
A
σπίδα απέναντι στις κατα-
σχέσεις τραπεζικών λογα-
ριασµών από την εφορία 

και στους πλειστηριασµούς ακινή-
των από τις τράπεζες αποτελούν οι 
ρυθµίσεις για ληξιπρόθεσµους φό-
ρους και µη εξυπηρετούµενα δά-
νεια. Από τη µία η πάγια ρύθµιση 
φορολογικών οφειλών σε έως και 
48 δόσεις και, από την άλλη, η πα-
ράταση που έχει δοθεί έως το τέ-
λος Απριλίου για την προστασία της πρώτης κα-
τοικίας µε ευνοϊκούς όρους και επιδότηση της 
µηνιαίας δόσης είναι τα δύο «όπλα» στα χέρια 
των πολιτών και των επιχειρήσεων για να αντι-
µετωπιστούν συνολικές ληξιπρόθεσµες οφειλές 
150 δισ. ευρώ. Μάλιστα, µόνο στην εφορία πε-
ρισσότεροι από 4,2 εκατοµµύρια µισθωτοί, συ-
νταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες και επιχει-
ρήσεις οφείλουν 85 δισ. ευρώ, µε περισσότε-
ρους από 577.000 φορολογούµενους να είναι 

ουσιαστικά στον «προθάλαµο» των κατασχέ-
σεων χρηµατικών ποσών από τους τραπεζικούς 
τους λογαριασµούς. Σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθε-
σµες οφειλές στην εφορία, η διευρυµένη ρύθµι-
ση χρεών σε 24 έως 48 δόσεις αναµένεται να τε-
θεί σε εφαρµογή από τον Φεβρουάριο. Οταν θα 
ξεκινήσει η εφαρµογή της, όσοι φορολογούµε-
νοι έχουν ρυθµίσει τα χρέη τους σε 12 δόσεις θα 
µπορούν να τα µεταφέρουν στις 24. Αντίστοιχα, 
οι δανειολήπτες που πληρούν τις προϋποθέσεις 

και τα εισοδηµατικά κριτήρια έχουν προθεσµία 
100 ηµέρες -µέχρι την 30ή Απριλίου που λήγει η 
ισχύς του νόµου προστασίας της πρώτης κατοι-
κίας- για να εντάξουν τις οφειλές τους στην ηλε-
κτρονική πλατφόρµα και να προστατεύσουν την 
πρώτη κατοικία τους. 

Η «R», µε τη βοήθεια δικηγόρων και φοροτε-
χνικών, ρίχνει φως στα ψιλά γράµµατα των ρυθ-
µίσεων για φόρους και δάνεια µέσα από 30 ερω-
τήσεις και απαντήσεις. 
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έναν οδηγό επιβίωσης για όσους χρωστούν σε εφορία και τράπεζες

Μέσα από 30 ερωτήσεις και απαντήσεις, η «R» παρουσιάζει σήµερα 
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Πώς να ρυθµίσετε 
φόρους και δάνεια ΕΛΛΗΝΙΚΟ… ΑΡΩΜΑ 

ΣΤΗΝ GOOGLE
Ο τεχνολογικός κολοσσός 
αποφάσισε να τοποθετήσει 
γενική διευθύντρια για τη 
νοτιοανατολική Ευρώπη 
την επιτυχηµένη πρώην 
διευθύνουσα σύµβουλο 
της Microsoft Ελλάς, Πέγκυ 
Αντωνάκου, δίνοντας ψήφο 
εµπιστοσύνης στην Ε λληνίδα 
manager

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
Μήνυµα σταθερότητας και 
ενδυνάµωσης της θέσης του ΟΤΕ 
στη νέα απαιτητική εποχή έστειλε 
µε επιστολή του προς τους 
εργαζοµένους του Οργανισµού 
ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύµβουλος, Μιχάλης Τσαµάζ, 
προβάλλοντας τα πλεονεκτήµατα 
της εταιρείας
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ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ
Το υπερταμείο ορίζει σύμβουλο 
στα ΕΛΤΑ, ο οποίος θα υποβάλει 
πρόταση για το πώς θα καλυφθεί 
το κόστος απομάκρυνσης 2.000 
εργαζομένων και για το πώς θα 
αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας 
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Αίτημα στο υπουργείο Οικονομικών 
για περιορισμό του φόρου στο 13% 
από 24% έχει καταθέσει η ηγεσία 
του υπουργείου Ναυτιλίας, καθώς 
η αύξηση στις τιμές των καυσίμων 
πλήττει ήδη την τσέπη των επιβατών

Πρόταση μείωσης 
του ΦΠΑ στα 

ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια 


