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Σεπτεµβρίου, αντίστοιχα. Μέχρι τον Σεπτέµ-
βριο έχει παραταθεί η υποχρέωση πληρωµής 
των ασφαλιστικών εισφορών που επρόκειτο 
να καταβληθούν Φεβρουάριο και Μάρτιο, ενώ 
οι ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχό-
λησης Απριλίου 2020, που είναι απαιτητές 31 
Μαΐου, θα πρέπει να εξοφληθούν έως τα τέλη 
Οκτωβρίου. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν ο 
ΕΝΦΙΑ, ύψους 2,7 δισ. ευρώ, που κανονικά κα-
ταβάλλεται σε 6 µηνιαίες δόσεις, ο φόρος ει-
σοδήµατος περίπου 11,5 δισ. ευρώ, σύµφω-
να µε τον Προϋπολογισµό, που καταβάλλεται 
σε τρεις διµηνιαίες δόσεις, ο ΦΠΑ δεύτερου 
τριµήνου, ο παρακρατηθείς φόρος µισθωτών 
υπηρεσιών αλλά και οι δόσεις ρυθµίσεων. ∆ε-
δοµένη είναι η καταβολή του φόρου εισοδή-
µατος και  του ΕΝΦΙΑ σε 8 δόσεις, αρχής γε-
νοµένης από τον Ιούλιο µε τελευταία δόση τον 
Φεβρουάριο του 2021. Επίσης, όσοι έχουν δυ-
νατότητα να καταβάλουν εφάπαξ τον φόρο ει-
σοδήµατος και ΕΝΦΙΑ στην εφορία, εξετάζε-
ται να έχουν ως µπόνους έκπτωση 5% ή ακό-
µα και 10% στη συνολική τους υποχρέωση.

σµός, όµως, θα δεχθεί ισχυρές πιέσεις κατά το τελευταίο πεντάµηνο του 
έτους -ισχυρότερες από εκείνες που καταγράφονται τους µήνες Μάρτιο 
και Απρίλιο- και είναι βέβαιο ότι µεγάλο µέρος των εσόδων αυτών δεν θα 
εισρεύσει στα κρατικά ταµεία.

∆ύο σενάρια
Επί τάπητος έχουν τεθεί αυτή τη στιγµή από το υπουργείο 
Οικονοµικών δύο σενάρια:

 Η πληρωµή όλων των συσσωρευµένων οφειλών της 
πανδηµίας σε περισσότερες από 24 δόσεις και όχι πά-
νω από 40, µε πολύ χαµηλό επιτόκιο και ελάχι-
στο ποσό δόσης. Βέβαια, θα υπάρξουν αυστη-
ρές ποινές για την καθυστέρηση καταβολής µίας 
δόσης, ώστε να αποκλειστούν οι κακοπληρωτές. 
Η υφιστάµενη ρύθµιση έχει επιτόκιο από 5,32% 
για όσους αποφασίσουν να αποπληρώσουν τα 
χρέη τους σε 12 δόσεις και 6,82% για όσους επι-
λέξουν περισσότερες δόσεις. Επίσης, στην περί-
πτωση που κάποιος οφειλέτης του ∆ηµοσίου στα-
µατήσει να πληρώνει τις δόσεις για την εξόφλη-
ση του χρέους, προκειµένου να µπορέσει 
να επανενταχθεί στη ρύθµιση θα πρέ-
πει να πληρώσει διπλή προκαταβο-

λή, θα αφαιρεθούν οι δόσεις που ήταν συνεπής, ενώ το επιτόκιο θα είναι 
προσαυξηµένο κατά 1,5 µονάδα. Αυτή η πρόβλεψη, όπως λένε στελέχη 
του οικονοµικού επιτελείου, δεν αποκλείεται να λειτουργήσει και στην πε-
ρίπτωση της «κορωνορύθµισης», εφόσον επιλεγεί αυτό το σενάριο. Πά-
ντως, εκτιµάται ότι µια ανάλογη ρύθµιση µπορεί να γίνει πιο εύκολα απο-
δεκτή από τους δανειστές.

 Εξετάζεται η αναβίωση των 120 δόσεων, που τέθηκαν σε εφαρµογή 
τον Σεπτέµβριο του 2019 και αφορούσαν οφειλές που είχαν καταστεί λη-
ξιπρόθεσµες έως τα τέλη του 2018. Ωστόσο, ένας δεύτερος γύρος 120 δό-
σεων θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να βρει σύµφωνους τους δανειστές, 
ενώ και στο οικονοµικό επιτελείο υποστηρίζουν ότι η τελική ρύθµιση πρέ-
πει να είναι περιορισµένη χρονικά. Σύµφωνα µε αυτή τη ρύθµιση, εάν ο 
οφειλέτης επιλέξει πριν από την υπαγωγή της οφειλής του στη ρύθµιση 
να καταβάλει την οφειλή του σε µικρότερο αριθµό δόσεων από αυτό που 
προκύπτει, δικαιούται µείωση των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρό-
θεσµης καταβολής από 15% έως 90%. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης 
της οφειλής, διαγράφεται το σύνολο των τόκων και των προσαυξήσεων.

Βουνό οι υποχρεώσεις
«Εφιαλτικές» είναι οι υποχρεώσεις που έχουν φυσικά και νοµικά πρόσω-
πα τους επόµενους µήνες, καθιστώντας επιτακτική την αναγκαιότητα της 
νέας ρύθµισης. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Μαρτίου, του Απριλί-
ου και του Μαΐου έχουν παραταθεί για το τέλος Αυγούστου και το τέλος 
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Ε
ιδική ρύθµιση για τα χρέη, που θα απευ-
θύνεται αποκλειστικά σε όσους συσσώ-
ρευσαν φορολογικές και ασφαλιστικές 

οφειλές εν µέσω πανδηµίας, σχεδιάζει το οι-
κονοµικό επιτελείο, ώστε να αντιµετωπιστούν 
οι πληγές που αφήνει η κρίση στα εισοδήµα-
τα αλλά και στα δηµόσια έσοδα. Η «κορωνο-
ρύθµιση», όπως τη χαρακτηρίζουν, θα αφορά 
φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ενώ θα συ-
νοδευτεί από αύξηση σε 8 των µηνιαίων δόσε-
ων για την πληρωµή του φόρου εισοδήµατος 
και του ΕΝΦΙΑ. Στην οδό Νίκης, όπου στεγάζε-
ται το υπουργείο Οικονοµικών, επιδιώκουν η 
πρόταση, µε τα εναλλακτικά σενάρια τα οποία 
έχουν ήδη τρέξει από τις αρµόδιες φορολογικές 
Αρχές και θα αποσταλούν προς έγκριση στους 
δανειστές εντός του καλοκαιριού, να περιλαµ-
βάνει πολλές δόσεις και χαµηλό επιτόκιο, ώστε 
να διευκολυνθούν ουσιαστικά οι φορολογούµε-

νοι. Επί της ουσίας, το υπουργείο Οικονοµικών 
επιθυµεί να τεθεί σε εφαρµογή µια πιο ευνοϊκή 
ρύθµιση από την υφιστάµενη των 24 δόσεων, 
που θα µείνει ανοιχτή για περιορισµένο χρονι-
κό διάστηµα, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους 
πραγµατικά θέλουν, αλλά δεν µπορούν να εί-
ναι συνεπείς απέναντι στο κράτος, να ρυθµί-
σουν τις οφειλές τους.

Ο στόχος, σύµφωνα µε στελέχη του οικονο-
µικού επιτελείου, είναι διττός: 

 Να ανακουφιστούν οι φορολογούµενοι και 
οι επιχειρήσεις που θα βρεθούν αντιµέτωποι 
µε ένα «βουνό» χρεών τον Σεπτέµβριο, οπό-
τε και ολοκληρώνεται µια σειρά από παρατά-
σεις στην πληρωµή φόρων και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων. 

 Να εξασφαλιστεί µια ροή στην εισπραξιµό-
τητα εσόδων, σε µια εξαιρετικά δύσκολη συ-
γκυρία για την εκτέλεση του κρατικού Προϋ-
πολογισµού. Είναι ενδεικτικό ότι, µε βάση τον 
Προϋπολογισµό, τα φορολογικά έσοδα του 
δεύτερου εξαµήνου του έτους διαµορφώνο-
νται στα 31 δισ. ευρώ. Ο φετινός Προϋπολογι-

Ρύθµιση-εξπρές 
για χρέη 
σε εφορία
και ταµεία
Με δύο προτάσεις κατεβαίνει στη 
διαπραγµάτευση µε τους δανειστές 
το οικονοµικό επιτελείο, µε στόχο το 
άνο ιγµα νέας «κορωνορύθµισης» που θα 
αφορά τις οφειλές που δηµιουργήθηκαν 
αποκλειστικά εν µέσω της πανδηµίας 
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