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αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, φόρο πο-
λυτελούς διαβίωσης φορολογικού έτους 2019, 
δόσεις του ΕΝΦΙΑ του 2020 που έμειναν απλή-
ρωτες και αρρύθμιστες μέχρι σήμερα, έκτα-
κτες φορολογικές οφειλές από φόρους κληρο-
νομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβα-
σης ακινήτων, πρόστιμα οδικών, πολεοδομι-
κών και λοιπών παραβάσεων κ.ά. που βεβαιώ-
θηκαν εντός της περιόδου Μαρτίου 2020-Ιου-
λίου 2021. Σημειώνεται επίσης ότι από τη συ-
γκεκριμένη ρύθμιση εξαιρούνται οφειλές που 
αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και 
δόσεις ρυθμίσεων που έγιναν βάσει δικαστι-
κής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή εξω-
δικαστικού συμβιβασμού. 

100-120 δόσεις 
Τέσσερις ημέρες προθεσμία για να επανεντα-
χθούν στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσε-
ων θα έχουν όσοι τις απώλεσαν το διάστημα 

από 1η Μαρτίου του 2020 έως το τέ-
λος Ιουλίου του 2021 λόγω 

της πανδημίας. 

Η ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα myBusi-

nessSupport βρίσκεται ήδη σε 
λειτουργία, με τους ενδιαφερομένους να 

μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. 
Οι οφειλέτες, για να μπορέσουν να ενταχθούν 
στη ρύθμιση των 100 ή των 120 δόσεων, θα 
πρέπει να καταβάλουν τη δόση του Αυγού-
στου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μαζί με τη δό-
ση του Σεπτεμβρίου. Η καταληκτική ημερο-
μηνία της αναβιωσάσης ρύθμισης επεκτείνε-
ται ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που 
δεν εξοφλήθηκαν 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.

Αιτήσεις μπορούν να υποβά-
λουν μισθωτοί και επαγγελμα-
τίες που επλήγησαν λόγω των 
μέτρων για την αντιμετώπι-
ση της πανδημίας COVID-19 
και έχουν πληττόμενο κύριο 
ΚΑΔ δραστηριότητας. Δη-
λαδή, εργαζόμενοι που η 
σύμβαση εργασίας τους 
ανεστάλη για οποιοδή-
ποτε χρονικό διάστη-
μα από 1η Μαρτίου 
2020 έως 31 Ιουλί-
ου 2021, είτε έλα-
βαν αποζημίωση 
ειδικού σκοπού 
με μονομερή 
δήλωση, εί-
τε εντάχθη-
καν στον μη-
χανισμό ενί-

σχυσης ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ, είτε έλαβαν 

μειωμένο μίσθωμα για οποια-
δήποτε χρονικό διάστημα από 1η Μαρ-

τίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021 και έχουν αποζη-
μιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19». Επί-

σης, δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσω-
πα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγε-
γραμμένα στο μητρώο ανέργων του 
ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1η 
Μαρτίου 2020 έως 31 Ιουλίου 2021.

Με την υποβολή της αίτησης επανέ-
νταξης του οφειλέτη στις παλιές ρυθμί-
σεις, θα εμφανίζονται στην ηλεκτρονι-
κή εφαρμογή της ΑΑΔΕ οι δόσεις των 
ρυθμίσεων που χάθηκαν κατά την πε-
ρίοδο Μαρτίου 2020-Ιουλίου 2021. 

Οι μεγάλες «παγίδες»
Η ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται 
αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δό-
σεις ή δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος και του ΦΠΑ καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης 
των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της εντός τριών μη-
νών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβο-
λής τους ή αν δεν εξοφλεί ή δεν ρυθμίζει τις νέες οφειλές του 

εντός της προθεσμίας καταβολής τους. Αντί-
στοιχα, η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται 
αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο συνεχόμε-
νες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης. 

Σε μόνιμη ισχύ 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μόνιμη ισχύ είναι η 
ρύθμιση εξυγίανσης μέσω της οποίας οι οφει-
λέτες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα 
χρέη τους σε έως 240 δόσεις, απ’ όπου και εάν 
προέρχονται. Ηδη έχουν ξεκινήσει τη διαδικα-
σία υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρι-
σης Ιδιωτικού Χρέους πάνω από 30.000 οφειλέ-
τες. Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση των 240 δό-
σεων προς την εφορία και τα ασφαλιστικά τα-
μεία μπορούν να ενταχθούν μόνο όσοι έχουν 
οφειλές πάνω από 10.000 ευρώ και έχουν λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές σε τουλάχιστον δύο πι-
στωτές, για παράδειγμα σε εφορία και ΕΦΚΑ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το αμέσως επόμε-
νο διάστημα αναμένεται να οριστικοποιήσουν 
τις αιτήσεις τους πολλοί φορολογούμενοι, οι 
οποίοι περίμεναν τα εκκαθαριστικά του φό-
ρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ για να εντά-
ξουν και αυτές τις οφειλές στη ρύθμιση εξυγί-
ανσης των 240 δόσεων. 

Τρέχουσες υποχρεώσεις 
Μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να πληρωθεί 

η τρίτη δόση του φό-
ρου εισοδήματος, ενώ, 
χωρίς να είναι υποχρε-
ωτικό, μπορεί να κατα-
βληθεί ο ΕΝΦΙΑ ή μέ-
ρος αυτού, καθώς οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων 
έχουν τη δυνατότητα 
να πληρώσουν τις δύο 
πρώτες δόσεις του φό-
ρου ακινήτων έως το 
τέλος Οκτωβρίου. Ση-
μειώνεται ότι οι τρέ-
χουσες φορολογικές 

υποχρεώσεις, δηλαδή ο φόρος εισοδήματος 
και ο ΕΝΦΙΑ, μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 
24 δόσεις, ενώ οι οφειλές στον ΕΦΚΑ μπορούν 
να ρυθμιστούν σε έως 12 μηνιαίες δόσεις, απ’ 
όλους τους οφειλέτες, ανεξαρτήτως εισοδημα-
τικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Στα 109 δισ. ευρώ 
ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές στην εφορία. Μόνο 
φέτος, από τον Ιανουάριο έως 
τον Ιούλιο, τα χρέη αυξήθηκαν 
κατά 3,17 δισ. ευρώ


