Παράταση επτά ημερών για τη
ρύθμιση
των
120
δόσεων:
Τελευταία ευκαιρία
Σε λίγο θα ανακοινωθεί επισήμως η παράταση στις 120 δόσεις. Θα
είναι διάρκειας μόλις επτά ημερών. Η προθεσμία για ένταξη στη
ρύθμιση για χρέη στην εφορία έληγε σήμερα.

Δεν μπόρεσε η κυβέρνηση τελικά να δώσει παράταση ενός μήνα
στην ρύθμιση όχι μόνο γιατί δεν το θέλουν οι Θεσμοί αλλά και
επειδή δεν το θέλει ούτε η ίδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη ρύθμιση των 120 δόσεων έχουν
ενταχθεί
(στοιχεία
Παρασκευής
27/9)
351.128
οφειλέτες ρυθμίζοντας οφειλές ύψους 2,2 δισ. ευρώ, οι οποίες
μαζί με τις προσαυξήσεις ύψους 789,1 εκατ. ευρώ φθάνουν
συνολικά στα 2,99 δισ. ευρώ. Το ποσό που έχει εισπράξει μέχρι
στιγμής το ελληνικό Δημόσιο από όσους έχουν πληρώσει τις
πρώτες δόσεις της ρύθμισης αλλά και όσους εξόφλησαν εφάπαξ τα
χρέη τους ανέρχεται στα 309,6 εκατ. ευρώ και, όπως όλα
δείχνουν, μέχρι το τέλος του έτους στον κρατικό κορβανά θα
εισέλθουν περί τα 500 εκατ. ευρώ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς την εφορία σε έως και 120 δόσεις, τόσο για τα
φυσικά πρόσωπα όσο και για τις επιχειρήσεις , μετά τις
βελτιώσεις προβλέπει να εξής:

Μείωση επιτοκίου από 5% στο 3%.

Μείωση ελάχιστης δόσης από 30 ευρώ σε 20 ευρώ.

Ένταξη νομικών προσώπων με οφειλές έως 1 εκατ. ευρώ

Αναστολή τραπεζικών κατασχέσεων (ηλεκτρονική αίτηση για
βεβαίωση αποδέσμευσης την οποία ο οφειλέτης προσκομίζει εντός
μηνός στην τράπεζα ή σε όποιον έχει την απαίτηση κατάσχεσης).

Οι μειώσεις προσαυξήσεων και τόκων διαμορφώνονται σε ποσοστά
ως εξής:

100% εφάπαξ αποπληρωμή

95% με αποπληρωμή σε 2 έως 4 δόσεις

85% με αποπληρωμή σε 5 έως 12 δόσεις

80% με αποπληρωμή σε 13 έως 24 δόσεις

75% με αποπληρωμή σε 25 έως 36 δόσεις

45% με αποπληρωμή σε 37 έως 48 δόσεις

30% με αποπληρωμή σε 49 έως 60 δόσεις

20% με αποπληρωμή σε 61 έως 72 δόσεις

15% με αποπληρωμή σε 73 έως 96 δόσεις

10% με αποπληρωμή σε 97 έως 120 δόσεις

Με την απώλεια της ρύθμισης χάνεται το δικαίωμα
του ακατάσχετου λογαριασμού και επανέρχονται οι προσαυξήσεις.

ΠΗΓΗ:https://www.pronews.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/80840
8_paratasi-epta-imeron-gia-ti-rythmisi-ton-120-doseonteleytaia

120 δόσεις: Εξετάζεται
ολιγοήμερη παράταση

η

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει
ζητήσει να λαμβάνει καθημερινά ενημέρωση
για την πορεία των αιτήσεων
Μπορεί οι φορείς της αγοράς να ζητάνε 3 μήνες παράταση
στις 120 δόσεις και η κυβέρνηση να εξετάζει το ενδεχόμενο να
δώσει παράταση για κάποιες ημέρες, στην πράξη όμως όλα θα
κριθούν την τελευταία μέρα, από τη συμμετοχή του κόσμου στην
έκτακτη ρύθμιση μέχρι την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου.

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει ζητήσει να λαμβάνει
καθημερινά ενημέρωση για την πορεία των αιτήσεων. «Πρέπει να
έχουμε στοιχεία για να φανεί αν δικαιολογείται η παράταση»
εξηγούν.

Όπως αποκάλυψε το NM, η χαμηλή ροή αιτήσεων μετά τις 5
Σεπτεμβρίου που άνοιξε η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, ακύρωνε
στην πραγματικότητα (και έναντι των δανειστών φυσικά) τα
αιτήματα της αγοράς για παράταση κατά τουλάχιστον 1 μήνα –όπως
ζητούσε μάλιστα και ο Συνήγορος του Πολίτη.

«Γιατί να παρατείνουμε κάτι αν ο κόσμος δεν σπεύδει να το
αξιοποιήσει;» ήταν η πρώτη απάντηση στα σχετικά αιτήματα. Η
αρνητική τάση αυτή όμως φαίνεται πως πλέον ανατράπηκε. Γιατί
και στο υπουργείο Οικονομικών λένε πλέον πως «αν οι οφειλέτες
συνεχίσουν να μπαίνουν μαζικά στη ρύθμιση, όπως συμβαίνει τις
τελευταίες μέρες, τότε μπορεί να δοθεί παράταση».

Αν και αναγκαία συνθήκη, δεν αρκεί αυτό μόνο του, όπως
τονίζουν αρμόδιες πηγές. Μεγάλο ρόλο παίζουν αν, πώς και ποιοι
αξιοποιούν τις 120 δόσεις ή όχι: πόσα νοικοκυριά (φυσικά
πρόσωπα), πόσες επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα), για τι είδους ή
ύψους οφειλές κλπ. όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν για να φανεί την
τελευταία στιγμή αν θα δοθεί παράταση στις «120» και για πόσες
ημέρες τελικά: για 90 μέρες που ζητά η αγορά, για 30 που λένε
οι πληροφορίες ή …για μέχρι 4 ή 5 το πολύ -ως τα τέλη της
εβδομάδος που έρχεται δηλαδή ή και καθόλου!

Πηγή: Newmoney

ΠΗΓΗ:https://www.protothema.gr/economy/article/929594/120-dose
is-exetazetai-i-oligoimeri-paratasi/

