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Οι κατασχέσεις κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων είναι στην ημερήσια διάταξη
για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι εκλεκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου οικονομικών προχωρούν συνεχώς σε δημοσιεύσεις
πλειστηριασμών σε οφειλέτες με πάνω από 300.000 χιλ οφειλές. Τριάντα επτά
περιπτώσεις ακινήτων μεγάλης αξίας ήδη βρίσκονται στην διαδικασία της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας. Όμως στις αντικειμενικές αξίες που είναι υποχρεωμένο το δημόσιο να
ξεκινήσει την δημοπρασία δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν αγοραστές. Στην παγίδα που
έβαλε όλους τους Έλληνες η κυβέρνηση για εισπράξει τα 3,7 δίς σε φόρους από ακίνητα
έπεσε και το υπουργείο οικονομικών που είναι αδύνατων να εισπράξει χρήματα από τους
πλειστηριασμούς σε αυτές τις τιμές.

Ο νέος προσανατολισμός να μειωθούν οι αντικειμενικές δεν έχει μόνο την κατεύθυνση των
φορ ελαφρύνσεων αλλά και την μείωση των αρχικών τιμών για τους πλειστηριασμούς, που
πλέον θα ξεκινούν στα 2/3 της αντικειμενικής.

Οι όφειλες στο δημόσιο από φόρους σχεδόν φτάνει το ένα δις ευρώ τον μήνα Αν
προστεθούν και οι παλαιές οφειλές (έως και το 2013) ύψους 60,480 δισ. ευρώ, το συνολικό
ποσό των ληξιπρόθεσμων χρεών στο 9μηνο 2014 φθάνει στα 70,16 δισ. ευρώ. Σε ένα μόλις
μήνα τα «φέσια» προς την εφορία αυξήθηκαν κατά 923 εκατ. ευρώ.

Δεν είναι σίγουρο ότι οι 100 δόσεις θα αποδώσουν χρήματα στα ταμεία αν και είναι μια
ανάσα για τους οφειλέτες που βλέπουν το χρέος τους μήνα με τον μήνα να αυξάνει από τα
πρόστιμα και τις προσαυξήσεις , και προς το παρών αποφεύγουν τις συνέπειες από
κατασχέσεις λογαριασμών και πλειστηριασμούς.
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Το φορολογικό παραμένει το άλυτο πρόβλημα για το ελληνικό δημόσιο που κάθε φορά για
να εισπράξει βρίσκει την εύκολη λύση. Να πληρώνει αυτός που έχει πληρώσει ξανά και
ξανά.

Η φοροδιαφυγή , η μαύρη οικονομία, και η οικονομία από παράνομες πράξεις δεν
συλλαμβάνονται ίσως γιατί και είναι τα μόνα χρήματα που κινούν την αγορά.

Όπως διαφαίνεται από την τρέχουσα αδυναμία των οφειλετών να πληρώσουν και την δόση
από την ρύθμιση των 100 δόσεων και τις τρέχουσες οφειλές ,οι οφειλέτες σύντομα θα
χρειαστούν νέα ρύθμιση με τεράστιο κούρεμα των παλαιών οφειλών και μείωση των φόρων
κατά 80% από το επίπεδο που είναι σήμερα.

Στην αρχή της ρύθμιση θα πληρωθούν μια δύο δόσεις και στη συνέχεια το πρόβλημα θα
εκτιναχθεί. Δεν υπάρχει αγορά που δίνει την δυνατότητα να πληρωθούν και χρέη και
τρέχουσες οφειλές και το κόστος διαβίωσης.

Εάν η κυβέρνηση η όποια κυβέρνηση δεν δημιουργήσει νέα πραγματική οικονομία θα μένει με
τους πλειστηριασμούς και τα δις των ανείσπρακτων οφειλών.
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έπεσε και το υπουργείο οικονομικών που είναι αδύνατων να εισπράξει χρήματα από τους
πλειστηριασμούς σε αυτές τις τιμές.

Ο νέος προσανατολισμός να μειωθούν οι αντικειμενικές δεν έχει μόνο την κατεύθυνση των
φορ ελαφρύνσεων αλλά και την μείωση των αρχικών τιμών για τους πλειστηριασμούς, που
πλέον θα ξεκινούν στα 2/3 της αντικειμενικής.

Οι όφειλες στο δημόσιο από φόρους σχεδόν φτάνει το ένα δις ευρώ τον μήνα Αν
προστεθούν και οι παλαιές οφειλές (έως και το 2013) ύψους 60,480 δισ. ευρώ, το συνολικό
ποσό των ληξιπρόθεσμων χρεών στο 9μηνο 2014 φθάνει στα 70,16 δισ. ευρώ. Σε ένα μόλις
μήνα τα «φέσια» προς την εφορία αυξήθηκαν κατά 923 εκατ. ευρώ.

Δεν είναι σίγουρο ότι οι 100 δόσεις θα αποδώσουν χρήματα στα ταμεία αν και είναι μια
ανάσα για τους οφειλέτες που βλέπουν το χρέος τους μήνα με τον μήνα να αυξάνει από τα
πρόστιμα και τις προσαυξήσεις , και προς το παρών αποφεύγουν τις συνέπειες από
κατασχέσεις λογαριασμών και πλειστηριασμούς.

Το φορολογικό παραμένει το άλυτο πρόβλημα για το ελληνικό δημόσιο που κάθε φορά για
να εισπράξει βρίσκει την εύκολη λύση. Να πληρώνει αυτός που έχει πληρώσει ξανά και
ξανά.

Η φοροδιαφυγή , η μαύρη οικονομία, και η οικονομία από παράνομες πράξεις δεν
συλλαμβάνονται ίσως γιατί και είναι τα μόνα χρήματα που κινούν την αγορά.

Όπως διαφαίνεται από την τρέχουσα αδυναμία των οφειλετών να πληρώσουν και την δόση
από την ρύθμιση των 100 δόσεων και τις τρέχουσες οφειλές ,οι οφειλέτες σύντομα θα
χρειαστούν νέα ρύθμιση με τεράστιο κούρεμα των παλαιών οφειλών και μείωση των φόρων
κατά 80% από το επίπεδο που είναι σήμερα.

Στην αρχή της ρύθμιση θα πληρωθούν μια δύο δόσεις και στη συνέχεια το πρόβλημα θα
εκτιναχθεί. Δεν υπάρχει αγορά που δίνει την δυνατότητα να πληρωθούν και χρέη και
τρέχουσες οφειλές και το κόστος διαβίωσης.
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Εάν η κυβέρνηση η όποια κυβέρνηση δεν δημιουργήσει νέα πραγματική οικονομία θα μένει με
τους πλειστηριασμούς και τα δις των ανείσπρακτων οφειλών.
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