Νέα "φέσια" δημιουργούν Δήμοι
και Νοσοκομεία -Αυξήθηκαν για
2ο συνεχή μήνα
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ΤονΦεβρουάριο, για 2ο συνεχή μήνα, τα κρατικά "φέσια" προς επιχειρήσεις, συνταξιούχους και
φορολογούμενους και άλλους ιδιώτες αυξήθηκαν. Αιτία είναι σχεδόν αποκλειστικά οι οφειλές των
Νοσοκομείων και των ΟΤΑ.
Τανέα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα το ΥΠΟΙΚ δείχνουν ότι το σύνολο των οφειλών προς
ιδιώτες αυξήθηκε στα 2,149 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου, παγιώνοντας την άνοδο που
ξεκίνησε έναν μήνα πριν και σφίγγοντας ακόμη πιο πολύ τη "θηλιά" στην αγορά.
Στοτέλος Δεκεμβρίου οι οφειλές έφταναν στα 2,031 δισ. ευρώ και στο τέλος Ιανουαρίου στα 2,066
δισ. ευρώ.
Ολόγος για ένα από τα κριτήρια της μεταμνημονιακής παρακολούθησης που οριακά επιτεύχθηκε.
Οι θεσμοί έκαναν λόγο για βραδεία μείωση και ζήτησαν πρόσθετη προσπάθεια από την
κυβέρνηση στην έκθεση που συζητείται αύριο από το Eurogroup.
Καιτούτο ενώ ο προηγούμενος "μνημονιακός" στόχος ήταν όλες οι οφειλές να έχουν εξαλειφθεί τον
Αύγουστο του 2018 (σ.σ. αρχικά θα έπρεπε να μηδενιστούν το 2017).
Τα νέα στοιχεία
Ταστοιχεία δείχνουν ότι σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης οι οφειλές έφτασαν στα 1,669 δισ. ευρώ.
Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αυξήθηκαν από 206 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο σε 221 εκατ. ευρώ τον
Φεβρουάριο και στα Νοσοκομεία από 359 εκατ. ευρώ σε 446 εκατ. ευρώ.
ΟιΕκκρεμείς Επιστροφές Φόρων μειώθηκαν οριακά από τα 488 εκατ.. ευρώ τον Ιανουάριο σε 480
εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο (οι Άμεσοι Φόροι που εκκρεμούν μειώθηκαν ενώ οι Έμμεσοι Φόροι
αυξήθηκαν). Δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία και ειδικά για τις
κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες
επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους
επαγγελματίες.

Σημειώνεταιότι ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής
κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής.
Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει
εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς. Από Δεκέμβριο
2015 και εφεξής οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών,
για τις οποίες έχει εκδοθεί το σχετικό ΑΦΕΚ (εκκαθαρισμένα και μη), μέχρι και το τέλος του μήνα
αναφοράς.
Ταίδια στοιχεία του ΥΠΟΙΚ δείχνουν Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής κυβέρνησης και υποτομέων
αυτής στα 2.905 δις ευρώ το πρώτο 2μηνο του 2019 έναντι 3.177 δις ευρώ πέρυσι.
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