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ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ να ξεκαθαρίσει η εικόνα των ληξιπρόθεσμων οφειλών και να «σβηστούν» 
από το σύστημα υποθέσεις που σέρνονται εδώ και δεκαετίες, προωθείται η διαγραφή φο-
ρολογικών οφειλών που θεωρούνται ανεπίδεκτες είσπραξης. Από τα 101 δισ. ευρώ που εί-
χαν φτάσει στα τέλη του 2017 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, εκτιμάται ότι οι ανεπίδεκτες εί-
σπραξης αγγίζουν τα 12 δισ. ευρώ. 
Οριστική διαγραφή φορολογικών οφειλών με απόφαση του Δημοσίου δεν προβλέπεται 
από την υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία. Ο μόνος τρόπος διαγραφής των φορολο-

γικών οφειλών είναι η παραγραφή τους λόγω παρέλευσης του σχετικού χρονικού δι-
αστήματος (π.χ. 20 έτη μετά τη βεβαίωση). Πρόκειται για πολυετείς οφειλές οι οποίες 

αφορούν υποθέσεις εταιρειών που καταστράφηκαν οικονομικά ή προσώπων που 
πτώχευσαν στις δεκαετίες του ’80 και του ’90. 
Η Πειραϊκή-Πατραϊκή, για παράδειγμα, έχει κλείσει εδώ και τρεις δεκαετίες, αλλά 
έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο άνω των 21 εκατ. ευρώ, η Ολυμπι-
ακή Αεροπορία έχει χρέος ύψους 895 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ, ενώ υπάρχουν και 
δεκάδες άλλες περιπτώσεις. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο κείμενο του επι-
καιροποιημένου μνημονίου, έως τον ερχόμενο Μάρτιο το υπουργείο Οικονομι-
κών θα προωθήσει την τροποποίηση της νομοθεσίας, προκειμένου να καθορι-
στούν ξεκάθαρα κριτήρια για τη μη εισπραξιμότητα των φορολογικών οφειλών, 

που θα επιτρέψει την οριστική διαγραφή τους. 
Η διαγραφή των «νεκρών» οφειλών αποτελούσε πάγια θέση του Διεθνούς Νομισματι-

κού Ταμείου από το πρώτο μνημόνιο, ωστόσο έπρεπε να φτάσουμε στο τέλος του τρίτου μνη-
μονίου και να αποφασίσουν οι αρμόδιες Αρχές αλλά και η πολιτική ηγεσία να ξεκαθαρίσουν 
την υπόθεση.

«Σβήνουν» χρέη δεκαετιών
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χρωστούν στην εφορία

µισθωτοί και συνταξιούχοι

από τον συνολικό αριθµό 
των οφειλετών

είναι µισθωτοί και συνταξιούχοι

οφείλουν στην εφορία 
οι περισσότεροι 
από τους µισθωτούς και 
συνταξιούχους

2.900.000

2-2,5 δισ. €

72 %
3.000 € Eως

να αποκλειστούν οι µισθωτοί από µια ρύθµιση 
120 δόσεων στην οποία έχουν ενταχθεί ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι.

Τι θα προβλέπει η ρύθµιση 
Με τα σηµερινά δεδοµένα, η ρύθµιση εξετά-
ζεται να κινείται στο ίδιο πλαίσιο µε την αντί-
στοιχη ρύθµιση για οφειλές ελεύθερων επαγ-
γελµατιών έως 50.000 ευρώ. Θα έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά:

 ∆ιαγραφή του 85% των οφειλών από προ-
σαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής.

 Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και 
µέγιστος αριθµός δόσεων 120.

 ∆ιαγραφή του 95% των οφειλών από πρό-
στιµα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογι-
κή διοίκηση.

Με την προωθούµενη ρύθµιση αναµένεται 
να δοθεί λύση και στο πρόβληµα 40.000 ασφα-
λισµένων που λόγω οφειλών προς τον Ενιαίο 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης δεν µπορούν 
να συνταξιοδοτηθούν.

Πολλοί από αυτούς έχουν καταβάλει ασφα-
λιστικές εισφορές ακόµη και για περισσότε-
ρα από 30 χρόνια και έχουν συµπληρώσει το 
67ο έτος της ηλικίας τους. Χωρίς σύνταξη, κα-
λούνται να ζήσουν µε µηδενικό εισόδηµα ή µε 

κοινωνικά επιδόµατα, ενώ -µε βάση τις εισφο-
ρές που έχουν καταβάλει- δικαιούνται πολλα-
πλάσιο εισόδηµα. Στη λίστα των ασφαλισµέ-
νων που δεν µπορούν να συνταξιοδοτηθούν 
βρίσκονται χιλιάδες πολίτες από αρκετά ασφα-
λιστικά ταµεία και επαγγελµατικούς κλάδους. 

 
Η αλήθεια των αριθµών
Αξίζει να σηµειωθεί, επίσης, ότι από το σύνολο 
των πολιτών που έχουν ληξιπρόθεσµες οφει-
λές στην εφορία το 72% είναι µισθωτοί και συ-
νταξιούχοι και έχουν ως επί το πλείστον οφει-
λές στην εφορία έως 3.000 ευρώ. Συνολικά στη 
χώρα µας, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, 
υπάρχουν περίπου 2 εκατοµµύρια µισθωτοί και 
άλλοι τόσοι συνταξιούχοι. Στελέχη του υπουρ-
γείου Οικονοµικών τονίζουν στην «R» ότι ο µε-
γαλύτερος όγκος των ληξιπρόθεσµων οφειλών 
που έχουν µισθωτοί και συνταξιούχοι δεν προ-
έρχεται από τη µη καταβολή του φόρου εισο-
δήµατος, αλλά από την αδυναµία να αποπλη-
ρώσουν τον ΕΝΦΙΑ, µε δεδοµένη τη δραµατική 
συρρίκνωση των εισοδηµάτων τους στα χρό-
νια της οικονοµικής κρίσης. Οι ίδιοι, µάλιστα, 
υποστηρίζουν ότι πάνω από 1 εκατ. οφειλέτες 
έρχονται αντιµέτωποι µε τα αναγκαστικά µέ-
τρα της εφορίας για χρέη λίγων δεκάδων ευρώ.


