Νέοι απλήρωτοι φόροι 518 εκατ.
τον Σεπτέμβριο
05/Νοε/2019 13:58
Του Σπύρου Δημητρέλη
Νέουςαπλήρωτους φόρους ύψους 518 εκατομμυρίων ευρώ άφησαν οι φορολογούμενοι τον
Σεπτέμβριο. Τον ίδιο μήνα αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των φορολογούμενων με
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση καθώς πολλοί περιμένουν τη νέα
ευνοϊκότερη πάγια ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση με περισσότερες δόσεις.
Ειδικότερα, από τα στοιχεία Σεπτεμβρίου για την παρακολούθηση της φορολογικής διοίκησης
προκύπτουν τα εξής:
-οι νέοι απλήρωτοι φόροι στον εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκαν στα 4,907
δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας τον Σεπτέμβριο αύξηση κατά 518 εκατομμύρια σε σχέση με τον
Αύγουστο. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο σε μη εμπρόθεσμη εξόφληση ΦΠΑ και
φόρου εισοδήματος
-το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος των φορολογούμενων προς τη φορολογική διοίκηση ανήλθε τον
Σεπτέμβριο στα 104,9 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου μισό δις ευρώ
-ο συνολικός αριθμός των φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμες οφειλές διαμορφώθηκε τον
Σεπτέμβριο σε 4.351.315 παρουσιάζοντας αύξηση μέσα σε έναν μήνα κατά 476.413
φορολογούμενους.
-ο αριθμός των φορολογούμενων στους οποίους έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης
ανήλθε τον Σεπτέμβριο σε 1.227.944, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5.459.
Αναλυτικάτα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ:
·

Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο

: € 104.915.645.925

·

Ανεπίδεκτα είσπραξης

:

·

Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο : € 85.701.533.108

·

Πλήθος οφειλετών

€ 19.214.112.817

:

4.351.315

Νέοληξιπρόθεσμο:
1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό "νέο ληξιπρόθεσμο" που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
Γιατο μήνα αναφοράς (Σεπτέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 588 εκ. , ενώ την ίδια

περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 1.419 εκ. (μείωση κατά 58,6%)
Το96% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

2.
Σε ό,τι αφορά το συνολικό "νέο ληξιπρόθεσμο" που προστέθηκε στα βιβλία μας
εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:
Γιατο μήνα αναφοράς (Σεπτέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 529 εκ., ενώ την ίδια
περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 514 εκ. (αύξηση κατά 2,9%)
Το98% περίπου προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:
Σεό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για τον Σεπτέμβριο (εξαιρουμένων των μη
φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 233εκ. (έναντι 240 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018) εκ
των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (95%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:

Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

