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των και για αυτό υπάρχει µία σκέψη να δοθεί ένα µπόνους για 
όσους είναι ενταγµένοι σε άλλες ρυθµίσεις. Το θέµα θεωρείται 
πολύπλοκο και δηµιουργεί προβλήµατα ακόµα και στον επανυ-
πολογισµό ρυθµισµένων οφειλών.
f Υπάρχει ο κίνδυνος πολλοί οφειλέτες να εγκαταλείψουν τις 
ισχύουσες ρυθµίσεις προκειµένου να ενταχθούν στη νέα ρύθµι-
ση, µε αποτέλεσµα να υπάρξει «τρύπα» στα δηµόσια ταµεία. Εί-
ναι ο µεγαλύτερος φόβος που έχουν οι δανειστές, καθώς συνδέ-
εται µε την εκπλήρωση των δηµοσιονοµικών στόχων της χώρας 
που µπορεί να κινδυνεύσουν στην περίπτωση που καταγραφεί 
µαζική αποχώρηση από τις τρέχουσες ρυθµίσεις.
f Υπάρχουν 2,4 εκατ. οφειλέτες που χρωστούν έως 500 ευρώ 
και δεν έχουν ενταχθεί σε καµία ρύθµιση για να αποπληρώσουν 
την οφειλή τους. Για αυτούς εκτιµάται ότι µια νέα ρύθµιση δεν 
θα έχει κανένα αντίκρισµα, καθώς αδιαφορούν. Το γεγονός προ-
καλεί «πονοκέφαλο» στους δανειστές, που αναζητούν τρόπο για 
να αντιµετωπιστεί αυτή η κατηγορία οφειλετών. 

Τι ισχύει σήµερα
Η ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπει αυτή τη στιγµή δύο δυνατό-
τητες ρυθµίσεων τµηµατικής εξόφλησης ληξιπρόθεσµων χρεών 
προς τη Φορολογική ∆ιοίκηση:
f Την «πάγια ρύθµιση» του ν. 4152/2013, µε την οποία µπο-
ρούν να ρυθµιστούν οι βεβαιωµένες στις ∆ΟΥ οφειλές, που εί-
τε έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες στο σύνολό τους είτε έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσµες κατά ένα µέρος τους (τουλάχι-
στον κατά το ποσό της πρώτης δόσης αυτών) είτε 

δεν έχουν ακόµη καταστεί ληξιπρόθεσµες. Με 
τη ρύθµιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα απο-
πληρωµής των οφειλών έως και σε 12 µηνιαί-
ες δόσεις ή έως και σε 24 µηνιαίες δόσεις, αν 
προέρχονται από έκτακτη αιτία. Η ένταξη οφει-
λών στη συγκεκριµένη ρύθµιση συνεπάγεται 
την επιβάρυνσή τους µε ετήσιο επιτόκιο 5%. 

f Την «πάγια ρύθµιση» του ν. 4174/2013 
(του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας), µε 

την οποία παρέχεται η δυνατότη-
τα τµηµατικής εξόφλησης 

σε µηνιαίες δόσεις βε-
βαιωµένων οφειλών 
που προέρχονται 
από πάσης φύσεως 
φόρους. Η µόνη 
ουσιαστική δια-
φορά της µε την 

«πάγια ρύθµιση» του ν. 4152/2013 
είναι ότι για την υπαγωγή στην «πά-

για ρύθµιση» του ν. 4174/2013 δεν 
προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή 
αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης, 
οπότε ο φορολογούµενος θα πρέ-
πει να µεταβεί στην αρµόδια ∆ΟΥ 
και να συµπληρώσει χειρόγραφα 

έντυπη αίτηση και έντυπη υπεύ-
θυνη δήλωση για την εισοδη-

µατική και περιουσιακή του 
κατάσταση.
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 Π
αράθυρο» ευκαιρίας λίγων µηνών, αρχής γενοµένης 
από τις αρχές του 2019, επιχειρεί να ανοίξει η κυβέρ-
νηση µε πρόταση που έχει καταθέσει στην τρόικα µε 

στόχο να ρυθµίσουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές τους 4 εκατοµ-
µύρια φορολογούµενοι, οι οποίοι χρωστούν συνολικά 10,3 δισ. 
ευρώ. Η πλέον κρίσιµη κατηγορία οφειλετών, που αριθµεί 3.593 
εκατοµµύρια φορολογούµενους, έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές 3,7 
δισ. ευρώ, µε χρέη ανά ΑΦΜ έως 10.000 ευρώ και η ρύθµιση 
θα απευθυνθεί κυρίως σε αυτούς. 

Ασφαλείς πληροφορίες της Realnews αναφέρουν ότι η κυβερ-
νητική πρόταση για τη ρύθµιση των οφειλών φυσικών προσώ-
πων προβλέπει ότι η ρύθµιση θα έχει έκτακτο χαρακτήρα, δη-
λαδή θα παραµείνει ανοιχτή για 3 ή 6 µήνες. Η τρόικα έχει λά-
βει την τελική πρόταση, ωστόσο οι εκπρόσωποί της εκφράζουν 
µια σειρά ενστάσεων εξού και δεν έχει ακόµη ξεκαθαριστεί πό-
τε κι αν θα δοθεί η τελική έγκριση. Το «παζάρι» που έχει ξεκινή-
σει ανάµεσα στην ελληνική πλευρά και τους πιστωτές της χώ-
ρας έχει να κάνει µε το εύρος των οφειλών της προωθούµενης 
ρύθµισης σε έως 120 δόσεις για µισθωτούς και συνταξιούχους, 

Τι προβλέπει 
το τελικό 
σχέδιο για την 
αποπληρωµή 
χρεών φυσικών 
προσώπων 
προς την εφορία 
σε 120 δόσεις.  
Απευθύνεται σε 
4 εκατοµµύρια 
φορολογούµενους 
που χρωστούν 
10,3 δισ. ευρώ

στον κατά το ποσό της πρώτης δόσης αυτών) είτε 
δεν έχουν ακόµη καταστεί ληξιπρόθεσµες. Με 

µε τον αριθµό των δόσεων -που είναι συνδεδεµένος µε το ύψος 
της οφειλής- και µε τα εισοδηµατικά/περιουσιακά κριτήρια, βά-
σει των οποίων θα οριστικοποιείται η ένταξη των οφειλετών. 

Γνώµονας, όπως υποστηρίζουν οι ελληνικές Αρχές, είναι η 
αντιµετώπιση του όγκου των οφειλών που συσσωρεύτηκαν την 
τελευταία δεκαετία, αλλά και η διασφάλιση της ικανοποιητικής 
ροής εσόδων προς το ∆ηµόσιο, στο πλαίσιο επίτευξης των δη-
µοσιονοµικών στόχων.

Η πρόταση
Τα βασικά σηµεία της πρότασης που έχει στείλει στην τρόικα το 
οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι τα εξής:
f Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών έως 3.000 ή 5.000 ευρώ 
σε έως 36 δόσεις. Υπάρχουν 2,4 εκατοµµύρια φορολογούµενοι 
που οφείλουν έως 500 ευρώ. Οφειλές από 2.001 έως 3.000 ευ-
ρώ έχουν 197.057 φορολογούµενοι, ενώ από 3.001 έως 5.000 
ευρώ έχουν 203.306 φορολογούµενοι.
f Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών από 3.000 ή 5.000 ευ-
ρώ έως 50.000 ευρώ σε έως 120 δόσεις. Οφειλές από 5.001 έως 
και 10.000 ευρώ έχουν 194.873 φορολογούµενοι, από 10.000 
έως και 20.000 ευρώ έχουν 114.042 φορολογούµενοι ενώ από 
20.001 έως και 50.000 ευρώ έχουν 76.443 φορολογούµενοι.
f Υπό διαπραγµάτευση µε την τρόικα είναι η επέκταση της ρύθ-
µισης για ληξιπρόθεσµες οφειλές από 50.001 ευρώ και άνω (σ.σ.: 
ενδεχοµένως έως και 125.000 ευρώ) σε έως 120 δόσεις. Στους 
41.232 ανέρχονται οι οφειλέτες µε χρέη άνω των 100.000 ευρώ, 
οι οποίοι όµως χρωστούν συνολικά 90 δισ. ευρώ. 
f Η πρόταση προβλέπει «κούρεµα» προσαυξήσεων έως 85%. 
Το «κούρεµα» έχει ιδιαίτερη σηµασία, αφού το µεγαλύτερο µέ-
ρος των ληξιπρόθεσµων οφειλών, ύψους 33,3 δισ. ευρώ, προ-
έρχεται από τα πρόστιµα και τις προσαυξήσεις.
f Ελάχιστη δόση 50 ευρώ.
f Θέσπιση αυστηρών εισοδηµατικών και περιουσιακών στοιχεί-
ων που θα συνδέονται µε το ύψος του φορολογητέου εισοδήµα-
τος και την ύπαρξη ακίνητης περιουσίας. Εξετάζεται να υπάρξει 

µία αυτοµατοποιηµένη εξίσωση δαπανών διαβίωσης και οφει-
λών για όσους χρωστούν πάνω από 20.000 ευρώ, σύµφωνα µε 
την οποία το χρέος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το 8πλά-
σιο του καθαρού εισοδήµατος. 
f Η ρύθµιση δεν έχει µόνιµο χαρακτήρα, αλλά θα διαρκέσει 
για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Στην πρόταση που υπάρ-
χει στο τραπέζι, ο έκτακτος χαρακτήρας της προσδιορίζεται από 
3 έως 6 µήνες. Ο στόχος είναι να σταλεί σαφές µήνυµα ότι πρό-
κειται για την τελευταία ευκαιρία που θα έχουν για να ρυθµί-
σουν οφειλές και για αυτό τον λόγο θα πρέπει να σπεύσουν να 
την εκµεταλλευτούν.
f Θα αφορά τις οφειλές προς την εφορία που έχουν βεβαιωθεί 
έως και τα τέλη του 2017 και όχι αυτές του 2018. 

 
Οι ενστάσεις της τρόικας 
Οι δανειστές, που είναι αντίθετοι σε γενικευµένη ρύθµιση για µι-
σθωτούς και συνταξιούχους µε το επιχείρηµα ότι υπάρχουν οι 
πάγιες ρυθµίσεις των 12 και 24 µηνών, εκφράζουν συγκεκριµέ-
νες ενστάσεις. Συγκεκριµένα: 
f Η νέα ρύθµιση είναι πιο ευνοϊκή σε σχέση µε την υφιστάµε-
νη των 12 ή 24 δόσεων και µε την τρέχουσα των 100 δόσεων 
για όσους εξακολουθούν να εξυπηρετούν την οφειλή τους. Οι 
δανειστές δεν θέλουν να υπάρξουν ρυθµίσεις πολλών ταχυτή-

»

Ολη η πρόταση 
για τη ρύθµιση 
χρεών µισθωτών  
και συνταξιούχων


