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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
ΘΕΜΑ:  Διαγραφή ή μη βεβαιωμένου τέλους και προστίμου επί ακαθαρίστων 

εσόδων για το έτος 2009 του ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

                                 
     Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   

«1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή 

εν μέρει: 

α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους  

αποποιήθηκαν την κληρονομιά. 

β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν 

έφερε  κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία 

βεβαιώθηκαν. 

γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι  

προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν 

έφεραν  αποτέλεσμα, και 

δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή 

κοινοτικών φόρων,  τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς 

λανθασμένο ως προς τη  φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή 

όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή  για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο 

πρόσωπο. 

2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου.» 

 

Με την από 24-01-2018 αίτηση (Αριθ. Πρωτ. 2772/24.01.2018), ο 

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ 018461513 μας προσκόμισε 

δικαιολογητικά (Ε3 οικονομικού έτους 2010 για την περίοδο από 1-1-2009 έως 31-

12-2009) για διαγραφή τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων και σχετικού προστίμου που 

έχουν βεβαιωθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγήθηκαν στην υπηρεσία μας από 

την Δ.Ο.Υ. Βέροιας.   

Με την υπ’ αριθ. 1257 (αριθ. πρωτ. 23407/15.05.2013) απόφαση Δημάρχου 

Βέροιας είχε καθοριστεί τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων 4.263,22€ του καταστήματος 

του ανωτέρω υπόχρεου, ποσού  21,21€ και πρόστιμο για κάθε μήνα καθυστέρησης 



 

 

ποσού 16,96€, ήτοι συνολικό ποσό 38,17€. (Εκ παραδρομής στην απόφαση 

Δημάρχου αναφέρεται ως έτος αναφοράς το έτος 2011 αντί του ορθού 2009). 

Μετά από έλεγχο των φορολογικών στοιχείων που προσκόμισε ο ανωτέρω 

υπόχρεος διαπιστώθηκε ότι για το έτος 2009 το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων 

ύψους 4.263,22€ που χορηγήθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., 

αφορούσε έσοδα από λιανικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων και κασετών  

που δεν υπόκεινται σε τέλος 0,5%.   

Ειδικότερα, για το έτος 2009 (οικονομικό έτος 2010) υπολογίστηκε τέλος 

0,5% επί  ακαθαρίστων εσόδων ύψους 4.263,22€ [4.263,22/1,005) = 4.242,01 Χ 

0,5%] ποσού 21,21€ και πρόστιμο για κάθε μήνα καθυστέρησης ποσού 16,96€, τα 

οποία βεβαιώθηκαν στους χρηματικούς καταλόγους  Χ.Κ. 038/2014 και 021-1/2014 

αντίστοιχα.   

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά με τη 

διαγραφή ή μη της οφειλής συνολικού ποσού 38,17€ του ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΘΩΜΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ 018461513, σύμφωνα με τον πίνακα που 

ακολουθεί και αφορά το έτος 2009: 
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ΠΟΣΟ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  

038/2014 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21,21 21,21 

021-

1/2014 

ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16,96 16,96 

    ΣΥΝΟΛΟ 38,17 
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