Τρεις στους δέκα δεν πλήρωσαν την πρώτη δόση στην εφορία
Συντάχθηκε απο τον/την inaoussa
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Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτη την πρώτη δόση της οφειλής του
φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την εκκαθάριση των φετινών
φορολογικών τους δηλώσεων και έπρεπε να εξοφληθεί εμπρόθεσμα έως το τέλος Ιουλίου.

Πρόκειται, κατά κύριο λόγο, για φορολογούμενους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα οι
οποίοι υπερφορολογήθηκαν και φέτος, κυρίως λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων
διαβίωσης και της αθροιστικής φορολόγησης των εισοδημάτων από μισθούς και ελευθέρια
επαγγέλματα σε ενιαία φορολογική κλίμακα.

Τα μέτρα αυτά εκτίναξαν σε εξωπραγματικά επίπεδα τα φορολογητέα εισοδήματά τους για
το 2017 και εκτόξευσαν στα ύψη τις τελικές φορολογικές τους επιβαρύνσεις.

Ασφυξία
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Οι φορολογούμενοι, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη επωμισθεί υπέρογκα φορολογικά
βάρη και έχουν αφήσει απλήρωτα χρέη κι από προηγούμενα έτη, δεν κατάφεραν να
πληρώσουν εμπρόθεσμα περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ από τον συνολικό ποσό της
πρώτης δόσης των οφειλών του φόρου εισοδήματος.

Το ποσό που άφησαν απλήρωτο αντιστοιχεί περίπου στο 30% της πρώτης δόσης, η οποία
έπρεπε να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου. Εκτιμάται δε ότι και ο αριθμός των
φορολογουμένων που δεν ανταποκρίθηκαν εμπρόθεσμα στην υποχρέωση εξόφλησης της
πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φθάνει περίπου το 30% του συνόλου. Ουσιαστικά,
περίπου 3 στους 10 φορολογούμενους δεν κατάφεραν να πληρώσουν εγκαίρως τον φετινό
φόρο εισοδήματος!

Η δυσμενής αυτή εξέλιξη, η οποία καταδεικνύει το γεγονός ότι ένα μεγάλο πλήθος πολιτών
με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα αδυνατεί να αντεπεξέλθει εγκαίρως στις φορολογικές
υποχρεώσεις του εξαιτίας των υπέρογκων φορολογικών επιβαρύνσεων που εξακολουθεί να
υφίσταται, αποτυπώνεται σε στοιχεία για την πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το
Δημόσιο που ανήρτησε χθες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην ιστοσελίδα της.

Στοιχεία – σοκ
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Η υπερχρέωση μεγάλου αριθμού πολιτών από τις δυσβάστακτες φορολογικές επιβαρύνσεις
αποκαλύπτεται και από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τη συμμόρφωση των οφειλετών του
Δημοσίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τον Ιούλιο προστέθηκαν στον συνολικό αριθμό των
φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση περισσότερα από
206.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ το συνολικό ποσό των νέων ληξιπρόθεσμων
οφειλών που δημιουργήθηκαν ανήλθε σε 377 εκατ. ευρώ. Σωρευτικά, από την αρχή έως το
τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη Φορολογική
Διοίκηση έφθασαν τα 5,57 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς το Δημόσιο -παλαιών και νέων- αυξήθηκε από τα 99,927 δισ. ευρώ στα 101,7 δισ.
ευρώ.

Ακτινογραφία

Αναλυτικά, τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν ότι:

-Τον Ιούλιο έπρεπε να καταβληθεί στο Δημόσιο ποσό φόρου εισοδήματος φυσικών
προσώπων συνολικού ύψους 993,46 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχούσε σχεδόν εξ
ολοκλήρου στην πρώτη δόση των οφειλών φόρου εισοδήματος που προέκυψαν από την
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εκκαθάριση των χρεωστικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2017. Από το ποσό αυτό
όμως καταβλήθηκαν τελικά 690,66 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 69,52%. Τα υπόλοιπα
302,80 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 30,48%, έμειναν απλήρωτα και κατέστησαν
ληξιπρόθεσμα. Εκτός από τον φόρο εισοδήματος, τον φετινό Ιούλιο έμεινε απλήρωτος και
ΦΠΑ συνολικού ύψους 176,24 εκατ. ευρώ (το συνολικό οφειλόμενο ποσό ήταν 1.223,54 εκατ.
ευρώ και το ποσό που τελικά καταβλήθηκε ανήλθε σε 1.047,30 εκατ. ευρώ).

-Οι φορολογούμενοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
τη Φορολογική Διοίκηση αυξήθηκαν κατά 206.212 εντός του Ιουλίου. Συγκεκριμένα, ανήλθαν
σε 3.933.628 άτομα στο τέλος Ιουλίου από 3.727.416 στο τέλος Ιουνίου.

-Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων αυξήθηκαν τον Ιούλιο στα
101,704 δισ. ευρώ, από 101,359 δισ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί τον Ιούνιο.

-Από τα 101,704 δισ. ευρώ του συνόλου των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, τα
5,569 δισ. ευρώ είναι νέες οφειλές που βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέσα
στο πρώτο επτάμηνο του 2018. Μόνο τον Ιούλιο οι νέες οφειλές που κατέστησαν
ληξιπρόθεσμες ανήλθαν σε 377 εκατ. ευρώ. Επίσης, από τα 101,704 δισ. ευρώ του συνόλου
των ληξιπρόθεσμων χρεών, τα 16,493 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 16,22%,
είναι χρέη ανεπίδεκτα είσπραξης, δηλαδή είναι αδύνατο να εισπραχθούν από τις αρμόδιες
υπηρεσίες. Τα υπόλοιπα 85,211 δισ. ευρώ θεωρούνται εισπράξιμα!
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-Οι φορολογικές αρχές επέβαλαν τον φετινό Ιούλιο μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή
κατασχέσεις σε τραπεζικές καταθέσεις, εισοδήματα, κινητά και ακίνητα περιουσιακά
στοιχεία σε 6.073 φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Δηλαδή
κάθε εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου επιβάλλονταν, κατά μέσο όρο, κατασχέσεις σε βάρος 276
φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις φορολογικές αρχές.

-Συνολικά, ο αριθμός των φορολογούμενων στους οποίους έχουν επιβληθεί κατασχέσεις
διαμορφώθηκε τον Ιούλιο σε 1.143.308 από 1.137.235 τον Ιούνιο. Οι φοροεισπρακτικές
υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε
βάρος άλλων 599.595 οφειλετών του Δημοσίου, κάτι το οποίο θα γίνει σταδιακά μέσα στους
επόμενους μήνες.

Πενιχρά έσοδα από ελέγχους σε πλούσιους

Την ίδια ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα
αδυνατούν να πληρώσουν εγκαίρως τους υπέρογκους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν
από τα εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, οι έλεγχοι για
φοροδιαφυγή σε οικονομικά ισχυρούς φορολογούμενους καρκινοβατούν καθώς τα ποσά των
φόρων και των προστίμων που καταλογίζονται από τους ελέγχους αυτούς έχουν
συρρικνωθεί δραματικά.

Σύμφωνα με στοιχεία για τις επιδόσεις του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου
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Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) τα οποία αναρτήθηκαν χθες στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι φορολογικοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν κατά το επτάμηνο
Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018 σε φυσικά πρόσωπα με μεγάλο πλούτο δεν ξεπέρασαν το 40% του
συνόλου των ελέγχων που πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ,
κατά την ίδια περίοδο, τα ποσά των φόρων και των προστίμων που βεβαιώθηκαν από τους
ελέγχους αυτούς ανήλθαν σε ποσοστό λίγο πάνω από το 2,4% του συνολικού ετήσιου
στόχου που έχει τεθεί με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για όλο το 2018! Σε σύγκριση
με το πρώτο επτάμηνο του 2017 τα ποσά των φόρων και των προστίμων που βεβαιώθηκαν
από την υπηρεσία αυτή ήταν μειωμένα κατά 85,89%.

Το… ταμείο

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ:

1) Κατά το πρώτο επτάμηνο (κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου) του 2018, τα 11
Τμήματα Ελέγχου του ΚΕΦΟΜΕΠ:

-Ολοκλήρωσαν τη διενέργεια 205 ελέγχων σε φυσικά πρόσωπα με μεγάλη οικονομική
επιφάνεια, τη στιγμή που για όλο το 2018 θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διενέργεια
550 ελέγχων σε φορολογούμενους αυτής της κατηγορίας, σύμφωνα με τον στόχο που έχει
θέσει η ΑΑΔΕ στο επιχειρησιακό της σχέδιο. Δηλαδή, στο πρώτο επτάμηνο του τρέχοντος
έτους οι ελεγκτές του ΚΕΦΟΜΕΠ ολοκλήρωσαν μόνο το 37,27% των ελέγχων που οφείλουν
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να έχουν πραγματοποιήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

-Βεβαίωσαν ποσά φόρων και προστίμων συνολικού ύψους μόλις 12,03 εκατ. ευρώ στα 205
φυσικά πρόσωπα με μεγάλο πλούτο τα οποία έλεγξαν, ενώ, σύμφωνα με το επιχειρησιακό
σχέδιο της ΑΑΔΕ για το τρέχον έτος, έως το τέλος Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν
βεβαιώσει συνολικά 500 εκατ. ευρώ από τους ελέγχους σε πλούσιους φορολογούμενους.
Ουσιαστικά στους πρώτους 7 από τους 12 συνολικά μήνες του 2018, οι ελεγκτές του
ΚΕΦΟΜΕΠ καταλόγισαν ποσά φόρων και προστίμων που αντιστοιχούν μόλις στο 2,4% του
στόχου που έχει τεθεί και για τους 12 μήνες του έτους.

2) Τα βεβαιωθέντα ποσά φόρων και προστίμων από το ΚΕΦΟΜΕΠ κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2018 είναι μειωμένα κατά 85,89% ή κατά 79,29 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με αυτά που
βεβαιώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2017.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο επτάμηνο του 2018 το ΚΕΦΟΜΕΠ βεβαίωσε -όπως ήδη
αναφέραμε- φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους μόλις 12,03 εκατ. ευρώ, ενώ την
αντίστοιχη περίοδο του 2017 είχε βεβαιώσει φόρους και πρόστιμα ύψους 91,32 εκατ. ευρώ.

Η δραματική μείωση των φορολογικών ελέγχων και των καταλογισμών φόρων και
προστίμων σε πλούσιους φοροφυγάδες, η οποία καταγράφεται φέτος, οφείλεται κυρίως
στις παραγραφές χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος που αφορούσαν
σε φυσικά πρόσωπα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, τα στοιχεία των οποίων
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περιλαμβάνονταν στις γνωστές πλέον λίστες μεγαλοκαταθετών του εσωτερικού και του
εξωτερικού.
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