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ΕΦΟΡΙΑ

ΕΦΚΑ

3.905.073

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Φ Ο Ρ Ο Υ

84,3
δισ. €

Σ Υ Ν Ο Λ I K O  Π Ο Σ Ο

38,0
δισ. €

Realnews

O ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ

Πρόκειται για τις οφειλές προς την εφορία και
τα ασφαλιστικά ταµεία λόγω αναστολής πληρωµών

Eκτιµάται

ΠΟΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ

Σ Υ Ν Ο Λ O  O Φ Ε Ι Λ Ω Ν

2,26
δισ. €

ΤΑ ΧΡΕΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

«Ανοιχτές» ρυθµίσεις 

24-48 δόσειςΕΦΟΡΙΑ

12 δόσειςΕΦKA

36-72 δόσειςΧΡΕΗ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ

100-120 δόσειςEΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

240 δόσειςOΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ

πολίτες 

826.435
πολίτες 

1.953.357
πολίτες 

Πώς να πληρώσετε φορολογικές, ασφαλιστικές και 
δανειακές οφειλές σε 12 έως και 240 δόσεις από 
τώρα μέχρι και το τέλος του 2021, ανάλογα με τον 
τύπο της διευκόλυνσης. Τι ισχύει για τις παλαιές και 
τις νέες οφειλές, αλλά και για τα χρέη της πανδημίας

d.christoulias@realnews.gr 

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Α
ντιμέτωπο με ένα «βουνό» ληξιπρό-
θεσμων φορολογικών και ασφαλιστι-
κών οφειλών, ύψους 122,3 δισ. ευρώ, 

βρίσκεται το 50% των φορολογουμένων. Στην 
εφορία, 3.905.073 πολίτες χρωστούν 84,3 δισ. 
ευρώ, που είναι το πραγματικό ληξιπρόθεσμο 
χρέος σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ενώ στον Ενιαίο Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 1.953.357 
ασφαλισμένοι έχουν οφειλές 38 δισ. ευρώ. Η 
πλειονότητα των οφειλετών, δηλαδή πάνω από 
3,7 εκατομμύρια φορολογούμενοι, έχει οφειλές 
στην εφορία έως 10.000 ευρώ, ενώ πάνω από 
1,5 εκατομμύριο ασφαλισμένοι οφείλουν στον 
ΕΦΚΑ έως 15.000 ευρώ. 

Σε αυτές τις οφειλές έρχονται να προστεθούν 
και τα χρέη της πανδημίας. Συγκεκριμένα, το 
χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου του 
2020 έως τις 31 Ιουλίου του 2021, 826.435 πο-
λίτες που επλήγησαν από την πανδημική κρίση 
άφησαν απλήρωτους λογαριασμούς στην εφο-
ρία ύψους 2,26 δισ. ευρώ. Στοιχεία που κατα-
δεικνύουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο 
την αδυναμία πολλών πολιτών να ανταποκρι-
θούν στις φορολογικές και ασφαλιστικές τους 
υποχρεώσεις. 

Το υπουργείο Οικονομικών έχει σχεδιάσει 
ένα ευρύ πλέγμα ρυθμίσεων, μία εκ των οποίων 
αφορά και τα χρέη προς τράπεζες, δήμους και 
ΔΕΚΟ. Κάποιες είναι ήδη στη διάθεση των οφει-
λετών, ενώ κάποιες άλλες αναμένεται να ενερ-
γοποιηθούν το επόμενο διάστημα προκειμένου 
να μπορέσουν να ρυθμιστούν χρέη που δημι-
ουργήθηκαν στην πανδημία. Η πάγια ρύθμιση 

για οφειλές στην εφορία, που είναι ανοιχτή ανά 
πάσα στιγμή, έχει διευρυνθεί σε 24 έως 48 δό-
σεις, ενώ σε ισχύ βρίσκεται και η ρύθμιση εξυ-
γίανσης, που αφορά την οριζόντια τακτοποίη-
ση οφειλών -από όπου και εάν προέρχονται- σε 
240 δόσεις. Επίσης, τον Δεκέμβριο, σύμφωνα 
με τις πληροφορίες της Realnews, αναμένεται 
να ανοίξει η ρύθμιση για τα χρέη της πανδημί-

ας σε έως 36 άτοκες δόσεις ή σε έως 72 έντο-
κες με επιτόκιο 2,5%. Ταυτόχρονα, το αμέσως 
επόμενο διάστημα θα δοθεί δυνατότητα επα-
νένταξης των πολιτών που απώλεσαν τις 100 
ή τις 120 δόσεις κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας. Η «R» παραθέτει αναλυτικά όλες τις ρυθ-
μίσεις που βρίσκονται σε ισχύ, αλλά και αυτές 
που αναμένεται να ενεργοποιηθούν μέχρι το 
τέλος του χρόνου. 

1 Σε 24 έως 48 δόσεις 
Οι φορολογούμενοι μπορούν να ρυθμί-

σουν τις οφειλές τους προς την εφορία σε 24 
ή και 48 δόσεις, χωρίς να τίθενται εισοδηματι-
κά και περιουσιακά κριτήρια. Διευκρινίζεται ότι 
οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν ακόμη και 
πριν καταστούν ληξιπρόθεσμες. 

Η δυνατότητα να ρυθμίσουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές στην 
πάγια ρύθμιση των 24 και 48 
δόσεων αφορά και όσους 
είχαν ενταχθεί στην παλαιότερη 
των 12 ή 24 δόσεων

ρυθμίσεις για 
την πληρωμή

οφειλών 
στο Δημόσιο


