Ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων

Σήμερα Δευτέρα 20-5-2019 τίθεται, εκτός απροόπτου, σε λειτουργία από το
υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξά-ρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η
ηλεκτρονική...

πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων στη νέα ρύθμιση που προβλέπει την
τμηματική εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές υπηρεσίες
έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις.
Σύμφωνα με όλα όσα έχουν γίνει γνωστά, στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν
βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ελεγκτικά Κέντρα, την
Επιχειρησιακή Μονάδα
Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ), τις ΔΟΥ και τα τελωνεία ενώ οι εντάξιμες οφειλές είναι
ειδικότερα αυτές οι οποίες έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες
έως και τις 31-12-2018.
Αναφορικά με τον υπολογισμό των δόσεων και το ποσό σημειώνεται ότι σε
φορολογούμενους-φυσικά πρόσωπα με συνολικό εισόδημα φορολογικού έτους 2017
(ατομικό δηλωθέν, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο) μέχρι 10.000 ευρώ
χορηγείται δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών τους σε έως και 120 μηνιαίες
δόσεις ενώ η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 30 ευρώ.
Σχετικά με όσους έχουν εισόδημα άνω των 10.000, ο αριθμός των δόσεων
καθορίζεται ως εξής:
* Με βάση το συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2017 προσδιορίζεται το
«ετήσιο ποσό καταβολών» με τη χρήση προοδευτικής κλίμακας συντελεστών
κλιμακούμενων από 4% έως 25%.
Κάθε ένα από τα ποσοστά συντελεστών της συγκεκριμένης κλίμακας μειώνεται
ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη ως εξής:
α) κατά μία μονάδα για ένα τέκνο,
β) κατά δύο μονάδες για δύο τέκνα,
γ) κατά τρεις μονάδες για τρία τέκνα και άνω.
* Το «ετήσιο ποσό καταβολών» διαιρείται, στη συνέχεια, με τον αριθμό 12 και έτσι
ανάγεται σε «μηνιαίο ποσό καταβολής». Το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής
διαιρείται με το «μηνιαίο ποσό καταβολής». Το πλήθος των δόσεων της ρύθμισης
προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής.
Οι «παγίδες» στον υπολογισμό των δόσεων
Για να καθοριστούν ο αριθμός και τα ποσά των δόσεων, σύμφωνα με δημοσίευμα
του Ελεύθερου Τύπου, λαμβάνονται υπόψη όλα ανεξαιρέτως τα δηλωθέντα
εισοδήματα του έτους 2017, δηλαδή ακόμη και τα αυτοτελώς φορολογηθέντα,
καθώς και αυτά τα οποία απαλλάχθηκαν από τη φορολογία εισοδήματος
(αναδρομικά σε συνταξιούχους, τόκοι καταθέσεων, επιδόματα επικινδυνότητας,
αποζημιώσεις απολύσεων, επιδόματα τέκνων, προνοιακά επιδόματα – συντάξεις
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αναπήρων, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, αγροτικές επιδοτήσεις, κέρδη από
μετοχές κ.λπ.).
Αυτό θα έχει ως συνέπεια μεγάλος αριθμός οφειλετών να εμφανιστεί με
«φουσκωμένα» ετήσια εισοδήματα και έτσι να μην μπορέσει να εξασφαλίσει
μεγάλο αριθμό δόσεων.
Επίσης, η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση δεν θα αναστέλλει τυχόν
κατασχέσεις και πλειστηριασμούς που του έχουν ήδη επιβληθεί, αλλά τα ποσά που
προκύπτουν από τα μέτρα αυτά θα μειώνουν ισόποσα τα υπόλοιπα των
ρυθμιζόμενων οφειλών.
Πότε προβλέπονται εκπτώσεις για τους οφειλέτες
Εάν ο οφειλέτης επιλέξει να καταβάλει την οφειλή του σε πλήθος δόσεων
μικρότερο κατά 20%-90% από αυτό που προκύπτει με βάση τους παραπάνω
υπολογισμούς, δικαιούται έκπτωσης 15%-90% επί των προσαυξήσεων και των
τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει να
εξοφλήσει εφάπαξ την οφειλή του, θα διαγράφεται το σύνολο των τόκων και των
προσαυξήσεων.
(in.gr)
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