Ποιοι και πόσοι φόροι έμειναν
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Τάσειςανάκαμψης έδειξαν οι απλήρωτοι φόροι των φορολογούμενων προς το δημόσιο τον Ιούλιο.
Πρόκειται για τον μήνα που έληξε η πρώτη σημαντική φορολογική υποχρέωση των
φορολογούμενων προς τη φορολογική διοίκηση. Είναι η πρώτη από τις τρεις διμηνιαίες δόσεις του
φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Την ίδια ώρα λόγω της ρύθμισης των 120 δόσεων
μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των φορολογούμενων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη
φορολογική διοίκηση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία για την παρακολούθηση της φορολογικής διοίκησης:
- το νέο ληξιπρόθεσμο φορολογικό χρέος των φορολογούμενων, δηλαδή αυτό που δημιουργήθηκε
έως και το τέλος Ιουλίου διαμορφώθηκε στα 4,378 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 736
εκατομμύρια σε σχέση με τον Ιούνιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, ο απλήρωτος φόρος εισοδήματος ανήλθε σε 362,4 εκατ. ευρώ, ο απλήρωτος ΦΠΑ σε
240,3 εκατ. ευρώ, οι άλλοι άμεσοι φόροι στα 44,4 εκατ. ευρώ και τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων
και Στοιχείων (ΚΦΔ) στα 30,2 εκατ. ευρώ
- το πλήθος των οφειλετών μειώθηκε κατά 3,59% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας
τους 3.874.902 λόγω κυρίως της ρύθμισης των 120 δόσεων που προσέλκυσε πολλούς οφειλέτες
- το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος ανήλθε στο τέλος Ιουλίου σε 104,48 δισ. ευρώ
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,06% σε σχέση με τον Ιούλιο 2019
- από το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος των φορολογούμενων τα 18,9 δισ. ευρώ έχουν
χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης και έτσι το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο
ανέρχεται συνεπώς σε 85,5 δισ. ευρώ
- η εμπρόθεσμη εισπραξιμότητα των τεσσάρων βασικότερων φόρων, δηλαδή ΦΠΑ, φόρου
εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ διαμορφώθηκε τον Αύγουστο
σε 82,64% πραγματοποιώντας ρεκόρ σε σχέση με τα προηγούμενα τουλάχιστον πέντε χρόνια
- ο αριθμός των φορολογούμενων στους οποίους η φορολογική διοίκηση έχει ήδη ε[επιβάλλει

μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως είναι οι κατασχέσεις, διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στους
1.222.485 παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξης μόλις των 179 φορολογούμενων. Αυτό το
μορατόριουμ της εφορίας οφείλεται κυρίως στη ρύθμιση των 120 δόσεων που ήταν σε ισχύ
- ο αριθμός των φορολογούμενων στους οποίους η φορολογική διοίκηση μπορεί να επιβάλλει
μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ανέρχεται σε 1,78 εκατ. Όσοι από αυτούς δεν εντάχθηκαν στη
ρύθμιση των 120 δόσεων ή δεν εξόφλησαν την οφειλή του απειλούνται πλέον με κατασχέσεις.
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