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ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ Α.Κ.Ε.
ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Oικονομικών.
ΘΕΜΑ: Επιβάρυνση των ληξιπρόθεσμων χρεών με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής –
Ποιο το πραγματικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Κ. Υπουργέ,
Όπως έγινε γνωστό, κατόπιν δημοσιεύματος στην ιστοσελίδα «www.newmoney.gr», οι 3,8 εκατομμύρια
οφειλέτες της Εφορίας βαρύνονται,πέραν των 101,5 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, και
με «κρυφά» χρέη επιπλέον 30 δισ. ευρώ ή ακόμη και 50 δισ. ευρώ σύμφωνα με άλλες πηγές.
Τα 101,5 δισ. ευρώ δηλαδή, αφορούν μόνο σε βεβαιωμένες οφειλές και όχι σε προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής.Ως εκ τούτου, αν ήθελε κριθεί ότι τα ποσά των «κρυφών» χρεών είναι τα ανωτέρω, τότε τα
πραγματικά χρέη στην Εφορία είναι από 130 – 150 δισ. ευρώ.
Δεν υπάρχει όμως καταγραφή στα επίσημα στοιχεία, του συνολικού ποσού των τόκων και προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής για όλα αυτά τα συσσωρευμένα 101,5 δισ. ευρώ τα οποία χρωστούν στο δημόσιο
3,8 εκατομμύρια ΑΦΜ. Εκτιμάται ότι ξεπερνούν κατά πολύ το 30% ή 50% των επίσημων οφειλών,
υπολογίζοντας ότι επιβάλλεται προσαύξηση τουλάχιστον 0,78% τον μήνα ή 8% ετησίως για κάθε μήνα
καθυστέρησης αποπληρωμής της βεβαιωμένης οφειλής, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα.
Από τα 101,5 δισ. χωρίς τις προσαυξήσεις αυτές, ούτε τα μισά δεν προέρχονται από φόρους. Το 51,2%
αφορά μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, αποφάσεις
δικαστηρίων και λοιπά μη φορολογικά έσοδα) και το 85% εξ αυτών το χρωστούν μόλις 16.000
μεγαλοφειλέτες.
Συνεπεία των ανωτέρω, παραθέτω τα εξής ερωτήματα:
•
•

•
•

Πόσες και ποιες είναι τελικώς οι πραγματικές οφειλές στην Εφορία; Προκύπτουν αυτές από
έγγραφα και αν ναι, παρακαλώ όπως προσκομιστούν.
Παρακαλώ να προσκομιστεί παραλλήλως η σχετική λίστα των οφειλετών ανά ποσό κεφαλαίου, ήτοι
για οφειλές έως 10.000 ευρώ, από 10.000-100.000 ευρώ και από 100.000 ευρώ και άνω, ανά φορέα
δημοσίου (Εφορία, ασφαλιστικές εισφορές, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.).
Επιπροσθέτως, αιτούμαι την λίστα που αφορά σε χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες και τις
επιχειρήσεις, που αφορά σε Φ.Π.Α., φόρους και λοιπές οφειλές.
Προκύπτει το σύνολο του βεβαιωμένου κεφαλαίου από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές; Ομοίως, είναι
ξεκάθαρο το σύνολο του ποσού των τόκων και των προσαυξήσεων; Υπάρχει και είναι σαφής ο
σχετικός διαχωρισμός, ιδιαίτερα αναφορικά με τους ιδιώτες;
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