Αρμαγεδών
μέσα
στον
“παράδεισο” του ευρώ : 3,9 εκ
πολίτες
οφείλουν
στην
εφορία.370 κατασχέσεις μισθών
και τραπεζικών λογαριασμών
ημερησίως
Ο Αρμαγεδών θα έρθει αν γυρίσουμε στην δραχμή μας
έλεγαν και επιμένουν να λένε αν και με λιγότερο
“πάθος”,
τα
κατοχικά
ΜΜΕ,
συστημικοί
δημοσιογράφοι, αναλυτές και οικονομολογούντες.
Όμως στην πραγματικότητα τον Αρμαγεδώνα τον βιώνει
η πλειοψηφία των άτυχων Ελλήνων φορολογούμένων
τώρα, μέσα στον “παράδεισο” του ευρώ. Τα χρέη στην
εφορία σχηματίζουν ένα πελώριο βουνό που συνεχώς
διογκώνεται. 3,9 εκ πολίτες οφείλουν στην εφορία,
ενώ γίνονται καθημερινά 370 κατασχέσεις μισθών και
τραπεζικών λογαριασμών.Περισσότεροι από τους
μισούς Έλληνες αδυνατούν να καταβάλλουν ακόμα και
500 ευρώ από τους φόρους που οφείλουν. …
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε
1.250.000 οφειλέτες έχουν επιβληθεί αναγκαστικά
μέτρα είσπραξης με κατασχέσεις μισθών και
τραπεζικών λογαριασμών. Κάθε μέρα γίνονται 370
κατασχέσεις, περίπου 9.000-10.000 το μήνα.Το πρώτο
τετράμηνο δεν πληρώθηκαν ληξιπρόθεσμες οφειλές 2,9

δισ. ευρώ, με τα 2,73 δισ. ευρώ να αφορούν φόρους.
Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει φθάσει
στα 104,3 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 18,4 δισ.
ευρώ έχουν χαρακτηριστεί «ανεπίδεκτα είσπραξης»,
που σημαίνει ότι τα ληξιπρόθεσμα είναι 85,9 δισ.
ευρώ και όχι 104,3 δισ. ευρώ.
Ο αριθμός των οφειλετών είναι 3.900.000 (φυσικά
πρόσωπα και επιχειρήσεις) και οι οφειλέτες στους
οποίους μπορούν να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα
είσπραξης ανέρχονται σε 1.820.000. Από το κύμα των
κατασχέσεων εισπράχθηκε από τις αρχές του χρόνου
1,64 δισ. ευρώ έναντι 1,89 δισ. ευρώ πέρυσι – άλλη
μια απόδειξη του ότι έχει περιορισθεί το χρήμα
στην Αγορά. Και κάτι απίστευτο: Από τα 104,3 δισ.
ευρώ που είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τα 33,7
δισ. ευρώ είναι από πρόστιμα του παλαιού Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων! Να σημειωθεί ότι από τους
3.900.000 οφειλέτες έχουν ενταχθεί στη νέα ρύθμιση
των 120 δόσεων πάνω από 100.000, ρυθμίζοντας
συνολικά χρέη άνω του 1 δισ. ευρώ.
Μέχρι 500 ευρώ χρωστούν 2.043.600 οφειλέτες (το
52,4% του συνόλου των οφειλετών). Από 500 έως
10.000 ευρώ χρωστούν 1.504.851 οφειλέτες, οι
οποίοι μειώθηκαν κατά 19.961 συγκριτικά με το
πρώτο τρίμηνο του 2018.
Από 10.000 έως 100.000 ευρώ οφείλουν 254.970
φορολογούμενοι, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε κατά

9.144 το πρώτο τρίμηνο του 2019. Από 100.000 έως
1.000.000 ευρώ οφείλουν 35.202 φορολογούμενοι.Από
1.000.000 ευρώ και πάνω οφείλουν 8.066
φορολογούμενοι.
Καθημερινά και με πολλούς τρόπους αποδεικνύεται
ότι, η έξοδος από τα μνημόνια αποτελεί μια
εικονική πραγματικότητα. Το εσωτερικό και το
εξωτερικό χρέος γιγαντώνεται και η δήθεν ανάπτυξη
αναβάλλεται. Και όλα αυτά μέσα στον “παράδεισο”
του ευρώ.
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