
ΡΑΛΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΪΜΑΝ
Επενδυτικά κεφάλαια που εδρεύουν σε 
φορολογικούς παραδείσους έδωσαν το 
καύσιμο για την εντυπωσιακή άνοδο των 
ελληνικών μετοχών τον τελευταίο μήνα 
στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Μόνο 
τον Μάιο επένδυσαν 51,36 εκατ. ευρώ
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ΑΝΑΣΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟ ΤΗ FORTRESS
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η 
συµφωνία του οµίλου real estate 
του Θεόδωρου Χαραγκιώνη µε 
το αµερικανικό fund. Η συµφωνία 
προβλέπει την αγορά των 
δανειακών υποχρεώσεων της 
ελληνικής επιχείρησης από τους 
Αµερικανούς

Α
ντιµέτωποι µε τα αναγκα-
στικά µέτρα της εφορίας 
έρχονται καθηµερινά 309 

φορολογούµενοι που έχουν ληξι-
πρόθεσµες φορολογικές υποχρεώ-
σεις. Συνολικά το πρώτο τετράµηνο 
του έτους η εφορία έβαλε «χέρι» σε 
37.102 τραπεζικούς λογαριασµούς, 
ενώ οι εισπράξεις από παλαιά ληξι-
πρόθεσµα ανήλθαν στο ίδιο διάστη-
µα στο 1,16 δισ. ευρώ και από νέα 
στα 481 εκατ. ευρώ. Τον Ιανουάριο 
έγιναν 7.549 κατασχέσεις σε τραπε-
ζικούς λογαριασµούς, τον Φεβρου-
άριο 10.393, τον Μάρτιο 10.155 και 
τον Απρίλιο 9.005. 

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία 
της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Εσόδων, τα αναγκαστικά µέτρα της 
εφορίας έχουν υποστεί 1.205.540 
οφειλέτες, ενώ άλλοι 1.826.157 φο-
ρολογούµενοι βρίσκονται ένα βήµα 

πριν από την κατάσχεση των τρα-
πεζικών τους λογαριασµών. Χαρα-
κτηριστικό της αδυναµίας χιλιάδων 
πολιτών να ανταποκριθούν στις φο-
ρολογικές τους υποχρεώσεις είναι 
το γεγονός ότι µόνο το πρώτο τε-
τράµηνο οι ληξιπρόθεσµες οφειλές 
ξεπέρασαν τα 2,9 δισ. ευρώ. 

Συνολικά 3.913.465 φορολογού-
µενοι έχουν ληξιπρόθεσµες οφει-
λές στην εφορία ύψους 104,3 δισ. 
ευρώ, εκ των οποίων τα 18,4 δισ. 
ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ως ανε-

πίδεκτα είσπραξης. Αναλυτικότερα, 
τα ληξιπρόθεσµα χρέη έφτασαν τα 
776 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο, αυ-
ξήθηκαν δραµατικά κατά 1,3 δισ. 
ευρώ τον Φεβρουάριο, τον Μάρ-
τιο προστέθηκαν άλλα 489 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ τον Απρίλιο έµειναν απλή-
ρωτοι φόροι ύψους 265 εκατ. ευ-
ρώ. Και όλα αυτά σε µια περίοδο 
που δεν υπάρχουν µεγάλες φορο-
λογικές υποχρεώσεις, µε τους φο-
ροτεχνικούς να υποστηρίζουν ότι 
οι ληξιπρόθεσµες οφειλές θα αυξη-

θούν ακόµη περισσότερο το δεύ-
τερο εξάµηνο του έτους, όταν µι-
σθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελµα-
τίες, αγρότες και ιδιοκτήτες ακινή-
των θα πρέπει να πληρώσουν µό-
νο για φόρο εισοδήµατος και ΕΝ-
ΦΙΑ 9,6 δισ. ευρώ. Σηµειώνεται ότι 
ήδη περισσότεροι από 100.000 
φορολογούµενοι έχουν ρυθµίσει 
τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 
σε έως 120 δόσεις, προκειµένου να 
αποφύγουν τα αναγκαστικά µέτρα 
της εφορίας.

 ΣΕΛ. 6

οι φοροεισπρακτικοί µηχανισµοί του κράτους το πρώτο τετράµηνο του έτους

«Χέρι» σε 37.102 τραπεζικούς λογαριασµούς έβαλαν

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Η οικογενειακή εταιρεία 
τροφίµων 3αλφα ετοιµάζει 
άνοιγµα στις αγορές της 
Βαλκανικής Χερσονήσου 
και παράλληλα ενισχύει τις 
εξαγωγές της σε ΗΠΑ, Ευρώπη 
και Καναδά. Τι δηλώνει στην «R» 
για την επόµενη ηµέρα ο γενικός 
διευθυντής Κ. Καραγεωργίου

 ΣΕΛ. 8

309 κατασχέσεις
την ηµέρα από την εφορία

www.real.grRealmoney ΣΑΒΒΑΤΟ 
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Πρόκειται για στεγαστικά, καταναλωτικά 
και επιχειρηματικά δάνεια, η πλειονότητα 
των οποίων έχει εγγύηση ακίνητο. 
Ποια θα πωληθούν και ποια θα δοθούν 
σε ξένες εταιρείες για διαχείριση. Τι 
σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες

«Κόκκινα» 
δάνεια

30 δισ. ευρώ 
στα ξένα funds


