
Σφίγγει ο κλοιός της Εφορίας για τις 100 δόσεις 

 
Εκτός ρύθμισης των εκατό δόσεων κινδυνεύουν να βρεθούν χιλιάδες οφειλέτες 
στο βαθμό όπου δημιουργούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές και τις αφήνουν 
στην τύχη τους, χωρίς να τις εξοφλήσουν μέσα σε τριάντα ημέρες από τη λήξη 
προθεσμίας πληρωμής ή χωρίς να τις εντάξουν στην πάγια ρύθμιση των δώδεκα 
δόσεων. 
  
Τυπικά, από σήμερα 15 Δεκεμβρίου, ενεργοποιούνται οι διατάξεις οι οποίες 
ψηφίστηκαν στο πλαίσιο του σετ προαπαιτουμένων του Νοεμβρίου και το 
χρονικό περιθώριο των τριάντα ημερών ισχύει από την επομένη όπου μια 
νέα οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη. 
  
Μέχρι σήμερα, το υπουργείο Οικονομικών «ντριπλάροντας» στις απαιτήσεις 
των δανειστών είχε καθιερώσει περιθώριο τριάντα ημερών από την ώρα που 
θα λάμβανε ο οφειλέτης, ειδοποιητήριο με το οποίο θα του γνωστοποιούνταν η 
ύπαρξη νέας ληξιπρόθεσμης οφειλής. 
  
Οι δανειστές απαίτησαν και πέτυχαν να σφίξει το κοστούμι των ρυθμισμένων 
οφειλών. Ετσι, οι διατάξεις οι οποίες ψηφίστηκαν ορίζουν ότι όσοι έχουν 
ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και επιθυμούν να μην χάσουν τα 
ευεργετήματα που προσφέρει, θα πρέπει να εξοφλούν ή να ρυθμίσουν εντός 30 
ημερών όλες τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, από ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ έως 
φόρους εισοδήματος (όταν με το... καλό βγουν τα νέα εκκαθαριστικά). 
  
Σε διαφορετική περίπτωση όχι μόνο θα χάνουν τη ρύθμιση, αλλά θα 
αναβιώνουν και πρόστιμα και προσαυξήσεις οι οποίες έχουν διαγραφεί. 
  
Πρακτικά, η ενεργοποίηση των διατάξεων σημαίνει πως εάν ένας οφειλέτης με 
ρυθμισμένα χρέη, αφήσει απλήρωτη τη δόση του ΕΝΦΙΑ που λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου 2015, τότε ή θα πρέπει να ρυθμίσει το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος του 
έως τις 30 Ιανουαρίου ή να πληρώσει με τις προσαυξήσεις την οφειλή του 
έως το ίδιο διάστημα, για να μην απωλέσει τη ρύθμιση των εκατό δόσεων. 
  
Σημειώνεται ότι από την 1η Ιουλίου 2016 τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα 
περισσότερο, καθώς το χρονικό περιθώριο των 30 ημερών περιορίζεται σε 15 
ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2018 προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρύθμισης 
είναι η εξόφληση των νέων οφειλών εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής 
τους. 
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