσία.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;
Το όνομά σας θα αναφέρεται στο δημόσιο μητρώο (NPII) για πάντα ως ένας αποκαταστημένος πτωχεύσας.
Οι οργανισμοί που εκδίδουν εκθέσεις αναφοράς για τις πιστώσεις κρατούν επίσης ένα μητρώο για
πτωχεύσεις. Τα μητρώα αυτά κρατούνται για περιορισμένη χρονική περίοδο ακόμα και μετά από την
αποκατάστασή σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους για να :
 επιβεβαιώσετε ότι έχουν ενημερώσει το πιστωτικό σας αρχείο που να δείχνει ότι έχετε τώρα
αποκατασταθεί.
 διαπιστώσετε έως πότε θα αναφέρεται το μητρώο της πτώχευσής σας στο πιστωτικό σας αρχείο.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;
Η διαχείριση της πτώχευσής σας μπορεί να συνεχιστεί μετά την αποκαταστασή σας. Ο εκκαθαριστής σας
μπορεί να μην έχει τελειώσει τις έρευνες ή την πώληση των περιουσιακών στοιχείων, ή μπορεί να έχετε
ακόμα εισφορές προς εξόφληση.
 Θα πρέπει να παρέχετε υποστήριξη στον εκκαθαριστή σας προκειμένου να περατώσει τη διαχείριση της
πτώχευσής σας.
 Πρέπει να ενημερώσετε τον εκκαθαριστή σας για οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση ή στις
οικονομικές περιστάσεις αν σας το ζητήσει.
 Πρέπει να πληρώσετε τυχόν ανεξόφλητες εισοδηματικές εισφορές.

ΤΙ ΧΡΕΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΑΦΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΩ;
Εάν έχετε οποιουσδήποτε από τους παρακάτω τύπους χρεών, μπορεί να χρειαστεί να συνεχίζετε να τους
πληρώνετε ακόμη και μετά από την αποκατάστασή σας:
 ποινές και πρόστιμα που επιβάλλονται από κάποιο δικαστήριο
 αξιώσεις αποζημίωσης από ατυχήματα (π.χ. αυτοκινητιστικά ατυχήματα) εκτός αν, πριν από την
πτώχευση, το σύνολο των ζημιών έχει καθοριστεί από δικαστική απόφαση ή έχετε γραπτή συμφωνία με
τον άλλο διάδικο
 χρέη στήριξης παιδιού
 χρέη διατροφής
 φοιτητικά χρέη HELP και φοιτητικά δάνεια (επικοινωνήστε με την αυστραλιανή Εφορία αν χρειάζεστε
περισσότερες πληροφορίες)
 χρέη που προέκυψαν λόγω απάτης

ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ;
Οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία που αποκτήσατε πριν ή κατά τη διάρκεια της πτώχευσής σας μπορούν
ακόμα να πουληθούν από τον εκκαθαριστή σας μέχρι μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Αυτά δεν
επιστρέφονται αυτόματα σε σας μετά την απακατάστασή σας.

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΕΤΗ;
Η πτώχευσή σας μπορεί να παραταθεί κατά πέντε ή οκτώ έτη εάν ο εκκαθαριστής σας προβάλλει
αντίρρηση στην απακατάστασή σας στην AFSA .
Ο εντολοδόχος-ελεγκτής σας μπορεί να προβάλλει αντίρρηση για πολλούς λόγους, όπως η παράλειψή σας
να:
 παρέχετε πληροφορίες και υποστήριξη στον εκκαθαριστή σας.
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 αποκαλύψετε στον εκκαθαριστή σας το ολικό εισόδημα
 πληρώσετε εκτιμηθείσες εισφορές εισοδήματος
 εξηγήσετε πώς ξοδεύθηκαν τα χρήματα, ή
 αποκαλύψετε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και όλους τους πιστωτές. Περισσότερες από μια αντιρρήσεις
μπορούν να προβληθούν.
Μπορείτε να ζητήσετε αναθεώρηση μιας αντίρρησης από το Γενικό Επιθεωρητή. Μια γραπτή αίτηση για
αναθεώρηση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 60 ημέρες από τότε που λάβατε γνωστοποίηση για την
αντίρρηση. Επικοινωνήστε με την AFSA για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αναθεωρήσεις
αντιρρήσεων.

ΣΤ. ΑΚΥΡΩΣΗ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ;
Άρση είναι η διαγραφή της πτώχευσης.
Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους μπορεί να ακυρωθεί μια πτώχευση:
i. Η πλήρη εξόφληση των χρεών των πιστωτών συμπεριλαμβανομένου και του τόκου καθώς και των
τελών και εξόδων του εκκαθαριστή.
ii. Οι πιστωτές σας αποδέχονται ένα συμβιβασμό ή μια διευθέτηση που αποτελούν μια προσφορά
κάπως κατώτερη από πλήρη εξόφληση.
iii. Αίτηση στο δικαστήριο σε ορισμένες περιορισμένες περιστάσεις.

Συνέπειες της ακύρωσης
 Η ακύρωσή της πτώχευσής σας καταγράφεται στο δημόσιο μητρώο, τη βάση δεδομένων του Εθνικού
Δείκτη Προσωπικής Αφερεγγυότητας (NPII), για πάντα.
 Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν τα χρειάζεται ο εκκαθαριστής για να πληρώσει τους πιστωτές σας, τα
έξοδα και τα τέλη θα επιστραφούν σε σας .

I. ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
Η πτώχευσή σας θα ακυρωθεί εφόσον:
 οι πιστωτές σας, και ο τυχόν τόκος που οφείλεται στους πιστωτές από τα χρέη προς αυτούς καθώς και η
χρέωση υλοποίησης , και τα έξοδα και οι αμοιβές του εκκαθαριστή σας έχουν εξοφληθεί.
Επικοινωνήστε με τον εκκαθαριστή σας για να διαπιστώσετε το ποσό που υποχρεούστε να πληρώσετε. Τα
χρήματα που χρειάζονται για την πλήρη εξόφληση προέρχονται συνήθως από την πώληση περιουσιακών
στοιχείων από τον εκκαθαριστή σας ή από πηγή που δε διατίθεται κατ’ άλλον τρόπο στον εκκαθαριστή
όπως τα χρήματα που παρέχονται από κάποιο συγγενή. Η πτώχευσή σας θα ακυρωθεί την ημερομηνία
που θα γίνει η τελευταία πληρωμή εξόφλησης από την περιουσία σας.

II. ΑΚΥΡΩΣΗ (ΑΡΣΗ) ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ Ή ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
Οι συμβιβασμοί και οι διευθετήσεις είναι προσφορές που γίνονται από πτωχεύσαντες μέσω των
εκκαθαριστών τους για την εξόφληση των χρεών τους. Οι πιστωτές ψηφίζουν αν πρόκειται να δεχθούν ή
όχι τέτοιου είδους προσφορές. Μια προσφορά:
 μπορεί να περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία που ήδη επηρεάζονται από την πτώχευση
 μπορεί να περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία ήδη στην πτώχευση)
 μπορεί να περιέχει άλλα χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν κανονικά να είναι
διαθέσιμα σε πιστωτές, όπως τα χρήματα που παρέχονται από ένα συγγενή.
Οι προσφορές αυτές είναι ευεργετικές για τους πιστωτές επειδή λαμβάνουν ένα μέρισμα που διαφορετικά
δεν θα ήταν διαθέσιμο.
Όλοι οι πιστωτές θα λάβουν ίσο ποσό μερίσματος εκτός αν η προσφορά σας προβλέπει διαφορετικά .
Η γραπτή και υπογεγραμμένη προσφορά σας πρέπει να υποβληθεί με τον εκκαθαριστή:
 καθορίζοντας τους όρους
 Προβλέποντας για την πληρωμή των αμοιβών και εξόδων του εκκαθαριστή.
Πριν να περατώσετε την προσφορά σας και ζητήσετε από τον εκκαθαριστή σας να καλέσει τους πιστωτές
σε συνέλευση για να την μελετήσουν επίσημα , θα πρέπει να συζητήσετε:
10

 με τον εκκαθαριστή σας τις προϋποθέσεις για να κάνετε μια προσφορά
 οποιαδήποτε προτεινόμενη προσφορά με κύριους πιστωτές για να διαπιστώσετε αν αυτή είναι
αποδεκτή.
Ο εκκαθαριστής σας μπορεί:
 να απαιτήσει μια προκαταβολή για να καλυφθούν τα έξοδα και οι αμοιβές της συνέλευσης, ή
 να αρνηθεί την κλήση συνέλευσης αν η προσφορά δεν προβλέπει επαρκώς για την πληρωμή αμοιβών
του εκκαθαριστή που έχουν εγκριθεί από τους πιστωτές και οι οποίες δεν μπορεί να πληρωθούν από
την περιουσία.

Συνέλευση των πιστωτών
Ο εκκαθαριστής σας μπορεί να καλέσει μια συνέλευση πιστωτών για να μελετήσουν και να ψηφίσουν την
προσφορά σας. Η ειδοποίηση αυτής της συνέλευσης θα δημοσιευθεί στη διαδικτυακή διεύθυνση AFSA
(www.afsa.gov.au). Σε κάθε πιστωτή θα αποσταλεί:
 μια ειδοποίηση και η ημερήσια διάταξη της συνέλευσης
 ένα αντίγραφο της προσφοράς σας
 Η αναφορά του εκκαθαριστή σας.
Πρέπει να παρευρεθείτε στη συνέλευση εφόσον το ζητήσει ο εκκαθαριστής σας. Μπορείτε να
τροποποιήσετε τους όρους της προσφοράς σας στη συνέλευση αλλά όχι με ένα τρόπο που θα μπορούσε
να μειώσει την αμοιβή του εκκαθαριστή.

Η αναφορά του εκκαθαριστή
Η αναφορά προς τους πιστωτές πρέπει να δηλώνει αν οι πιστωτές θα επωφεληθούν από την αποδοχή της
προσφορά:
 ποιός παρέχει τα κεφάλαια
 λεπτομέρειες των περιουσιακών στοιχείων, υλοποιήσεων και μερισμάτων
 την αμοιβή και τα έξοδα του εκκαθαριστή
 λεπτομέρειες της συμπεριφοράς σας και των οικονομικών σας συναλλαγών.

Αποδοχή της προσφοράς από τους πιστωτές
Για την αποδοχή απαιτείται ψήφος "ναι" από την πλειοψηφία των πιστωτών που ψηφίζουν εφόσον
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 75% των αξιώσεων σε αξία δολαρίου.

Αν η προσφορά σας γίνει αποδεκτή
Η πτώχευσή σας θα ακυρωθεί αμέσως και:
 θα πληρωθούν η αμοιβή και οι χρεώσεις του εκκαθαριστή
 Θα πληρωθούν οι πιστωτές σας.
Όλοι οι πιστωτές με χρέη που μπορούν να αξιωθούν σχετικά με την πτώχευσή σας δεσμεύονται από τους
όρους της προσφοράς.

Αν η προσφορά σας απορριφθεί
Η πτώχευσή σας θα συνεχιστεί. Ο εκκαθαριστής σας θα:
 κρατήσει χρήματα από οποιαδήποτε προκαταβολή για την κάλυψη των εξόδων και χρεώσεων σχετικά
με την κλήση της συνέλευσης.
 θα επιστρέψει τα οποιαδήποτε χρήματα που παρασχέθηκαν για την προσφορά.
 Μεταβολή του συμβιβασμού ή της διευθέτησης
Οι πιστωτές σας μπορεί να συμφωνήσουν να μεταβάλλουν το συμβιβασμό ή τη διευθέτησή σας.

Απόρριψη και λήξη
Οι πιστωτές σας ή ο εκκαθαριστής μπορούν να κάνουν αίτηση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο ή στο
Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Πρωτοδικών για την απόρριψη του συμβιβασμού ή της διευθέτησής σας, αν:
 είναι παράλογος
 δε συμμορφώνεται με τη Νομοθεσία περί Πτώχευσης
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 εσείς έχετε δώσει παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες, ή
 Έχετε αθετήσει οποιουσδήποτε από τους όρους.
Οι πιστωτές ή ο εκκαθαριστής σας μπορούν να ζητήσουν να κηρυχθείτε και πάλι σε πτώχευση συγχρόνως
με την αίτησή τους για την απόρριψη του συμβιβασμού ή της διευθέτησής σας .

III. ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Αν νομίζετε ότι δεν θα έπρεπε να κηρυχθείτε σε πτώχευση ή ότι δεν θα έπρεπε να έχετε υποβάλει την
αίτηση χρεοκοπίας, μπορείτε να κάνετε αίτηση στο δικαστήριο για να ακυρώσει την πτώχευσή σας. Θα
πρέπει να πάρετε μια ανεξάρτητη νομική συμβουλή επ' αυτού.

Ζ. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο εκκαθαριστής δικαιούται μια αμοιβή για τη διαχείριση της πτώχευσής σας.
Σε περίπτωση που ο Επίσημος Εκκαθαριστής είναι ο εκκαθαριστής της διαχείρισης, η αμοιβή ρυθμίζεται
από τη νομοθεσία και βασίζεται κατά γενικό κανόνα στο ποσοστό των υλοποιημένων κεφαλαίων *. Η
αμοιβή δεν είναι άμεσα ανακτήσιμο από σας, εκτός και αν αναζητάτε ακύρωση της πτώχευσης.
Σε περίπτωση που ένας αναγνωρισμένος εκκαθαριστής είναι ο εκκαθαριστής διαχείρισης, η αμοιβή
βασίζεται κατά γενικό κανόνα σε ωριαία αμοιβή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα σε μια
διαχείριση, ένας αναγνωρισμένος εκκαθαριστής μπορεί να ανακτήσει μια ελάχιστη προβλεπόμενη από το
νόμο * ^.
Εάν δεν είστε ικανοποιημένος με το ποσό αμοιβής που σας χρέωσε ο εκκαθαριστής , μπορείτε να ζητήσετε
μια ανεξάρτητη αναθεώρηση της αμοιβής του εκκαθαριστή να αναληφθεί από τον Γενικό Επιθεωρητή
Πτώχευσης.
Ο Γενικός Επιθεωρητής Πτώχευσης θα αναλάβει την αναθεώρηση εφόσον πληρούνται ορισμένες
συνθήκες. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση 16 της Πρακτικής
Γενικού Επιθεωρητή στο (www.afsa.gov.au).
Κεφάλαια που έχουν υλοποιηθεί από έναν εκκαθαριστή σε μια διαχείριση υπόκεινται σε μια χρέωση
υλοποίησης * (κυβερνητικός φόρος ), η οποία πληρώνεται από τον εκκαθαριστή απευθείας στην
κυβέρνηση. Ο οποιοσδήποτε τόκος που κερδήθηκε πάνω σε κεφάλαια ανακτηθέντα από τον εκκαθαριστή
είναι πληρωτέος στην κυβέρνηση.
*Παρακαλείστε να αναφερθείτε στις αμοιβές και χρεώσεις της AFSA στη σελίδα 22 ή να επισκεφθείτε τη
διαδικτυακή διεύθυνση της AFSA στο www.afsa.gov.au
^ δεν ισχύει για πτωχεύσεις που αρχίζουν την 1η Δεκεμβρίου 2010 ή αργότερα
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