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Ευχαριστίες της Μητρόπολης στις επιχειρήσεις 
που στηρίζουν την “Τράπεζα της Αγάπης”

Η Μητρόπολη Ξάνθης, με 
ανάρτησή της, εκφράζει 
θερμές ευχαριστίες προς 
τις εταιρείες που στηρί-
ζουν την “Τράπεζα της 
Αγάπης”, ειδικά τις γιορ-
τινές μέρες, όπου σιτίζο-
νται καθημερινά περισσό-
τεροι από 150 Ξανθιώτες.

Πιο αναλυτικά η μητρόπο-
λη ευχαριστεί τους: “Πλα-
στικά Θράκης, «Euromare» 
Losito Francesto, Οινο-
ποιείο Σγουρίδη, Οινοποι-

είο Κ. Παπαδόπουλου 
«Μαύρα Νερά», Ζαχα-
ροπλαστείο «Antoni», 
Ιχθυοπωλείο «Κοράλι», 
την Πρωτοβάθμια Εκ-
παίδευση Ν. Ξάνθης, 
τη Διεύθυνση, Εκπαι-
δευτικούς και Μαθητές 
του 14ου Δημοτικού 
Σχολείου και Ιδιωτι-
κού Σχολείου ΑΞΙΟΝ, 
καθώς και όλους τους 
πολίτες για τη σημα-
ντική προσφορά τροφί-
μων καθ’ όλη τη διάρ-

κεια του Δεκεμβρίου και 
του  Δωδεκαημέρου στην 
Τράπεζα της Αγάπης .
” Στις δύσκολες αυτές επο-
χές που βιώνουμε η δι-
ακριτική προσφορά των 
συμπολιτών μας αποτελεί 
γνήσια έκφραση της χρι-
στιανικής αγάπης προς 
τον πλησίον και στηρίζει 
την διαρκή προσπάθεια 
της τοπικής μας Εκκλη-
σίας προς ενίσχυση των 
αδελφών μας.” αναφέρε-
ται στη σχετική ανάρτηση.

Κορωνοχρέη: Πότε λήγει η προθεσμία για την 
ρύθμιση σε 36 ή 72 δόσεις

Για περίπου 830.000 δικαιούχους
Έως τις 26 Ιανουαρίου έχουν περι-
θώριο περίπου 830.000 φορολογού-
μενοι που επλήγησαν από την παν-
δημία να υποβάλλουν αίτηση για 
ένταξη στη ρύθμιση 36 -72 δόσεων 
για την εξόφληση των οφειλών τους.
Με απόφαση του υφυπουργού Οικο-
νομικών Α. Βεσυρόπουλου, παρατά-
θηκε η προθεσμία υπαγωγής, που κα-
νονικά έληγε στις 31 Δεκεμβρίου. Και 
τούτο γιατί η ανταπόκριση ήταν εξαιρε-
τικά περιορισμένη. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες οι αιτήσεις έως το τέλος του 
χρόνου δεν ξεπερνούσαν τις 35.000.
Η ένταξη των οφειλών στη ρύθμιση 
των έως και 72 δόσεων δεν αφορά 
όλους τους φορολογούμενους, αλλά 
μόνο τις επιχειρήσεις και τους επαγ-
γελματίες που είχαν κλείσει με κρα-
τική εντολή οποτεδήποτε στο διάστη-
μα από 27.10.2020 έως 31.7.2021.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 75 του ν. 4821/2021, στη 
ρύθμιση 36-72 δόσεων υπάγονται 
οφειλέτες με αρρύθμιστες οφει-
λές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ/Ελε-
γκτικά Κέντρα από 1.3.2020 έως 
31.7.2021. Πιο συγκεκριμένα αφορά:
– φυσικά πρόσωπα επιτηδευ-
ματίες πληγέντες λόγω Covid
– νομικά πρόσωπα /οντότητες πλη-

γέντες/πληγείσες λόγω Covid
– φυσικά πρόσωπα μη επιτη-
δευματίες με αναστολή σύμβα-
σης εργασίας για οποιοδήποτε 
χρονικό διάστημα από 1.3.2020 
έως 31.7.2021 λόγω Covid
– φυσικά πρόσωπα μη επιτη-
δευματίες που έλαβαν αποζη-
μίωση ειδικού σκοπού με μονο-
μερή δήλωση για οποιοδήποτε 
χρονικό διάστημα από 1.3.2020 
έως 31.7.2021 λόγω Covid
– φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευ-
ματίες που εντάχθηκαν στο μηχα-
νισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 
για οποιαδήποτε χρονικό διάστη-
μα από 1.3.2020 έως 31.07.2021
– φυσικά πρόσωπα μη επιτη-
δευματίες που έλαβαν μειω-
μένο μίσθωμα για οποιοδή-
ποτε χρονικό διάστημα από 
1.3.2020 έως 31.7.2021 και 
έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγ-
χου των δηλώσεων “Covid-19”,

– φυσικά πρόσωπα μη επιτη-
δευματίες που ήταν εγγεγραμ-
μένοι στο μητρώο ανέργων του 
ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα 
από 1.3.2020 έως 31.7.2021.

Στη ρύθμιση μπορούν να εντα-
χθούν και οφειλέτες με χρέη για 
τα οποία έχει χορηγηθεί ανα-
στολή είσπραξης και παράτα-
ση καταβολής λόγω Covid ανε-
ξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης 
και των παραπάνω κριτηρίων.

Επίσης, οφειλέτες στους οποίους 
επιβλήθηκε το μέτρο της προσω-
ρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
οποτεδήποτε στο διάστημα από 
27/10/2020 έως 31/7/2021, 

επιτρέπεται να εντάσσονται 
στη ρύθμιση οφειλές που βε-
βαιώθηκαν στο διάστημα από 
1/3/2020 έως 31/7/2021 όπως 
και οφειλές, που ανεξαρτήτως 
του χρόνου βεβαίωσης, έληξαν 
στο διάστημα από 1/3/2020 
έως 31/7/2021 και έχουν 
υπαχθεί από 27/10/2020 σε 
καθεστώς πάγιας ρύθμισης.

Στη ρύθμιση μπο-
ρούν να ενταχθούν:

α) όλες οι αρρύθμιστες βεβαι-
ωμένες οφειλές τους προς τη 
Φορολογική Διοίκηση για τις 
οποίες έχει χορηγηθεί παρά-
ταση προθεσμιών καταβολής 
ή και αναστολή είσπραξης έως 
και τις 31-12-2021 στο πλαί-
σιο της αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού

β) λοιπές αρρύθμιστες οφει-
λές τους προς τη Φορολογική 
Διοίκηση οι οποίες βεβαιώθη-
καν κατά τη χρονική περίοδο 
από τον Μάρτιο του 2020 έως 
και τον Ιούλιο του 2021, αλλά 
δεν κατέστη δυνατό να εξοφλη-
θούν εμπρόθεσμα. Δυνατότητα 
ένταξης έχουν κάθε είδους φό-
ροι, πρόστιμα  και τέλη, από 
ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ έως φόρο ει-
σοδήματος, ειδική εισφορά αλ-
ληλεγγύης και πρόστιμα της 
τροχαίας που έχουν βεβαιωθεί 
από την εφορία, την περίοδο 
Μαρτίου 2020-Ιουνίου 2021.

 

Δεν υπάρχει η δυνατότητα υπα-

γωγής στη ρύθμιση των 36-
72 δόσεων οφειλών όπως:

-ο φόρος εισοδήματος φο-
ρολογικού έτους 2020

-οι οφειλές που αφορούν 
σε ανάκτηση κρατικών 
ενισχύσεων που χορη-
γήθηκαν με τη σύσταση 
ειδικών αφορολόγητων 
αποθεματικών ή σύμφω-
να με άλλες διατάξεις και

-οι δόσεις ρυθμίσεων τμη-
ματικής καταβολής, βά-
σει δικαστικής απόφασης 
ή προσωρινής διαταγής.

Υπενθυμίζεται ότι όσοι 
επιλέξουν αποπληρωμή 
των οφειλών σε έως 36 μη-
νιαίες δόσεις είναι άτοκες, 
ενώ από 37 έως 72 δόσεις 
το επιτόκιο διαμορφώνεται 
σε 2,5%. Το ελάχιστο ποσό 
μηνιαίας δόσης ρύθμισης 
δεν μπορεί να είναι κατώ-
τερο από 30 ευρώ για ρυθ-
μίσεις οφειλών συνολικού 
ύψους έως 1.000 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων 
τόκων και προσαυξήσεων 
ή κατώτερο από 50 ευρώ 
για ρυθμίσεις οφειλών συ-
νολικού ύψους άνω των 
1.000 ευρώ, συμπεριλαμ-
βανομένων τόκων και προ-
σαυξήσεων. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης καταβολής 
δόσης, επιβάλλεται μη-
νιαία προσαύξηση 5%.


