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ΣΧΕΔΟΝ 13.000 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016

Σε μια νέα εποχή μπαίνει η ελληνική κοινωνία που δείχνει πως η κατρακύλα που
προκλήθηκε από την 7ετη κρίση δεν έχει σταματήσει, με τις προεκλογικές δεσμεύσεις της
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 1,5 χρόνο πριν, να αποδεικνύονται φρούδες ελπίδες που
καλλιεργήθηκαν με μόνο στόχο την εκλογική νίκη. Πλέον κάνει πρεμιέρα η μαύρη εποχή των
κατασχέσεων χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογούμενων που
έχουν οφειλές στο Δημόσιο.

Επιδημία κατασχέσεων πλήττει τις καταθέσεις των Ελλήνων φορολογουμένων, με τις
εφορίες να ... βγάζουν φωτιές φέτος αυξάνοντας κατά περισσότερες από 100.000 τις
κατασχέσεις μέσα στο πρώτο πεντάμηνο του χρόνου.

Είναι ενδεικτικό ότι πέρυσι μέσα στις πρώτες 100 εργάσιμες ημέρες του χρόνου οι εφορίες
είχαν προχωρήσει σε 333.000 χιλιάδες κατασχέσεις, ενώ εφέτος στο ίδιο διάστημα οι
κατασχέσεις από τους λογαριασμούς ξεπέρασαν τις 428.000.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι εφορίες μέσα στο 8ωρο λειτουργίας του κατάσχουν κάθε ημέρα
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χρήματα από 4.300 λογαριασμούς οφειλετών του Δημοσίου.

Μάλιστα οι κατασχέσεις από τους λογαριασμούς που έχουν γίνει, ξεπερνούν τις 428.000.

Οι πρωταθλήτριες εφορίες στις κατασχέσεις

Ζ" Θεσσαλονίκης 16.288 κατασχέσεις

ΔΟΥ Μυτιλήνης 15.000 κατασχέσεις

ΔΟΥ Κατερίνης 12.993 κατασχέσεις

ΔΟΥ Ιωαννίνων 12.935 κατασχέσεις

ΔΟΥ Σερρών 12.334 κατασχέσεις

ΔΟΥ Πάτρας 12.300 κατασχέσεις

ΔΟΥ Γλυφάδας 11.963 κατασχέσεις

ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης 11.755 κατασχέσεις

ΔΟΥ Σπάρτης 9.784 κατασχέσεις
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ΔΟΥ Κορίνθου 5.124 κατασχέσεις

Η αναγκαστική είσπραξη από την εφορία μπορεί να αποφευχθεί και ο πολίτης μπορεί να
προστατεύσει τα χρήματά του με κάποιες απλές κινήσεις.

Η πρώτη είναι η δήλωση μέσω της ειδικής εφαρμογής του taxisnet του ακατάσχετου
τραπεζικού λογαριασμού. Ο πολίτης θα πρέπει απλά να δηλώσει τον IBAN και αυτόματα η
εφορία ενημερώνει την τράπεζα. Με τον τρόπο αυτό οι πολίτες έχουν ακατάσχετο όριο ως
1.250 ευρώ σε αυτόν τον λογαριασμό.

Μια δεύτερη επιλογή είναι εάν ο πολίτης έχει πολλούς διαφορετικούς λογαριασμούς σε μία
ή περισσότερες τράπεζες να μοιράσει στους λογαριασμούς αυτούς ποσά ως 50 ευρώ. Ο
νόμος προβλέπει ότι από τους τραπεζικούς λογαριασμούς δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση
υπολοίπου έως 50 ευρώ, ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής.

Η τρίτη κίνηση που μπορούν να κάνουν οι πολίτες είναι η ρύθμιση των οφειλών πάνω από
500 ευρώ. Και στην περίπτωση αυτή μέσω taxisnet γίνεται η σχετική αίτηση για την
υπαγωγή στη ρύθμιση των 12 δόσεων.

Τέταρτη επιλογή που δίδεται από το νόμο είναι η ρύθμιση οφειλών ακόμη και εάν αυτές δεν
είναι ληξιπρόθεσμες. Για να γίνει αυτό ο πολίτης πρέπει να πάει στην εφορία και να
καταθέσει σχετική αίτηση.
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