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Τ
ο τσουνάµι ιδιωτικού χρέους που προ-
καλεί η πανδηµία του κορωνοϊού, το 
οποίο αποτελεί πραγµατική βόµβα στα 

θεµέλια της ανάκαµψης της οικονοµίας, επι-
χειρεί να αντιµετωπίσει το οικονοµικό επιτε-
λείο µε την ενεργοποίηση µιας νέας ρύθµισης 
120 δόσεων. Στην πλειονότητά τους οι επιχει-
ρήσεις έχουν ρυθµίσει σε 12 ή 24 δόσεις τις 
φορολογικές (φόρος εισοδήµατος, ΕΝΦΙΑ και 
ΦΠΑ) και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, µε απο-
τέλεσµα να αναστέλλεται η καταβολή της δό-
σης Νοεµβρίου και να µετατίθεται για το τέ-
λος Απριλίου. 

Αν και οι οριστικές αποφάσεις τοποθετού-
νται στα τέλη του προσεχούς Φεβρουαρίου, 
στο οικονοµικό επιτελείο αναγνωρίζουν ότι η 
ρύθµιση των οφειλών σε έως 24 δόσεις, που 
θα «τρέξει» από τον Απρίλιο του 2021, δεν αρ-
κεί για να αντιµετωπιστεί το βάρος των υποχρε-
ώσεων που τελούν σε αναστολή. Οι φορολο-
γούµενοι, εκτός από τα συσσωρευµένα χρέη 
της πανδηµίας, θα πρέπει να αρχίσουν να εξο-
φλούν και φόρους που «πάγωσαν» και παρα-
τάθηκαν, αλλά θα συµπέσουν χρονικά µε όλες 
τις υπόλοιπες τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Θα 
είναι δύσκολο και να αποπληρώσουν σε έως 
24 δόσεις χρέη περίπου 10-12 µηνών, αλλά και 
να αποπληρώνουν εµπρόθεσµα τις τρέχουσες 
υποχρεώσεις τους από τον Απρίλιο και µετά.

Ο κίνδυνος να αρχίσουν να «σκάνε» οι οφει-
λές στην εφορία και να προστίθενται στη δε-
ξαµενή των 106 δισ. ευρώ, πυροδοτώντας 
ένα νέο γαϊτανάκι χρέους, ελλοχεύει και κάνει 
τους επιτελείς της οδού Νίκης να προσανατο-
λίζονται στην επανενεργοποίηση της ρύθµισης 
των 120 δόσεων.

Αναστολές 
Αναλυτικότερα, σε περίπου 5 δισ. ευρώ ανέρ-
χονται οι αναστολές πληρωµής φορολογικών 
υποχρεώσεων και ασφαλιστικών εισφορών και 
δεν είναι απίθανο να αυξηθούν περαιτέρω, εάν 
ληφθούν αποφάσεις για νέο «πάγωµά» τους. 
Παράλληλα, τραπεζικά δάνεια ύψους άνω των 
20 δισ. ευρώ έχουν τεθεί σε αναστολή πληρω-
µής, µε το πρόγραµµα «Γέφυρα» να στηρίζει 
για εννέα µήνες περίπου 160.000 δανειολή-
πτες που εντάχθηκαν σε αυτό. 

Σηµειώνεται ότι αυτή τη στιγµή οι τρέχουσες 
φορολογικές υποχρεώσεις του Νοεµβρί-
ου, µε εξαίρεση τον ΦΠΑ, ισχύουν κα-
νονικά. ∆ηλαδή, εάν δεν έχουν ρυθ-
µιστεί σε 12 ή 24 δόσεις, ο ΕΝΦΙΑ 
και ο φόρος εισοδήµατος θα πρέ-
πει να πληρωθούν µέχρι αύ-
ριο, ∆ευτέρα 30 Νοεµβρί-
ου, ενώ µέχρι το τέλος 
∆εκεµβρίου θα πρέ-
πει να πληρωθούν 
και τα τέλη κυκλο-
φορίας. 

Το πρόβληµα 
αναγνωρί-

120 δόσεις
για τα χρέη
της πανδηµίας
Η ενεργοποίηση της ρύθµισης που εξετάζει το 
υπουργείο Οικονοµικών αναµένεται τον Απρίλιο 
µε στόχο τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, 
που µετρούν ήδη οφειλές 5 δισ. ευρώ

ζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού στο πόρισµά της για τον 
Μηχανισµό Επαγρύπνησης υπογραµµίζει µε έµφαση µια τρι-
πλή εκρηκτική αύξηση του συνολικού χρέους της χώρας -δη-
µόσιου και ιδιωτικού- περί το 330% του AEΠ ή τα 600 δισ. ευ-
ρώ το 2020, από το 290% του AEΠ ή τα περίπου 520 δισ. ευ-
ρώ το 2019.

Oι παραπάνω υπολογισµοί αφορούν το δηµόσιο χρέος, το 
ιδιωτικό χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς τράπεζες 
και κράτος, αλλά και την επιδείνωση του εξωτερικού ισοζυγί-
ου της χώρας, η οποία προέρχεται κυρίως από τον τουρισµό. Η 
Κοµισιόν παρακολουθεί µε προσοχή την εξέλιξη του ιδιωτικού 
χρέους εν µέσω πανδηµίας και, παρά το γεγονός ότι παραδο-

σιακά είναι αντίθετη σε ρυθµίσεις οφειλών, σε αυτή την 
περίπτωση εκφράζεται η εκτίµηση ότι θα δώσει 

τη συναίνεσή της, εάν κριθεί επιβεβληµένο.
Μέχρι η οικονοµία να αρχίσει να επιστρέ-

φει στην κανονικότητα, το πρόβληµα του 
υπερδιογκωµένου ιδιωτικού χρέους, που 
εκτιµάται ότι θα έχει φτάσει τα 260 µε 270 
δισ. ευρώ µαζί µε κεφαλαιοποιηµένους 
τόκους και προσαυξήσεις, θα πρέπει να 
αντιµετωπιστεί ριζικά. 

Αυτός είναι και ο λόγος που το οικονο-
µικό επιτελείο επεξεργάζεται τη νέα δι-
ευρυµένη ρύθµιση οφειλών που θα εξο-
φληθούν σε βάθος 10ετίας, ανακουφί-

ζοντας τους πολίτες που βρίσκονται σε δυσµε-
νέστερη θέση. Ηδη ανάλογη ρύθµιση ετοιµά-
ζεται για όσους χρωστούν στους δήµους, προ-
κειµένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στην απο-
πληρωµή του χρέους τους.

Ρυθµίσεις χρεών
Πέντε ρυθµίσεις ισχύουν αυτή τη στιγµή για 
την αποπληρωµή των χρεών της πανδηµίας:

1 Οι οφειλέτες που έχουν απλήρωτες και αρ-
ρύθµιστες φορολογικές και άλλες οφειλές 

προς τη φορολογική διοίκηση, για τις οποίες οι 
προθεσµίες καταβολής έληγαν κανονικά εντός 
του τετραµήνου Μαρτίου-Ιουνίου 2020 και ανε-
στάλη η πληρωµή τους, µέχρι το τέλος Απριλί-
ου 2021 έχουν την ευχέρεια τµηµατικής απο-
πληρωµής των οφειλών αυτών έως και σε 24 
µηνιαίες δόσεις, µε πρώτη δόση από τον Μά-
ιο του 2021 και µετά.

2 Οι οφειλέτες που δεν πλήρωσαν κατά την 
περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020 µηνιαί-

ες δόσεις ενεργών ρυθµίσεών τους, λόγω των 
αναστολών που δόθηκαν από το υπουργείο 
Οικονοµικών µέχρι το τέλος Απριλίου 2021, θα 
µπορούν να συνεχίσουν κανονικά να πληρώ-
νουν τις δόσεις τους από τον Μάιο του 2021 
και µετά, χωρίς καµία επιβάρυνση µε τόκους.

3 Οι οφειλέτες που, εντός της περιόδου Μαρ-
τίου-Σεπτεµβρίου 2020, έχασαν παλαιές 

ρυθµίσεις των 120 δόσεων επανεντάσσονται 
στις ρυθµίσεις αυτές κανονικά από τον τρέχο-
ντα µήνα, µε τις δόσεις που δεν πλήρωσαν να 
µεταφέρονται προς πληρωµή για µετά τη λή-
ξη όλων των υπόλοιπων τρεχουσών δόσεων.

4 Οι φορολογούµενοι που απώλεσαν, µε-
τά την 1η-11-2019, παλαιές πάγιες ρυθµί-

σεις 12 δόσεων ή άλλες παλαιότερες ρυθµίσεις 
µπορούν να ενταχθούν στις νέες πάγιες ρυθµί-
σεις των 12-24 ή των 24-48 µηνιαίων δόσεων 
που ισχύουν και να αποπληρώσουν τµηµατι-
κά το χρέος τους.

5 Για όσους έλαβαν δάνεια µε την εγγύη-
ση του ελληνικού ∆ηµοσίου και δεν κατά-

φεραν να πληρώσουν τις δόσεις εγκαίρως, µε 
αποτέλεσµα την κατάπτωση της εγγύησης και 
τη µεταφορά του εγγυηµένου χρέους προς τις 
τράπεζες ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα σε οφειλή 
προς το ∆ηµόσιο, τίθεται σε ισχύ µια νέα ρύθ-
µιση, η οποία παρέχει τη δυνατότητα εξόφλη-
σης των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν 
συσσωρευτεί έως και σε 120 µηνιαίες δόσεις.
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