
3

oikonomiaΡύθμιση-ανάσα

Realmoneywww.real.grκυριακη 31 ιαΝΟυαριΟυ 2021

«πράσινο φως» από το υπουργείο Οικονομικών.
H σχετική ρύθμιση έχει ψηφιστεί από τον 

Μάιο του 2019, επρόκειτο να ενεργοποιηθεί 
στις αρχές του 2020, αλλά λόγω της πανδημί-
ας έως σήμερα ήταν στα αζήτητα. 

Οπως προβλέπεται, εφόσον ένας οφειλέ-
της ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση οφειλών και 
εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις του, τότε θα απο-
δεσμεύεται κάθε μήνα σημαντικό τμήμα από 
τον λογαριασμό του. Στο οικονομικό επιτελείο 
εκτιμούν ότι με την ενεργοποίηση αυτού του 
μέτρου θα δοθεί ένα μπόνους στους συνεπείς 
οφειλέτες ώστε να μπορέσουν να ανταποκρι-
θούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ ταυτόχρο-
να θα έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να συνεχί-
σουν να πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους 
προς την εφορία.

Με αυτόν τον τρόπο, οι οφειλέτες του Δημο-
σίου θα μπορέσουν σταδιακά να ανακτήσουν 
τον έλεγχο των τραπεζικών τους λογαριασμών, 
οι οποίοι, λόγων χρεών προς το Δημόσιο, είναι 
δεσμευμένοι ακόμα και για μελλοντικά υπόλοι-
πα. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα σε εται-
ρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα με ληξιπρόθε-
σμες οφειλές προς το Δημόσιο να επιτύχουν 
αρχικά τον περιορισμό και τελικά την πλή-
ρη άρση των κατασχέσεων που έχουν επι-

βληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 
τους, εφόσον ρυθμίσουν τις οφειλές 

τους και αποπληρώνουν με συνέπεια 
τις δόσεις. Σύμφωνα με τη διάταξη, 

προκειμένου να «χτιστεί» αυτός 
ο ακατάσχετος λογαριασμός 

θα πρέπει να έχει προηγη-
θεί η πληρωμή δύο δόσε-
ων της πάγιας ρύθμισης, 
να υποβληθεί ηλεκτρο-

Σ
την προοδευτική αύξηση του ακατάσχε-
του λογαριασμού για οφειλέτες με ληξι-
πρόθεσμα χρέη που έχουν ρυθμίσει τις 

οφειλές τους και είναι συνεπείς στην εξυπηρέ-
τησή τους, εν μέσω υγειονομικής κρίσης, εξε-
τάζουν να προβούν το υπουργείο Οικονομικών 
και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το 
σημερινό όριο των 1.250 ευρώ θα προσαυξά-
νεται κατά το άθροισμα των ποσών των 
δύο τελευταίων μηνιαίων δό-
σεων που εξοφλήθηκαν, 
αφού πολλαπλασιαστεί 
με συγκεκριμένους συ-
ντελεστές. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, έχει προ-
χωρήσει η τεχνική επε-
ξεργασία που απαι-
τείται -σε συνεργα-
σία της ΑΑΔΕ με τις 
τράπεζες- και μπο-
ρεί η ρύθμιση να 
τεθεί σε εφαρμο-
γή, όταν δοθεί το 

Το οικονομικό επιτελείο είναι έτοιμο 
να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό μερικής 
αποδέσμευσης του τραπεζικού λογαριασμού, 
ανάλογα με το ύψος της μηνιαίας δόσης
που πληρώνει ο φορολογούμενος με βάση
τον διακανονισμό που έχει κάνει με την εφορία
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νική αίτηση όπου θα αναγράφεται ο αριθμός 
λογαριασμού για τον οποίο ζητείται περιορι-
σμός της κατάσχεσης, ενώ, ειδικά για τα φυσι-
κά πρόσωπα, ο περιορισμός της κατάσχεσης 
χορηγείται αποκλειστικά στον δηλωθέντα μο-
ναδικό ακατάσχετο λογαριασμό.

Ο μηχανισμός
f Η σταδιακή αποδέσμευση ισχύει για έναν 
μόνο λογαριασμό του οφειλέτη. Εάν ο οφειλέ-
της είναι φυσικό πρόσωπο, η αποδέσμευση 
εφαρμόζεται στον λογαριασμό που έχει δηλώ-
σει στο TAXISnet ως μοναδικό ακατάσχετο. Σε 
περίπτωση οφειλέτη που είναι νομικό πρόσω-
πο, το ακατάσχετο όριο ισχύει για έναν μόνο 
λογαριασμό του νομικού προσώπου. 

f Ο περιορισμός της κατάσχεσης θα ισχύ-
ει για ένα μήνα από την ημερομηνία χορήγη-
σης του ακατάσχετου ορίου και θα ανανεώνε-
ται μηνιαίως, εφόσον συντρέχουν οι προβλε-
πόμενες προϋποθέσεις. 
f Το σημερινό όριο των 1.250 ευρώ προσαυ-
ξάνεται κατά το άθροισμα των ποσών των δύο 
τελευταίων μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθη-
καν, το οποίο πολλαπλασιάζεται με συντελε-
στές από 3 έως και 4,5.
f Οσο πιο μικρός είναι ο αριθμός των μηνι-
αίων δόσεων που επιλέγονται για τη ρύθμιση 
της οφειλής, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ύψος 
κάθε μηνιαίας δόσης και συνακόλουθα το όφε-
λος που θα έχει ο συνεπής οφειλέτης, μέσω της 
αύξησης του ακατάσχετου ορίου του τραπεζι-
κού λογαριασμού του.
f Σε περίπτωση απώλειας ρύθμισης για την 
οποία έχει χορηγηθεί ο περιορισμός της κατά-
σχεσης, ο περιορισμός αυτός παύει οριστικά να 
ισχύει και δεν χορηγείται εκ νέου σε περίπτωση 
υπαγωγής των ίδιων οφειλών σε νέα ρύθμιση. 
Δεν θεωρείται απώλεια ρύθμισης η υπαγωγή 
στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές 
που είχαν ρυθμιστεί με άλλες διατάξεις και επι-
τρέπεται να υπαχθούν σε αυτή.

 
Παραδείγματα
Τo ποσό της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης, το 
οποίο έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα κατά τον 
προηγούμενο μήνα, θα πολλαπλασιάζεται με 
συντελεστή 3 και το ποσό που θα προκύπτει θα 
αποτελεί το ακατάσχετο όριο που θα ισχύει για 
ένα μήνα. Για παράδειγμα, φορολογούμενος-
φυσικό πρόσωπο που έχει εντάξει ληξιπρόθε-
σμη οφειλή του προς το Δημόσιο στην πάγια 
ρύθμιση των 12 μηνιαίων δόσεων και πληρώ-
νει μηνιαία δόση 600 ευρώ, θα δει το ακατά-
σχετο όριο του λογαριασμού του μετά από δύο 
μήνες να αυξάνεται σε 1.800 ευρώ (600 ευρώ 
Χ 3 = 1.800 ευρώ). Στη συνέχεια, εφόσον πλη-
ρώνει εμπρόθεσμα κάθε επόμενη μηνιαία δό-
ση της ρύθμισης, θα εφαρμόζονται μεγαλύτε-
ροι συντελεστές, που θα αυξάνουν σταδιακά 
το ύψος του ακατάσχετου ορίου με ανώτατο 
συντελεστή το 4,5. 

Δηλαδή, ο φορολογούμενος, εξοφλώντας 
την προτελευταία μηνιαία δόση της ρύθμισής 
του, θα δει το ακατάσχετο όριο στον λογαρια-
σμό του να φτάνει στο ποσό των 2.700 ευρώ 
(600 ευρώ Χ 4,5 = 2.700 ευρώ). Με την πλή-
ρη εξόφληση όλων των δόσεων της ρύθμισης 
θα αποδεσμεύεται πλήρως ο τραπεζικός λο-
γαριασμός του.

Με πληρωμή δύο δόσεων 
και αίτηση στην εφορία
θα μπορεί ο πολίτης 
να πάρει το μπόνους στον 
ακατάσχετο λογαριασμό

ο υπουργοσ οικονομικών
Χρήστος σταϊκούρας

Ερχεται αύξηση
του ακατάσχετου ορίου


