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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 

Αναλυτικότερα, για τις παλαιότερες ή τρέχου-
σες τακτικές φορολογικές οφειλές νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων, για τις οποίες δεν ισχύει καμία 
αναστολή πληρωμής, βρίσκεται σε ισχύ η πά-
για ρύθμιση μέσω της οποίας παρέχεται η δυ-
νατότητα αποπληρωμής σε έως 24 έντοκες δό-
σεις. Προσοχή, όμως, γιατί όσο αυξάνονται οι 
δόσεις, τόσο αυξάνεται και το επιτόκιο. Για πα-
ράδειγμα, εάν κάποιος ρυθμίσει την οφειλή του 
σε έως 12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο ανέρχεται 
στο 5,32% ετησίως, ενώ εάν κάποιος ρυθμίσει 
σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις το χρέος του, το 
επιτόκιο φτάνει το 6,82% ετησίως. Στην πάγια 
ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που 
αφορούν τον φόρο εισοδήματος, τον ΕΝΦΙΑ, 
τον ΦΠΑ, αλλά και η ειδική εισφορά αλληλεγ-
γύης, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πο-
λυτελούς διαβίωσης. 

Επίσης, σε 25 έως 48 μηνιαίες δόσεις, με επι-
τόκιο 6,82% ετησίως, μπορούν να ενταχθούν 
φορολογικές οφειλές νοικοκυριών και επιχει-
ρήσεων, από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς 
ή γονικής παροχής, από φόρους μεταβίβασης 
ακινήτων, από φόρους, πρόστιμα, τόκους και 
προσαυξήσεις που βεβαιώθηκαν κατόπιν φο-
ρολογικών ή τελωνειακών ελέγχων, καθώς επί-
σης και οι οφειλές από πάσης φύσεως πρόστιμα 
(για πολεοδομικές, τροχαίες παραβάσεις κ.λπ.) 
εφόσον βεβαιώθηκαν για είσπραξη στις εφορίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη δυνατότητα να 
ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην πάγια 
ρύθμιση των 24 και 48 δόσεων έχουν και όσοι 
είχαν ενταχθεί στην παλαιότερη πάγια ρύθμι-
ση των 12 ή 24 δόσεων έως και την 1η Νοεμ-
βρίου 2019 και μετά την ημερομηνία αυτή τέ-
θηκαν εκτός της ρύθμισης, είτε επειδή δεν κα-
τέβαλαν δύο ή περισσότερες συνεχόμενες δό-
σεις, είτε επειδή άφησαν απλήρωτα ή αρρύθ-

μιστα νέα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την ημερομηνία 
αυτή. Η «R», με τη βοήθεια των φοροτεχνικών Χρήστου Βού-
κα και Ηλία Χατζηγεωργίου, σας παραθέτει παραδείγματα 
ρυθμίσεων σε 12, 24, 48 και 72 δόσεις. 

2 Σε 36 έως 72 δόσεις 
Σε έως 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις ή σε έως 72 δόσεις με 

επιτόκιο 2,5% μπορούν να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες οφει-
λές προς την εφορία, που βεβαιώθηκαν το διάστημα από 
την 1η Μαρτίου του 2020 έως τις 31 Ιουλίου του 2021, όσοι 
φορολογούμενοι έχουν πληγεί από την πανδημία. Προσοχή, 
όμως, γιατί στη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν μπορεί να εντα-
χθεί ο νέος φόρος εισοδήματος που αφορά το 2020. 

Δικαίωμα ένταξης έχουν φυσικά πρόσωπα επιτηδευματί-
ες και νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) που έχουν οποτεδή-
ποτε χαρακτηριστεί πληγέντες από την πανδημία. Πρόκειται 
για φυσικά πρόσωπα, δηλαδή μισθωτούς, που η σύμβασή 
τους ανεστάλη οποτεδήποτε μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 έως 
21 Ιουλίου 2021. Αναλυτικότερα, όσοι για το ίδιο διάστημα 
έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού, εντάχθηκαν στον μη-
χανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, έλαβαν μειωμένο μίσθωμα και απο-
ζημιώθηκαν μετά από έλεγχο των δηλώσεων COVID, αλλά 
και όσοι εγράφησαν στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Ου-
σιαστικά, στη ρύθμιση εντάσσονται όλες οι οφειλές που πή-
ραν παράταση καταβολής και είσπραξης εξαιτίας της παν-
δημίας, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης. 

Οσοι φορολογούμενοι ενταχθούν στη ρύθμιση των 36 έως 
72 δόσεων πρέπει να γνωρίζουν ότι η καθυστέρηση κατα-
βολής δόσης επιβαρύνεται με επιτόκιο 5%. Η πρώτη δόση 
θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022. Το 
ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης έχει οριστεί στα 30 ευρώ για 
οφειλές ύψους έως 1.000 ευρώ και σε 50 ευρώ αν το ύψος 
των οφειλών είναι μεγαλύτερο. 

Η ρύθμιση χάνεται εάν κάποιος οφειλέτης δεν πληρώσει 
δύο συνεχόμενες δόσεις. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, χο-
ρηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και αναστέλ-
λεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κι-
νητών ή ακινήτων, εφόσον όμως αυτές αφορούν οφειλές αυ-
τής της ρύθμισης. Από τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαιρού-
νται οφειλές που αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων 
και δόσεις ρυθμίσεων που έγιναν βάσει δικαστικής απόφα-
σης ή προσωρινής διαταγής ή εξωδικαστικού συμβιβασμού. 

3Αναβίωση ρυθμίσεων 100 
και 120 δόσεων 

Τη δυνατότητα να ανακτήσουν τη ρύθμιση των οφειλών τους 
σε 100, 120 δόσεις και μέσω της διαδικασίας του εξωδικαστι-
κού συμβιβασμού έχουν όσοι οφειλέτες την έχασαν το χρο-
νικό διάστημα από την 1η Μαρτίου του 2020 έως τις 31 Ιου-
λίου του 2021 και έχουν πληγεί από την πανδημία. Η επανέ-
νταξη γίνεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρ-
χικής ρύθμισης για την υπολειπόμενη οφειλή και η πληρωμή 
της πρώτης δόσης πρέπει να γίνει τον Σεπτέμβριο του 2021. 
Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιωσάσης ρύθμισης επε-
κτείνεται ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που δεν εξο-
φλήθηκαν την ημέρα της αναβίωσης. Για παράδειγμα, εάν 
κάποιος οφειλέτης δεν έχει πληρώσει για 10 μήνες, η ρύθ-
μιση των 120 δόσεων θα επεκταθεί για επιπλέον 10 μήνες. 

4 Σε 240 δόσεις 
Μέσω της ρύθμισης εξυγίανσης, όσοι πολίτες έχουν οφει-

λές από όπου και εάν προέρχονται, δηλαδή από εφορία, ασφα-
λιστικά ταμεία, τράπεζες, δήμους και ΔΕΚΟ έχουν τη δυνατότη-
τα να τις ρυθμίσουν όσον αφορά το Δημόσιο (εφορία, ασφα-
λιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ) σε έως 240 δόσεις. Ηδη έχουν ξεκινήσει 
τη διαδικασία υποβολής της αίτησης πάνω από 29.000 οφει-
λέτες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματεί-
ας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Σημειώνεται ότι στη ρύθμι-
ση των 240 δόσεων προς την εφορία και τα ασφαλιστικά τα-
μεία μπορούν να ενταχθούν μόνο όσοι έχουν οφειλές πάνω 
από 10.000 ευρώ και έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε του-
λάχιστον δύο πιστωτές, για παράδειγμα σε εφορία και ΕΦΚΑ. 

5 Σε 12 δόσεις οι οφειλές στον ΕΦΚΑ
Οι οφειλές στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 12 μηνιαίες δόσεις, από 
όλους τους οφειλέτες, ανεξαρτήτως εισοδηματικών και πε-
ριουσιακών κριτηρίων. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα σε 
όσους έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ πάνω από 10.000 ευρώ 
να ενταχθούν στη ρύθμιση εξυγίανσης, που δίνει τη δυνα-
τότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε έως 
240 μηνιαίες δόσεις.

στοιχεία
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

Παραδείγματα
από 24 έως 48 δόσεις

Οφειλή: 963 ευρώ

Σε 12 δόσεις: 82 ευρώ τον μήνα

Σύνολο: 984 ευρώ

Τόκοι: 21 ευρώ

Σε 24 δόσεις: 42,5 ευρώ τον μήνα

Σύνολο: 1.022 ευρώ

Τόκοι: 57 ευρώ

Οφειλή: 1.757 ευρώ

Σε 12 δόσεις: 149,6 ευρώ τον μήνα

Σύνολο: 1.795 ευρώ

Τόκοι: 38 ευρώ

Σε 24 δόσεις: 77,6 ευρώ τον μήνα

Σύνολο: 1.862 ευρώ

Τόκοι: 105 ευρώ

Οφειλή: 3.098 ευρώ

Σε 12 δόσεις: 263,8 ευρώ τον μήνα

Σύνολο: 3.165 ευρώ

Τόκοι: 67 ευρώ

Σε 24 δόσεις: 136,9 ευρώ τον μήνα

Σύνολο: 3.285 ευρώ

Τόκοι: 187 ευρώ

Οφειλή: 2.000 ευρώ

Σε 48 δόσεις: 55,47 ευρώ τον μήνα

Σύνολο: 2.662 ευρώ

Τόκοι: 662 ευρώ

Οφειλή: 8.000 ευρώ

Σε 48 δόσεις: 188,6 ευρώ τον μήνα

Σύνολο:  9.053

Τόκοι: 1.053

Παραδείγματα
από 36 έως 72 δόσεις

Οφειλή: 6.000 ευρώ

Σε 72 δόσεις: 89,8 ευρώ τον μήνα

Σύνολο: 6.467 ευρώ

Τόκοι: 467 ευρώ

Οφειλή: 15.000 ευρώ

Σε 72 δόσεις: 224,57 ευρώ τον μήνα

Σύνολο: 16.168 ευρώ

Τόκοι: 1.168 ευρώ 


