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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Κορονοχρέη»: Τελευταία ευκαιρία για τη ρύθμιση των 72 δόσεων, ποιοι μπορούν να 
ενταχθούν.  
  

   Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει ότι περιθώριο έως το τέλος του μήνα έχουν οι 

ενδιαφερόμενοι προκειμένου να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που τους δίνει το υπουργείο 

Οικονομικών ώστε να μεταφέρουν τις ρυθμισμένες οφειλές τους από την πάγια ρύθμιση των 24 ή 

48 δόσεων, στη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων.  

  Προϋπόθεση για την αξιοποίηση των ευεργετικών διατάξεων είναι φορολογούμενοι και 

επιχειρήσεις να ανήκουν σε όσους είχαν κλείσει με κρατική εντολή οποτεδήποτε στο διάστημα 

από 27.10.2020 έως 31.7.2021.  

  Με αυτή την προϋπόθεση θα μπορούν να μεταφέρουν τις οφειλές τους στην λεγόμενη 

«κορονο-ρύθμιση» και να αυξήσουν τον αριθμό των δόσεων που πληρώνουν.  

  Ειδικότερα κατ’ εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για οφειλέτες στους οποίους επιβλήθηκε το 

μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε στο διάστημα από 27.10.2020 

έως 31.7.2021, επιτρέπεται να εντάσσονται στη ρύθμιση οφειλές που βεβαιώθηκαν στο 

διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και οφειλές, που ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης, 

έληξαν στο διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν υπαχθεί από 27.10.2020 έως την 

εφαρμογή της τροπολογίας σε καθεστώς πάγιας ρύθμισης υπό τον όρο ότι η ρύθμιση αυτή 

βρίσκεται εν ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Όσοι τελικά ενταχθούν στη ρύθμιση θα 

μπορούν να επιλέξουν αποπληρωμή σε ορίζοντα 36 μηνιαίων δόσεων χωρίς τόκο, ή 72 δόσεων 

με επιτόκιο 2,5%.  



  Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ 

για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, 

έως 1.000 ευρώ ή κατώτερο από 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, 

συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση 5%.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.4821/2021 στη ρύθμιση 36-72 δόσεων 

υπάγονται οφειλέτες με αρρύθμιστες οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα 

από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και συγκεκριμένα:  

 φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες λόγω COVID  

 νομικά πρόσωπα /οντότητες πληγέντες/πληγείσες λόγω COVID  

 φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες με αναστολή σύμβασης εργασίας για οποιοδήποτε 

χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID  

 φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή 

δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID 

 φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ» για οποιαδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.07.2021  

 φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για οποιοδήποτε χρονικό 

διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων 

“COVID-19”, 

 φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ 

οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021.  

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες με χρέη για τα οποία έχει χορηγηθεί 

αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής λόγω COVID ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης 

και των παραπάνω κριτηρίων.  

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν:  

α) όλες τις αρρύθμιστες βεβαιωμένες οφειλές τους προς τη Φορολογική Διοίκηση για τις οποίες 

έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης έως και τις 31-



12-2021 στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού,  

β) λοιπές αρρύθμιστες οφειλές τους προς τη Φορολογική Διοίκηση οι οποίες βεβαιώθηκαν 

κατά τη χρονική περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 αλλά δεν 

κατέστη δυνατό να εξοφληθούν εμπρόθεσμα.  

  Με τη διάταξη αυτή εντάσσονται κάθε είδους φόροι, πρόστιμα και τέλη, από ΕΝΦΙΑ και 

ΦΠΑ έως φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης και πρόστιμα της τροχαίας που 

έχουν βεβαιωθεί από την εφορία, την περίοδο Μαρτίου 2020- Ιουνίου 2021. Εξαιρείται ο 

φόρος εισοδήματος του 2021 και ήδη ρυθμισμένες οφειλές.  

 

  

  

 


