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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
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 αριθ. αποφ. 2918/9-12-2015 Απόφαση Δημάρχου, καθορίστηκε τέλος
0,5% καθώς και πρόστιμο επί των ακαθάριστων εσόδων έτους 2014, στην
ΚΑΤΣΙΛΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Φ.Μ. 137074743.

-

Με τους Χρηματικούς καταλόγους 047/2016 και 048/2016 βεβαιώθηκαν οι
οφειλές της παραπάνω οφειλέτου, ως εξής:
Χρηματικός κατάλογος
Ποσό που
βεβαιώθηκε
047/2016 :Τέλος 0,5%
έτους 2014
048/2016 : Πρόστιμο 0,50%
ετους 2014

244,13€
48,82€

Με την από 20-11-2017 αίτησή της ζητά τη διαγραφή της παραπάνω οφειλής,
σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που προσκόμισε και από τα οποία προκύπτει ότι
τα έσοδά της για το κατάστημα που διατηρεί στον Δήμο Βέροιας και στην Τοπική
Κοινότητα Ασωμάτων, για το έτος 2014 ήταν 2.395,73 €, για τα οποία έσοδα
πλήρωσε το τέλος και το αναλογούν πρόστιμο, με το υπ’ αριθ. 997/24-2-2015
διπλότυπο είσπραξης. Με την παραπάνω Απόφαση Δημάρχου της επιβλήθηκε τέλος
και πρόστιμο για υπόλοιπο εσόδων που προέκυπτε, ποσού 49.070,90 €, το οποίο
όμως αφορούσε έσοδα της παραπάνω υπόχρεου από πώληση τσιγάρων που δεν
υπόκεινται σε τέλος 0,5%.
Ύστερα από τα παραπάνω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
για τη διαγραφή, τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων έτους 2014 και του
αναλογούντος προστίμου που επιβλήθηκε στην ΚΑΤΣΙΛΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ με την
αριθμ. 2918/9-12-2015 απόφαση Δημάρχου.
Αναλυτικά, το ποσά προς διαγραφή έχουν ως εξής:

Χρηματικός
κατάλογος

Ποσό
προς
διαγραφή

047/2016 :Τέλος 0,5%
έτους 2014
048/2016 : Πρόστιμο 0,50%
έτους 2014

244,13€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

292,95€

48,82€

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

