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Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020   

 

 
Δελτίο Τύπου 

 
 

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα  
 

 
«Από τον περασμένο Μάρτιο, η πανδημία του κορονοϊού έχει θέσει σε δοκιμασία τις αντοχές 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων.  

Η Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε με ταχύτητα, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα στην ανάγκη 

στήριξης της κοινωνίας, εφαρμόζοντας ένα συνεκτικό, αλλά ταυτόχρονα δυναμικό σχέδιο 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης. 

Σχέδιο το οποίο, μεταξύ άλλων, έδωσε εξαρχής, και εν συνεχεία παρέτεινε, τη δυνατότητα 

αναστολής πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και δόσεων ρυθμισμένων οφειλών, 

ώστε πολίτες που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης να πάρουν “ανάσα” για 

μεγάλο χρονικό διάστημα και να βοηθηθούν, έτσι ώστε να σταθούν ξανά στα πόδια τους. 

Το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας βαθιά επίγνωση των δυσκολιών που προκάλεσε και 

εξακολουθεί να προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού στην πραγματική οικονομία, ανακοινώνει 

σήμερα ένα νέο πλαίσιο ρύθμισης φορολογικών οφειλών, με το οποίο το κράτος τείνει “χείρα 

βοηθείας” σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, παρέχοντας πολύ σημαντικές διευκολύνσεις για την 

κάλυψη των υποχρεώσεών τους. 

Πλαίσιο που παρέχει λύσεις όχι μόνο για οφειλές που δημιουργήθηκαν την περίοδο Μαρτίου – 

Ιουνίου 2020, όταν αναγκαστήκαμε να λάβουμε μέτρα διακοπής ή δραστικού περιορισμού της 

οικονομικής δραστηριότητας προκειμένου να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, αλλά και για 

οφειλές πριν και μετά το lockdown. 

Συγκεκριμένα, προβλέπουμε: 

1ον. Νέα ρύθμιση για την εξόφληση τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων της περιόδου 

Μαρτίου – Ιουνίου 2020. 
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2ον. Αναβίωση της προϋπάρχουσας ρύθμισης για οφειλέτες που επλήγησαν από την πανδημία, 

δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις δόσεις της ρύθμισής τους και την έχασαν το διάστημα 

Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2020. 

3ον. Ρύθμιση 120 δόσεων για την αποπληρωμή οφειλών που προέρχονται από δάνεια με 

εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. 

 

Αναλυτικά, προχωράμε στις ακόλουθες παρεμβάσεις: 

1η Παρέμβαση: Θεσμοθετείται μια νέα ρύθμιση, η οποία αφορά όλα τα φυσικά και νομικά 

πρόσωπα που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού και δίνει τη 

δυνατότητα να εντάξουν σε αυτή όλες τις αρρύθμιστες οφειλές τους προς τη Φορολογική 

Διοίκηση, οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020, με ιδιαίτερα 

ευνοϊκούς όρους. 

Οι οφειλές αυτές, που τελούν σε αναστολή έως τις 30 Απριλίου 2021, μπορούν να ρυθμιστούν, 

από τον Μάιο του 2021, σε 12 δόσεις άτοκα ή σε 24 δόσεις, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο, της 

τάξεως του 2,5%. 

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν 

στην πάγια ρύθμιση 24 ή 48 δόσεων, για όλες τις τρέχουσες αρρύθμιστες οφειλές τους. 

Αλλά και πληττόμενοι από την πανδημία φορολογούμενοι, οι οποίοι είχαν ρυθμίσει τις οφειλές 

τους, και τους δόθηκε αναστολή πληρωμής έως τις 30 Απριλίου 2021 για τις δόσεις Μαρτίου 

έως Ιουνίου 2020, θα στηριχθούν.  

Οι δόσεις που δεν καταβλήθηκαν θα προστεθούν, από τον Μάιο του 2021 και μετά, στο τέλος 

των δόσεων της αρχικής ρύθμισης. 

 

2η Παρέμβαση: Όλοι όσοι έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία και έχασαν, για 

οποιονδήποτε λόγο ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών ή εξωδικαστικού μηχανισμού στο 

διάστημα Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2020, μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά τη 

ρύθμιση από τον Οκτώβριο του 2020.  

Η ρύθμιση αυτή αναβιώνει με όλα τα ευεργετήματά της και οι δόσεις που δεν κατέβαλαν θα 

προστεθούν ως υπεράριθμες μετά την τελευταία δόση. 

Επίσης, όλοι όσοι έχασαν τη ρύθμισή τους από την 1η Νοεμβρίου 2019 και μετά, και στους 

οποίους απαγορεύεται να ρυθμίσουν ξανά τις οφειλές τους, αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να 

ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. 

 

3η Παρέμβαση: Οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, που προέκυψαν από καταπτώσεις δανείων 

τα οποία χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μπορούν να ρυθμιστούν σε 

120 μηνιαίες δόσεις, με κλιμακούμενο πρόγραμμα απαλλαγής από προσαυξήσεις και τόκους 

εκπρόθεσμης καταβολής. 

 

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις, η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα, ουσιαστικά, με 

κοινωνική ευαισθησία και δικαιοσύνη, το ζήτημα των οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση 

στην παρούσα, πρωτόγνωρη συγκυρία, διατηρώντας παράλληλα την αναγκαία και πολύτιμη 

κουλτούρα πληρωμών. 
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Η Κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα, για ακόμα μία φορά, ότι βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα 

και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο οικονομικός αντίκτυπος της υγειονομικής κρίσης σε 

νοικοκυριά και επιχειρήσεις να είναι ο μικρότερος δυνατός. 

Και τις – προσωρινές – δυσκολίες να διαδεχθεί, το συντομότερο, μια δυναμική ανάκαμψη». 


