20122
29Νοεµβρίου 201
Σχέδιο εκκαθάρισης ληξιπρόθεσµων οφειλών από το υπουργείο Οικονοµικών
Το «Σχέδιο Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσµων Οφειλών» παρουσιάστηκε σήµερα
από τον
αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών Χρήστο Σταϊκούρα. Βάσει του σχεδίου υπάρχουν
συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα και προϋποθέσεις για την αποπληρωµή των οφειλών. Μεταξύ
αυτών για παράδειγµα, προβλέπεται πως κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης όλοι οι φορείς,
υπουργεία και Νοµικά Πρόσωπα θα πρέπει να οριστικοποιήσουν
οριστικοποιήσουν το σύνολο των ληξιπρόθεσµων
οφειλών που έχουν µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2012. Ευθύνη για την κατάρτιση της σχετικής λίστας
θα έχει ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών του κάθε υπουργείου. Ήδη υπάρχουν κωδικοί
στο υπουργείο Οικονοµικών και στην Τράπεζα της Ελλάδος
Ελλάδος ειδικά για ληξιπρόθεσµες οφειλές και
θα υπάρχει χρονολογική σειρά για τις καταβολές. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε τακτικά
χρονικά διαστήµατα θα αξιολογεί τα αιτήµατα και θα γίνεται η εκκαθάριση αυτών των
υποθέσεων. Σε πρώτη φάση το ∆εκέµβριο 2012 αναµένεται να διατεθούν 1,9 δισ. ευρώ για την
αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του ∆ηµοσίου.
Νέα ρύθµιση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των φορολογουµένων
Νέα ρύθµιση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των φορολογουµένων προς το ∆ηµόσιο προωθεί το
υπουργείο Οικονοµικών µετά την αύξηση των συνολικών οφειλών στα 54,5 δισ. ευρώ, εκ των
οποίων 11 δισ. ευρώ στο 10µηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012. Η νέα ρύθµιση θα δίνει τη
δυνατότητα εξόφλησης οφειλών έως και σε 48 δόσεις, µε ελάχιστη µηνιαία καταβολή της τάξεως
των 50 - 80 ευρώ και θα ενταχθεί στις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων
εµπλουτίζοντας και διευρύνοντας διαδικασία ρύθµισης
ρύθµισης η οποία προβλέπεται και σήµερα.
Μείωση 4,8% στα τραπεζικά δάνεια τον Οκτώβριο
Επιταχύνθηκε τον Οκτώβριο ο ρυθµός µείωσης της χρηµατοδότησης του ιδιωτικού τοµέα από τις
τράπεζες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.
Συγκεκριµένα,
γκεκριµένα, ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής της συνολικής χρηµατοδότησης του εγχώριου
ιδιωτικού τοµέα ανήλθε στο 4,8%, από 4,5% τον Σεπτέµβριο. Η εξέλιξη όµως αυτή οφείλεται
αποκλειστικά στην εξέλιξη της χρηµατοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και συνδέετα
συνδέεται
µε ενδο-οµιλικές
οµιλικές συναλλαγές των πιστωτικών ιδρυµάτων µε θυγατρικές τους.
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Η καθαρή ροή της συνολικής χρηµατοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τοµέα ήταν αρνητική
κατά 1,037 δισ. ευρώ (Οκτώβριος 2011: αρνητική καθαρή ροή 510 εκατ. ευρώ).
Μείωση των εσόδων από ΦΠΑ καταδεικνύουν στοιχεία εκτέλεσης του
προϋπολογισµού
Στα 10,9 δισ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα στον κρατικό προϋπολογισµό από τον φόρο εισοδήµατος το
δεκάµηνο του 2012. Όπως προκύπτει από στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον
υφυπουργό Οικονοµικών
οµικών Γιώργο Μαυραγάνη η αύξηση, σε σχέση µε το αντίστοιχο δεκάµηνο
πέρυσι, είναι 4,4% καθώς το δεκάµηνο του 2011 τα έσοδα από φόρο εισοδήµατος είχαν ανέλθει
σε 10,5 δισ. ευρώ. Από την ανάλυση των εσόδων από το φόρο εισοδήµατος προκύπτει ότι το
δεκάµηνο του
ου 2012 σε σύνολο 10,9 δισ. ευρώ, τα 8,2 δισ. ευρώ είναι έσοδα από τον φόρο
εισοδήµατος φυσικών προσώπων, το 1,3 δισ. ευρώ είναι από νοµικά πρόσωπα και άλλο ένα 1,3
δισ. ευρώ είναι από φόρο εισοδήµατος ειδικών κατηγοριών. Όπως προκύπτει από το έγγραφο
του υπουργείου Οικονοµικών, το 2012 σηµειώθηκε αύξηση 23,4% στα έσοδα από τον φόρο
εισοδήµατος των φυσικών προσώπων. Αντίθετα, µείωση 38,8% σηµειώνουν τα έσοδα από τον
φόρο εισοδήµατος των νοµικών προσώπων και µείωση 15,5% στα έσοδα από τον φόρο
εισοδήµατος ειδικών κατηγοριών.
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