Πώς να κλείσετε ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφο-ρία

Εκατόν είκοσι μηνιαίες δόσεις για όλους ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής, οι
οποίες θα ξεκλειδώνουν μόνο με την εφαρμογή αυστηρών εισοδηματικών
κριτηρίων...

προβλέπει το σχέδιο του ΥΠΟΙΚ για τη νέα έκτακτη ρύθμιση εξόφλησης των
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία.
Η ρύθμιση αυτή θα συνοδεύεται με κούρεμα των προστίμων και προσαυξήσεων που
μπορεί να φτάνει ακόμη και το 95%, θα δώσει την ευκαιρία σε πάνω από 4 εκατ.
φορολογούμενους να κλείσουν τους ανοιχτούς λογαριασμούς που έχουν με την
εφορία εξοφλώντας τα χρέη τους σε πολλές μηνιαίες δόσεις που θα φτάνουν
μέχρι και τα 10 χρόνια.
Τα κλειδιά
Με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία να υπερβαίνουν συνολικά τα 104
δις ευρώ, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους να χάνουν κάθε μήνα τη μάχη
της πληρωμής των φόρων και σχεδόν 9 στους 10 οφειλέτες να έχουν χρέη έως 5.000
ευρώ, η νέα ρύθμιση που ετοιμάζει το ΥΠΟΙΚ, σύμφωνα με πληροφορίες της
εφημερίδας «Τα Νέα», θα προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:
1. Ποιους αφορά: Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν μισθωτοί, συνταξιούχοι,
άνεργοι, εργαζόμενοι που αμείβονται με μπλοκάκι, επιχειρήσεις και επαγγελματίες
που έχουν κλείσει τα βιβλία τους
2. Μηνιαίες δόσεις- ελάχιστη δόση: Οι δόσεις θα φτάνουν έως και τις 120
ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής, με την ελάχιστη μηνιαία δόση να
διαμορφώνεται στα 25 ευρώ
3. Κούρεμα: Η ρύθμιση θα συνοδεύεται με διαγραφή των προστίμων και
προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί σε ποσοστό που μπορεί να φτάνει και το 95%.
Κούρεμα κύριας οφειλής δεν προβλέπεται, σε αντίθεση με τη ρύθμιση προς τα
Ταμεία που περιλαμβάνει κούρεμα και της κύριας οφειλής μέσω του
επανυπολογισμού της οφειλής με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου
4. Εισοδηματικά κριτήρια: Οι οφειλέτες της εφορίας για να κερδίσουν τις 120
δόσεις θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.
Φορολογούμενοι με το ίδιο ύψος οφειλής δεν σημαίνει ότι θα δικαιούνται και τον
ίδιο αριθμό δόσεων για την εξόφλησή της, όπως σημειώνει αρμόδιος παράγοντας
του ΥΠΟΙΚ. Ρόλο- κλειδί που θα προσδιορίσει τον τελικό αριθμό δόσεων θα
αποτελεί το εισόδημα.
Σε κάθε περίπτωση θα κρίνεται η βιωσιμότητα του οφειλέτη και η δυνατότητα που
θα έχει να εξυπηρετεί τη ρύθμιση. Οφειλέτες που έχουν την οικονομική δυνατότητα
να εξοφλήσουν τα χρέη τους θα εξαιρούνται αυτομάτως από τη ρύθμιση
5. Οφειλές: Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν οφειλές που δημιουργήθηκαν

1/2

Πώς να κλείσετε ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφο-ρία

μέχρι και τα τέλη του 2017, χωρίς να αποκλείεται και ένταξη απλήρωτων φόρων
του 2018. Για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση δεν θα πρέπει να δημιουργεί νέα
χρέη. Ενδεχομένως από τη ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας να εξαιρεθούν όσοι έχουν
υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων
6. Αίτηση: Η αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση θα γίνεται ηλεκτρονικά στο Taxisnet
μέσω ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ στην ιστοσελίδα της
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