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Τoυ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Τ
ον εφιάλτη της ηλεκτρονικής κατάσχε-
σης µισθών και συντάξεων από τους τρα-
πεζικούς τους λογαριασµούς έχουν βι-

ώσει 2.041.587 οφειλέτες του ∆ηµοσίου από 
τον Ιανουάριο του 2014 µέχρι τα τέλη του φε-
τινού Απριλίου. 

Σύµφωνα µε τα αποκλειστικά στοιχεία που 
φέρνει στο φως της δηµοσιότητας η Realnews, 
µόνο το πρώτο τετράµηνο του 2016 η εφορία 
έβαλε «ηλεκτρονικό χέρι» σε 428.465 καταθέ-
σεις, ενώ το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι είχαν 
κατασχεθεί χρήµατα σε 333.776 τραπεζικούς 
λογαριασµούς. Αυτό σηµαίνει ότι οι οφειλέτες 
που είχαν στην τράπεζα χρήµατα από µισθούς, 
συντάξεις ή εισοδήµατα από άλλες πηγές είδαν 
ξαφνικά να λιγοστεύει η κατάθεσή τους, γιατί το 
ποσό ή µέρος του ποσού της οφειλής τους στο 
∆ηµόσιο (φόρος εισοδήµατος, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.) κα-
τασχέθηκε από την εφορία χωρίς να µπορούν 
να παρέµβουν. 

Ειδικότερα, όταν ο φορολογούµενος έχει ληξι-
πρόθεσµες οφειλές άνω των 50 ευρώ σε ασφα-
λιστικό ταµείο ή 300 ευρώ στην εφορία και δεν 
έχει προβεί στη ρύθµισή τους, µετά από ειδο-
ποίηση του αρµόδιου φορέα, τότε το ∆ηµόσιο 
προχωρά σε αναγκαστικά µέτρα είσπραξης. Από 
τα αναγκαστικά µέτρα και τις κατασχέσεις γλιτώ-
νουν µόνο όσοι οφειλέτες έχουν ρυθµισµένες 
οφειλές, που τελούν σε αναστολή ή χρέη που 
έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης.

Ωστόσο, όπως επισηµαίνει στην «R» στέλεχος 
του υπουργείου Οικονοµικών, συνήθως για τέ-
τοια ποσά δεν λαµβάνονται αµέσως αναγκαστι-
κά µέτρα. Χαρακτηριστικά, ο αρµόδιος αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονοµικών Τρύφων Αλεξι-
άδης, αναφερόµενος στις κινήσεις της κυβέρ-
νησης για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, είπε ότι 
«δεν στοχεύουµε στα χαµηλά και στα µεσαία, 
αλλά στα µεγάλα και πολύ µεγάλα εισοδήµα-
τα». Ο αναπληρωτής υπουργός διευκρίνισε, 

Από την αρχή 
του χρόνου 
κατασχέθηκαν 
χρήµατα από 
λογαριασµούς 
σχεδόν µισού 
εκατοµµυρίου 
οφειλετών του 
∆ηµοσίου. Ο 
νόµος δίνει 
τη δυνατότητα 
να γίνεται η 
κατάσχεση 
για οφειλές 
άνω των 50 
ευρώ, αλλά η 
εφορία δίνει 
προτεραιότητα 
σε πολύ 
µεγαλύτερα 
ποσά

µάλιστα, πως αυτό δεν σηµαίνει ότι τα µικρό-
τερα χρέη θα εκκρεµούν επ’ αόριστον. «Ξεκινή-
σαµε από τα µεγάλα χρέη και όλες οι κινήσεις 
µας έχουν στόχο τους µεγαλοοφειλέτες», τόνι-
σε ο Τρ. Αλεξιάδης.

Σηµειώνεται ότι το ∆ηµόσιο έχει δικαίωµα να 
«σκουπίσει» τους τραπεζικούς λογαριασµούς 
των οφειλετών από ποσό κατάθεσης 1.250 ευ-
ρώ και πάνω. 

Την ίδια περίοδο, το πρώτο τετράµηνο του 
2016, εκρηκτική είναι και η αύξηση των κατα-
σχέσεων ακινήτων, που έφτασαν τις 9.810 από 
7.502 πέρυσι, ενώ ήδη ετοιµάζονται οι φάκελοι 
µε εντολές για άλλες 1.423. Μόνο τον Απρίλιο 
οι κατασχέσεις σε µισθούς, συντάξεις ή εισοδή-
µατα από άλλες πηγές έφτασαν τις 113.350 από 
79.469 τον αντίστοιχο περσινό µήνα, παρουσι-
άζοντας αύξηση της τάξης του 42,6%. 

Οπως προκύπτει από τα επίσηµα στοιχεία της 
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, οι κα-

τασχέσεις εις χείρας τρίτων, το 2014, ανήλθαν 
στις 945.340 και το 2015 στις 667.782, ενώ συ-
νολικά αυτή τη διετία γνωστοποιήθηκαν 50.457 
παραγγελίες για κατασχέσεις ακινήτων. Υπενθυ-
µίζεται ότι οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις µισθών, 
συντάξεων ή οποιωνδήποτε άλλων εισοδηµά-
των γίνονται σε όσους πολίτες έχουν εισοδή-
µατα άνω των 1.250 ευρώ. Υπενθυµίζεται ότι 
επί κυβερνήσεως Νέας ∆ηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ 
η τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικο-
νοµικών είχε αυξήσει το ποσό του ακατάσχε-
του λογαριασµού από τα 1.000, που είχε επι-
βάλει η τρόικα, στα 1.500 ευρώ, µε το ∆ηµό-

σιο να µπορεί να εισπράξει το 50% των χρηµά-
των από το ποσό αυτό και πάνω. ∆ηλαδή εάν 
κάποιος οφειλέτης είχε µηνιαίο µισθό 2.000 ευ-
ρώ, το ∆ηµόσιο µπορούσε να εισπράξει µόνο 
250 ευρώ. Με το σηµερινό καθεστώς εάν κά-
ποιος έχει τις ίδιες αποδοχές, το κράτος θα ει-
σπράξει 750 ευρώ. 

Η υπερφορολόγηση των µνηµονιακών χρό-
νων έχει φέρει περισσότερους φορολογουµέ-
νους σε αδυναµία πληρωµής των φορολογικών 
τους υποχρεώσεων, γεγονός που αποτυπώνεται 
στην έκρηξη των ληξιπρόθεσµων, οι οποίες ξε-
περνούν τα 87 δισ. ευρώ προς το ∆ηµόσιο και 
τα 20 δισ. ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταµεία. 
∆εν είναι λίγοι, µάλιστα, εκείνοι που ενώ µπήκαν 
στην ευνοϊκή ρύθµιση των 100 δόσεων για πα-
λαιότερες οφειλές, παίρνοντας στα χέρια τους 
τα νέα εκκαθαριστικά αδυνατούν να είναι συ-
νεπείς στην καταβολή των δόσεων. Μάλιστα, η 
κατάσταση θα µπορούσε να ήταν πολύ χειρό-
τερη, εάν το υπουργείο Οικονοµικών δεν πά-
γωνε, λόγω της επιβολής των capital controls, 
τα µέτρα αναγκαστικής είσπραξης το διάστηµα 
από τον Ιούνιο µέχρι τον Νοέµβριο του 2015.

Νέα ειδοποιητήρια
σε 50.000 οφειλέτες 
Η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων, µε στό-
χο την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών, 
στέλνει ειδοποιητήρια σε 50.000 οφειλέτες µε 
χρέη από 50 έως 500 ευρώ. Μέσω των ειδο-
ποιητηρίων τούς υπενθυµίζει τις οφειλές που 
έχουν στο κράτος, διευκρινίζοντας ότι υπάρ-
χει η δυνατότητα ρύθµισης και τµηµατικής εξό-
φλησης. Σηµειώνεται ότι απειλή κατάσχεσης δεν 
υπάρχει για αυτούς τους 50.000 φορολογου-
µένους, εφόσον φυσικά προχωρήσουν στην 
αποπληρωµή ή τη ρύθµιση της οφειλής τους, 
ενώ αναµένεται το επόµενο διάστηµα να ακο-
λουθήσουν και άλλοι κύκλοι ειδοποιήσεων. Οι 
πολίτες που λαµβάνουν αυτές τις επιστολές εί-
ναι όσοι έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές µέχρι τις 
31 ∆εκεµβρίου του 2015, των οποίων η κατα-
βολή της δόσης εξόφλησης έχει καθυστερήσει 
για περισσότερους από τρεις µήνες.  

«Ηλεκτρονικό χέρι» της εφορίας
σε 428.465 καταθέσεις

Κατασχέσεις µισθών και συντάξεων 
2015 2016 Μεταβολή (%)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 55.475 70.299 26,7

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 88.749 116.487 31,3

ΜΑΡΤΙΟΣ 110.083 128.329 16,6

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 79.469 113.350 42,6

ΣΥΝΟΛΟ 333.776 428.465 28,4

Κατασχέσεις ακινήτων 
2015 2016 Μεταβολή (%)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1.462 2.038 39,4

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2.300 2.421 5,3

ΜΑΡΤΙΟΣ 2.447 2.953 20,7

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1.293 2.398 85,5

ΣΥΝΟΛΟ 7.502 9.810 30,8

Τον Απρίλιο οι κατασχέσεις σε 
µισθούς και συντάξεις έφτασαν 
τις 113.350 από 79.469 
τον αντίστοιχο περσινό µήνα, 
σηµειώνοντας αύξηση 42,6%


