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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Ε
ντός της εβδομάδας αναμένεται να ανοί-
ξει η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η myAADE, 

για τη ρύθμιση των οφειλών που δημιουργή-
θηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε έως 
36 άτοκες ή σε έως 72 έντοκες δόσεις με επι-
τόκιο 2,5%. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφο-
ρίες της Realnews, η πλατφόρμα αναμένεται 
να έχει ενεργοποιηθεί μέχρι την Παρασκευή, 
προκειμένου περισσότεροι από 800.000 φο-
ρολογούμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. 
Την ίδια στιγμή, μέχρι την Πέμπτη 30 Σεπτεμ-
βρίου, έχουν προθεσμία να επανενταχθούν 
στις γενναίες ρυθμίσεις των 100 και 120 δό-
σεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία όσοι 
τις έχασαν το διάστημα από την 1η Μαρτί-
ου του 2020 έως το τέλος Ιουλίου του 2021. 
Το υπουργείο Οικονομικών έχει «ενισχύσει», 
επίσης, τις πάγιες ρυθμίσεις σε 24 έως 48 δό-
σεις, ενώ σε ισχύ βρίσκεται και η ρύθμιση που 
προβλέπει την αποπληρωμή φορολογικών και 
ασφαλιστικών οφειλών σε 240 δόσεις. Ολες οι 
ρυθμίσεις στόχο έχουν να δώσουν μια σημα-
ντική ανάσα σε περίπου 3,5 εκατομμύρια πο-
λίτες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην 
εφορία, ύψους 109 δισ. ευρώ, οι οποίες το δι-
άστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021 αυξήθηκαν 
κατά 3,17 δισ. ευρώ. 

Η πρώτη δόση 
Από αυτή την εβδομάδα όσοι δεν κατάφεραν 
να πληρώσουν τις φορολογικές και ασφαλι-
στικές τους υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας θα μπορούν να υποβάλουν την αί-
τησή τους στο myAADE και να ρυθμίσουν τις 
οφειλές τους είτε σε έως 36 άτοκες δόσεις εί-
τε σε έως 72 έντοκες, με επιτόκιο 2,5%, με την 
πρώτη δόση να πρέπει να πληρωθεί μέχρι το 
τέλος Ιανουαρίου. Για παράδειγμα, εάν κά-
ποιος ρυθμίσει μια οφειλή 6.000 ευρώ σε 72 
δόσεις, θα πληρώνει κάθε μήνα 89,80 ευρώ, 

«Ανοίγει»
η ρύθμιση 
οφειλών σε 36
έως 72 δόσεις
Μέχρι την Παρασκευή θα ενεργοποιηθεί
η πλατφόρμα myAADE για να υποβάλουν 
αιτήσεις πάνω από 800.000 δικαιούχοι. Προβλέπει
την τακτοποίηση χρεών που δημιουργήθηκαν
τους τελευταίους 19 μήνες. Ποιοι εξαιρούνται

με την επιβάρυνση από τόκους να ανέρχεται στα 467 ευ-
ρώ, ενώ, αντίστοιχα, για μια οφειλή 15.000 ευρώ οι τό-
κοι φτάνουν τα 1.168 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορί-
ες, η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα θα μπορεί να 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι το τέλος του χρόνου. 

Πρόκειται ουσιαστικά για ληξιπρόθεσμες και αρ-
ρύθμιστες οφειλές προς την εφορία, για τις οποί-
ες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και πα-
ράταση καταβολής έως το τέλος του έτους 
και οι οποίες βεβαιώθηκαν το διάστημα 
από 1η Μαρτίου του 2020 έως τις 31 Ιου-
λίου του 2021. 

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν 
μόνο όσοι έχουν πληγεί από την παν-
δημία, δηλαδή όσοι εντάχθηκαν στα 
προγράμματα των αναστολών ερ-
γασίας, στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, όσοι 
έλαβαν μειωμένα ενοίκια, αλ-
λά και όσοι εγράφησαν στο 
μητρώο ανέργων του ΟΑ-
ΕΔ. Ωστόσο, στη συγκε-
κριμένη ρύθμιση δεν 
μπορεί να ενταχθεί ο 
νέος φόρος εισοδή-
ματος που αφορά 
το 2020. Το ελά-
χιστο ποσό μη-
νιαίας δόσης 
έχει οριστεί 
στα 30 ευ-
ρώ γ ια 

παράδειγμα
Εάν κάποιος 
ρυθμίσει μια  
οφειλή 6.000 ευρώ 
σε 72 δόσεις,  
θα πληρώνει κάθε 
μήνα 89,80 ευρώ, 
με την επιβάρυνση 
από τόκους  
να ανέρχεται  
στα 467 ευρώ

οφειλές ύψους έως 1.000 ευρώ και σε 50 ευ-
ρώ αν το ύψος των οφειλών είναι μεγαλύτε-
ρο. Η ρύθμιση χάνεται εάν κάποιος οφειλέτης 
δεν πληρώσει δύο συνεχόμενες δόσεις, ενώ η 
καθυστέρηση καταβολής δόσης της ρύθμισης 
συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία 
προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό 5%. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την υπαγωγή στη 
ρύθμιση χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής 
ενημερότητας και αναστέλλεται η συνέχιση της 
διαδικασίας αναγκαστικής κατάσχεσης κινητής 
και ακίνητης περιουσίας. 

Τι αφορά
Πρόκειται για οφειλές από ΦΠΑ, φόρο εισοδή-
ματος του 2019, με εξαίρεση αυτόν που αφο-
ρά το οικονομικό έτος 2020, ειδική εισφορά 


