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Β
ελτιωτικές αλλαγές στην τρέχουσα ρύθ-
µιση οφειλών των 120 δόσεων τόσο στο 
σκέλος που αφορά τα φυσικά πρόσω-

πα όσο και σε αυτό των επιχειρήσεων θα περι-
λαµβάνει το φορολογικό νοµοσχέδιο που πρό-
κειται να κατατεθεί το αργότερο έως τις αρχές 
Αυγούστου στη Βουλή. Η κυβέρνηση, σύµφω-
να µε πληροφορίες της Realnews, επιθυµεί να 
υπάρξουν αλλαγές, κυρίως στην ένταξη των επι-
χειρήσεων στη ρύθµιση οφειλών, αλλά η τελική 
απόφαση θα ληφθεί σε συνεργασία µε τους εκ-
προσώπους των δανειστών. Εκτός από την υλο-
ποίηση των συγκεκριµένων δεσµεύσεων, στο 
νοµοσχέδιο θα υπάρχει και µια σειρά παρεµβά-
σεων θεσµικού χαρακτήρα µε τις οποίες επιδι-
ώκονται η επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδι-
κασίας, η άρση των γραφειοκρατικών εµποδί-
ων, αλλά και η καταπολέµηση της φοροδιαφυ-
γής. Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται 
ρυθµίσεις σχετικά µε τη µείωση του χρόνου για 
τις παραγραφές φορολογικών υποθέσεων, αλ-
λά και την κατάργηση της διάταξης που προ-
βλέπει ποινική δίωξη και δέσµευση της προσω-
πικής περιουσίας των διοικούντων µιας επιχεί-
ρησης για φορολογικές οφειλές που έχει το νο-
µικό πρόσωπο.

Ερχονται αλλαγές
στη ρύθµιση
των 120 δόσεων

Για φυσικά πρόσωπα 
που χρωστούν 

έως 3.000 ευρώ το 
επιτόκιο θα µειωθεί 

στο 3%, από 5% που 
είναι σήµερα. Για τις 
επιχειρήσεις στόχος 

είναι η ένταξη όσο το 
δυνατόν περισσότερων 

µε αύξηση του αριθµού 
των δόσεων. 

Ο χρόνος παραγραφής 
περιορίζεται στα 10 έτη

Σύµφωνα µε στελέχη του οικονοµικού επι-
τελείου, οι εκπρόσωποι των δανειστών θα 
ενηµερωθούν διεξοδικά για τις διατάξεις του 
φορολογικού νοµοσχεδίου που έχουν δηµο-
σιονοµικό αντίκτυπο, καθώς στην οδό Νίκης 
επιθυµούν να εξασφαλίσουν τη συµφωνία 
των Ευρωπαίων πιστωτών στο νοµοσχέδιο, 
µε το οποίο θα δώσουν τα διαπιστευτή-
ριά τους στην κοινωνία και στο επι-
χειρείν. Οι πρώτες διά ζώσης επα-
φές του υπουργού Οικονοµικών 

Χρήστου Σταϊκούρα θα πραγ-
µατοποιηθούν την προσεχή 
Τρίτη µε τον επικεφαλής του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού 
Στήριξης Κλάους Ρέγκλινγκ, 
τον εκπρόσωπο της Κοµι-
σιόν στην τρόικα Ντέκλαν 
Κοστέλο, τον πρόεδρο του 
Euro Working Group Χανς 
Φάιλµπριφ και µε τον εκ-
πρόσωπο του ∆ΝΤ στην 
Αθήνα Πίτερ Ντόλµαν, ενώ 
θα συνεχιστούν µε ανταλ-
λαγή mail.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ως προς τον 
χρόνο έναρξης των φορολογικών ελα-
φρύνσεων, εκτός από την επέκταση 
του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ 13% 

σε όλα τα προϊόντα και στις υπηρεσίες 
εστίασης, που πρόκειται να έχει άµεση 

εφαρµογή, όλες οι υπόλοιπες παρεµβά-
σεις θα τεθούν σε εφαρµογή το 2020. 

Τι αλλάζει 
 Φυσικά πρόσωπα: Για οφει-

λές έως 3.000 ευρώ εξετάζεται 
να µειωθεί το επιτόκιο από 5% 
που είναι σήµερα σε 3%, µε 
αποτέλεσµα να µειωθεί η µη-
νιαία δόση που σήµερα ανέρ-
χεται στα 30 ευρώ. Παράλλη-
λα, σχεδιάζεται να χαλαρώ-
σουν τα κριτήρια που καθο-

ρίζουν τον αριθµό των δόσε-
ων για όσους έχουν εισόδηµα 
άνω των 10.000 ευρώ, προκει-
µένου να αυξηθεί ο αριθµός 
των δόσεων για τους οφειλέ-
τες αυτής της κατηγορίας. Σή-
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