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ταθέσεων που διαθέτουν. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία που έχουν στο Γενικό Λογιστήριο, υπάρ-
χουν επιχειρήσεις που έχουν αυξήσει τις κατα-
θέσεις τους κατά την περίοδο της πανδημίας.

3Ο αριθμός των εργαζομένων, καθώς πρω-
ταρχικός στόχος είναι η παροχή βοήθειας 

στις επιχειρήσεις, προκειμένου να στηριχθούν 
και να διασωθούν οι θέσεις εργασίας.

4Ο όγκος των υποχρεώσεων που θα πρέπει 
να εξυπηρετήσουν προς εφορία, ασφαλι-

στικά ταμεία, τράπεζες, προμηθευτές.

5Τα περιουσιακά στοιχεία που ενδεχομένως 
διαθέτει και πολλές φορές λειτουργούν ως 

«σωσίβιο» που βοηθά στη σωτηρία μιας επιχεί-
ρησης. Ενα παράδειγμα που χρησιμοποιούν 
στο οικονομικό επιτελείο είναι η ιδιοκτησία της 
έδρας μιας επιχείρησης ή η καταβολή ενοικί-
ου. Οι επιχειρήσεις που πληρώνουν ενοίκιο θε-
ωρείται ότι βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση 
και είναι περισσότερο ευάλωτες συγκριτικά με 
εκείνες που έχουν ιδιόκτητο ακίνητο. Κατά συ-
νέπεια, χρήζουν μεγαλύτερης στήριξης προκει-
μένου να επιβιώσουν.

Οφειλές
Χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις παλαιές 
υποχρεώσεις της πρώτης καραντίνας, τις υπο-
χρεώσεις της δεύτερης καραντίνας, αλλά και με 
τις τρέχουσες καταβολές του 2021 και το «ξε-
πάγωμα» των τραπεζικών δόσεων. Ολες αυτές 
οι υποχρεώσεις μπορεί να δημιουργήσουν νέα 

ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο και 
στα ταμεία. Για αυτό και το οικονο-
μικό επιτελείο σπεύδει να ενεργο-
ποιήσει μια εξατομικευμένη ρύθ-
μιση ειδικού σκοπού. Το χρονο-
λόγιο πληρωμής των φόρων και 
δόσεων ρυθμίσεων διαμορφώ-
νεται ως εξής:

 Εως τις 29 Ιανουαρίου 
2021 θα πρέπει να καταβλη-
θούν η έβδομη δόση του 
φόρου εισοδήματος, η πέ-
μπτη δόση του ΕΝΦΙΑ, ο 
ΦΠΑ του μήνα Δεκεμβρί-
ου για όσους τηρούν δι-
πλογραφικά βιβλία, ενώ 

μέχρι στιγμής δεν έχει ξε-
καθαρίσει η εικόνα για τον 

ΦΠΑ του τριμήνου Οκτωβρί-
ου-Δεκεμβρίου 2020, που θα 

πρέπει να καταβάλουν επιχειρή-
σεις και επαγγελματίες με απλογρα-

φικά βιβλία που βλέπουν τον τζίρο 
τους να έχει καταρρεύσει μετά και το 

δεύτερο lockcdown.
 Εως τις 26 Φεβρουαρίου 2021 θα 

πρέπει να καταβληθούν η όγδοη δόση 
του φόρου εισοδήματος, η έκτη δόση του 

ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ του Ιανουαρίου και τα τέλη κυ-
κλοφορίας του 2021.

 Εως τις 31 Μαρτίου 2021 θα πρέπει να κα-
ταβληθεί η πρώτη από τις πέντε δόσεις της εκ-
καθάρισης που έκανε ο ΕΦΚΑ στις εισφορές 
του 2019, όπου για 800.349 ελεύθερους επαγ-
γελματίες και αυτοαπασχολούμενους προέκυ-
ψε μέσο χρεωστικό υπόλοιπο 1.355,61 ευρώ.  

 Εως τις 30 Απριλίου 2021 έχει ανασταλεί η 
πληρωμή των φόρων που δημιουργήθηκαν 
την περίοδο της πρώτης καραντίνας από τον 
Μάρτιο έως τον Ιούνιο για τις πληττόμενες επι-
χειρήσεις, καθώς και ο ΦΠΑ που θα έπρεπε να 
πληρωθεί τον Νοέμβριο για τις επιχειρήσεις 
που υποχρεωτικά ανέστειλαν τη λειτουργία 
τους. Με τα σημερινά δεδομένα οι φόροι αυ-
τοί μπορούν να εξοφληθούν σε 12 άτοκες δό-
σεις ή σε 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5% από τον 
Μάιο του 2021 και μετά. Οι δόσεις ρυθμίσε-
ων για τις οποίες έχει «παγώσει» η πληρωμή 
τους θα προστεθούν ως υπεράριθμες στο τέ-
λος των αρχικών ρυθμίσεων.

s.stavropierrakou@realnews.gr

Της ΣίΣΣυΣ Σταυροπίερρακου

Ρ
ύθμιση οφειλών αλά καρτ και όχι οριζό-
ντια σε έως 120 δόσεις, ανάλογη με το 
προφίλ και το ύψος των χρεών κάθε πλη-

γείσας από την πανδημία επιχείρησης, προβλέ-
πει το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου για τη 
διαχείριση του ιδιωτικού χρέους που γεννήθη-
κε κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης. 
Η νέα ρύθμιση αναμένεται να εφαρμοστεί από 
τον Απρίλιο του 2021. 

Ειλημμένη κυβερνητική απόφαση είναι η ρύθ-
μιση αποπληρωμής των χρεών προς την εφορία 
και τα ασφαλιστικά ταμεία που σήμερα εκτιμώ-
νται στα 4 δισ. ευρώ, να μην έχει οριζόντιο χα-
ρακτήρα, αλλά να είναι απόλυτα εξατομικευμέ-
νη, ώστε δικαίωμα ένταξης και περισσότερες δό-
σεις να δικαιούνται εκείνες οι επιχειρήσεις ή οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν πραγματι-
κή ανάγκη μιας δεύτερης ευκαιρίας, για να πα-
ραμείνουν όρθιοι και να επιβιώσουν κατά την 
επιστροφή σε συνθήκες κανονικότητας. 

ρά από πρόσθετα στοιχεία που θα βοηθήσουν 
ώστε να σχηματιστεί η ταυτότητα της καθεμίας.

Το επόμενο βήμα προβλέπει τη διασταύρω-
ση αυτών των στοιχείων με όλα όσα έχουν δηλω-
θεί στις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για χρήση 
χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως είναι η επιστρε-
πτέα προκαταβολή ή οι αναστολές συμβάσεων ερ-
γασίας για εργαζομένους της επιχείρησης. Αφού 
ολοκληρωθεί η διασταύρωση, ανάλογα με το μέ-
γεθος του προβλήματος και τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζει η επιχείρηση, θα προτείνεται στοχευμέ-
νη ρύθμιση των οφειλών της.

Τα κριτήρια 
Σύμφωνα με τις σκέψεις που υπάρχουν στο οικονο-
μικό επιτελείο για την πρόταση ρύθμισης οφειλών 
σε όσους αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβί-
ωσης, τα κριτήρια εξετάζεται να είναι τα ακόλουθα:

1Η απώλεια εσόδων που έχουν υποστεί κατά την 
περίοδο της πανδημίας. Οσο μεγαλύτερη είναι 

η απώλεια τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες υπάρ-
χουν για εξόφληση των χρεών σε πολλές δόσεις.

2Η ρευστότητα της επιχείρησης κατά την περί-
οδο της υποβολής ένταξης στη ρύθμιση. Εάν 

προκύπτει, δηλαδή, τάση ανάκαμψης μετά την επα-
νέναρξη της λειτουργίας της και τι τζίρο θα κάνει τό-
τε. Παράλληλα, για όσες επιχειρήσεις έχουν τραπε-
ζικό δανεισμό, ρόλο θα παίξει και το ύψος των κα-

Σύμφωνα με το σχέδιο που επεξεργάζεται το 
οικονομικό επιτελείο, θα υπάρξει μια σειρά από 
κριτήρια που θα καθορίσουν το ύψος των δό-
σεων με τις οποίες ο κάθε δικαιούχος θα μπο-
ρεί να ρυθμίσει τις οφειλές του, ακόμα και σε 
βάθος δεκαετίας, με απώτερο στόχο να διευκο-
λυνθούν μόνο εκείνοι που έχουν πληγεί περισ-
σότερο από την πανδημία. 

Μεταξύ των κριτηρίων θα περιλαμβάνονται
η απώλεια εσόδων από την έναρξη της κρίσης 
έως και τον Μάρτιο του 2021, το ύψος των οφει-
λών που έχουν συσσωρευτεί, ο αριθμός των ερ-
γαζομένων και τα περιουσιακά στοιχεία. 
Ρόλο θα παίξουν και τα στοιχεία τα οποία θα 
προκύψουν από την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ 
τέταρτου τριμήνου, που θα ολοκληρωθεί στο τέ-
λος Ιανουαρίου, και θα προσφέρουν μια σαφή 
εικόνα για τον τζίρο του δεύτερου lockdown.  

Καταγραφή
Στο υπουργείο Οικονομικών θα αξιοποιηθεί 
η μεγάλη βάση δεδομένων του my business 
support, όπου καταγράφονται όλες οι απώλει-
ες που έχουν προκληθεί λόγω της πανδημίας, 
αλλά και τα επιπλέον αναλυτικά διαθέσιμα στοι-
χεία που θα «χτίσουν» το προφίλ της επιχείρη-
σης. Επί τούτου θα ζητηθεί το επόμενο διάστη-
μα από τις επιχειρήσεις να δηλώσουν μια σει-

Ολο το σχέδιο
για τη ρύθμιση
των χρεών 
της πανδημίας

Ο υπΟυργΟς 
Οικονομικών 
Χρήστος 
ςταúκούρας

Εως και 120 δόσεις το περιθώριο για εξόφληση 
των υποχρεώσεων, που αγγίζουν ήδη τα 4 δισ. ευρώ. 
Η λύση δεν θα είναι οριζόντια, αλλά αλά καρτ, 
ανάλογα με το πλήγμα που έχει υποστεί η επιχείρηση. 
Θα υπαχθούν και ελεύθεροι επαγγελματίες
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Ε
τοιμη να προχωρήσει σε ρύθμιση για 
μείωση της προκαταβολής φόρου στις 
επιχειρήσεις, για δεύτερη συνεχή χρο-

νιά, εν μέσω πανδημίας, είναι η κυβέρνηση 
προκειμένου να ενισχύσει τη ρευστότητά τους 
και να τις βοηθήσει να πάρουν άλλη μία ανάσα 
μπροστά στο δυσμενές σκηνικό που έχει προ-
καλέσει στην οικονομία η υγειονομική κρίση.

Πρόκειται για ένα ακόμη εργαλείο που θα 
χρησιμοποιηθεί για να στηριχθούν οι επιχει-
ρήσεις και να παραμείνουν ενεργές, διατη-
ρώντας τις θέσεις εργασίας και κερδίζοντας 
το νούμερο ένα στοίχημα των επόμενων μη-
νών, καθώς θα ολοκληρώνονται σταδιακά οι 
κρατικές παρεμβάσεις. 

Στο οικονομικό επιτελείο υποστηρίζουν ότι 
οι τελικές αποφάσεις γι’ αυτό το ζήτημα θα 
ληφθούν τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα, 
όμως, με πληροφορίες της Realnews, αναμέ-
νεται να επαναληφθεί ό,τι ίσχυσε και το 2020 
με τη μείωση της προκαταβολής. 

Αν και στις προβλέψεις του Προϋπολογισμού 
αναφέρεται ότι οι φορολογούμενοι με έσοδα 
από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον 
δηλώσουν το 2021 κέρδη από τα εισοδήμα-
τα του 2020, θα υποχρεωθούν να πληρώσουν 
επιπλέον 1,6 δισ. ευρώ για προκαταβολή φό-

ρου εισοδήματος, καθώς το ποσό προκύπτει από το συνο-
λικό όφελος που είχαν από τις φετινές κλιμακωτές μειώσεις 
ή και την πλήρη απαλλαγή από τον φόρο, οι πιθανότητες 
να μην ισχύσει η πρόβλεψη είναι πολύ μεγάλες. 

Στήριξη
Mε τις επιχειρήσεις να μετρούν απώλειες περίπου 22 δισ. 
ευρώ μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2020 και τις εκτιμήσεις 
να αναφέρουν ότι ο τελικός λογαριασμός θα ξεπεράσει τα 
35 δισ. ευρώ, είναι ξεκάθαρο ότι το 2021 ο φόρος εισοδή-
ματος για τα νομικά πρόσωπα θα υπολογιστεί σε πολύ χα-
μηλότερη βάση. 

Το γεγονός ότι έτσι και αλλιώς στα δη-
μόσια ταμεία θα μπουν λιγότερα έσο-
δα από τα κέρδη των επιχειρήσεων το 
2020 διευκολύνει περαιτέρω το οικο-
νομικό επιτελείο προκειμένου να προ-
χωρήσει σε μείωση της προκαταβολής 
του φόρου, αφού και οι απώλειες στον 
κρατικό Προϋπολογισμό θα είναι πε-
ριορισμένες. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προ-
καταβολή φόρου εισοδήματος υπολο-
γίζεται με συντελεστή 100% επί του φόρου που προκύπτει 
για το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Στο οικονομικό επιτελείο γνωρίζουν ότι αν δεν αντιμετω-
πιστεί έγκαιρα η έντονη συρρίκνωση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας μέσω κατάλληλων δράσεων από τις επιχει-
ρήσεις και επαρκή βοήθεια από το κράτος και το χρηματο-
πιστωτικό σύστημα, τότε μπορεί να δημιουργηθούν σοβα-
ρές δυσλειτουργίες στο κύκλωμα διάχυσης της ρευστότη-

τας στην οικονομία και μπορεί να οδηγήσουν 
ακόμη και σε χρηματοοικονομική ασφυξία.

 
Κλιμακωτοί συντελεστές
Το μοντέλο που θα ακολουθηθεί αναμένεται 
να κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο με αυτό που εφαρ-
μόστηκε κατά το 2020, ήτοι θα επαναληφθούν 
οι κλιμακωτές μειώσεις της προκαταβολής φό-
ρου για τις επιχειρήσεις ανάλογα με το ποσο-
στό μείωσης του τζίρου τους. Mε την απόφα-
ση που εφαρμόστηκε τον περασμένο Αύγου-
στο, μειώθηκε η προκαταβολή για τους υπό-
χρεους που είδαν πτώση στον τζίρο τους με-
γαλύτερη από 5% το πρώτο εξάμηνο του 2020 
σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, 
ενώ μηδενίστηκε για τις τουριστικές, εποχικές, 
αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Το ποσοστό της μείωσης κυμαίνεται από το 
30% έως το 70% και φτάνει ακόμα και στον 
μηδενισμό της προκαταβολής φόρου για επι-
χειρήσεις που το ποσοστό μείωσης του τζίρου 
τους υπερβαίνει το 35%. Ειδικότερα:
f Εάν το ποσοστό πτώσης τζίρου το πρώτο 
εξάμηνο του 2020, έναντι του πρώτου εξαμή-
νου 2019, ήταν μεταξύ 5%-15%, η προκατα-
βολή φόρου μειώνεται κατά 30%.
f Για πτώση τζίρου 15,1%-25%, η προκατα-
βολή περιορίζεται στο 50%.
f Για πτώση τζίρου 25,1%-35%, το ποσοστό 
της μείωσης φτάνει στο 70%.
f Για πτώση τζίρου άνω του 35%, η προκα-
ταβολή φόρου μηδενίζεται.

Για τον υπολογισμό ελήφθησαν υπ’ όψιν οι 
δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαμήνου 2019 
και του πρώτου εξαμήνου του 2020, ως εξής:

α) Για όσους τηρούν απλογραφικά λογιστικά 
αρχεία, λαμβάνονται υπ’ όψιν η δήλωση ΦΠΑ 
του πρώτου τριμήνου που έχει υποβληθεί και 
η δήλωση ΦΠΑ του δεύτερου τριμήνου που 
υποβλήθηκε μέχρι τις 31/7/2020.

β) Για όσους τηρούν διπλογραφικά λογιστι-
κά αρχεία, λαμβάνονται υπ’ όψιν οι δηλώσεις 
ΦΠΑ Ιανουαρίου-Μαΐου που έχουν υποβλη-
θεί και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβλή-
θηκε μέχρι τις 31/7/2020.

 
Τα στοιχεία του 2020
Με την ολοκλήρωση της φετινής εκκαθάρισης 
φορολογικών δηλώσεων, για 238.503 νομι-
κά πρόσωπα προέκυψε υποχρέωση καταβο-
λής φόρου 1,553 δισ. ευρώ έναντι 3,525 δισ. 
ευρώ το 2018. Η μεγάλη μείωση οφείλεται 
στη μείωση της προκαταβολής φόρου, αφού 
οι επιχειρήσεις κατέβαλαν 1,8 δισ. ευρώ από 
τα 3,349 δισ., και στη μείωση του φορολογι-
κού συντελεστή. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων, αίτηση στην πλατφόρ-
μα για μείωση προκαταβολής φόρου υπέβαλαν 
385.793 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 325.085 
ατομικές και τα 60.708 νομικά πρόσωπα. Εξ αυ-
τών, δικαιούχοι μείωσης προκαταβολής, με βά-

ση τα στοιχεία εσό-
δων τους, όπως ορί-
ζονται στη σχετική 
νομοθεσία, ήταν 
238.288 επιχειρή-
σεις, εκ των οποίων 
200.759 ατομικές 
και 37.529 νομικά 
πρόσωπα. Οι μει-
ώσεις κατανεμήθη-
καν ως εξής: Οσον 
αφορά τις ατομικές 

επιχειρήσεις, μείωση κατά 30% είχαν 13.285, 
μείωση 50% 105.503, μείωση 70% 12.994, 
ενώ απαλλάχθηκαν πλήρως 68.977. Αντίστοι-
χα, για τα νομικά πρόσωπα, μείωση προκατα-
βολής φόρου 30% είχαν 5.259 επιχειρήσεις, 
μείωση 50% 13.313, μείωση 70% 3.743, ενώ 
δεν επιβαρύνθηκαν με προκαταβολή 15.214 
επιχειρήσεις.

s.stavropierrakou@realnews.gr

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ 

Μονιμοποιείται 
η μείωση της 

προκαταβολής 
φόρου και το 2021

Ο περιορισμός της ξεκινά από το 30% και φτάνει έως και το 70%, 
ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μηδενιστεί

απώλειες
22 δισ. ευρώ οι 
απώλειες των 
επιχειρήσεων 
μόνο το πρώτο 
εξάμηνο του 
2020, ενώ στα 
35 δισ. ευρώ 
εκτιμάται πως θα 
ανέλθει τελικά 
ο λογαριασμός 
για ολόκληρη τη 
χρονιά

238.503 τα νομικά πρόσωπα 
για τα οποία προέκυψε φέτος 
υποχρέωση καταβολής 
φόρου 1,553 δισ. ευρώ, έναντι 
3,525 δισ. ευρώ το 2018


