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Τέλος στις περιπέτειες των δήμων σχετικά με την έκδοση
Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας [1]

Τέλος στις περιπέτειες των δήμων σχετικά με την έκδοση Φορολογικής και Ασφαλιστικής
Ενημερότητας και μιας σειράς από θεμάτων που έχουν προκύψει και αφορούν στις οφειλές
δημοτικών επιχειρήσεων δίνει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Σύμφωνα με την γνωμοδότηση υπ. αρ. 160/2016, η οποία εκδόθηκε μετά από ερώτημα του Υπουργού Γ. Κατρούγκαλου, οι δήμοι και οι περιφέρειες που υπάγονται σε συμψηφισμό οφειλών, τους παρέχονται για τα ποσά
που ρυθμίζονται συγκεκριμένα ευεργετήματα:

Τους χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
Αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της
διακόπτεται.
Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της
αναγκαστικής εκτέλεσης.
Στην γνωμοδότηση επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μπορεί να
καθορίζονται επιπλέον στοιχεία ως προς τη διαδικασία του συμψηφισμού των οφειλών μεταξύ του
δημοσίου, των ασφαλιστικών ταμείων, των δήμων και των περιφερειών.
Τέλος υπογραμμίζεται ότι οι οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο και το ΙΚΑ των αμιγών δημοτικών
επιχειρήσεων, απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους πρόστιμα προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις και η εξόφληση τους γίνεται υποχρεωτικά από τους ΟΤΑ
που τις έχουν συστήσει.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο link: http://www.kedke.gr/?p=14391 [2]
Πηγή: ΚΕΔΕ

Περιφερειακή ενότητα:

Περιφ.
Περιφ.
Περιφ.
Περιφ.
Περιφ.

Ενότητα
Ενότητα
Ενότητα
Ενότητα
Ενότητα

Βοιωτίας [3]
Ευβοίας [4]
Ευρυτανίας [5]
Φθιώτιδας [6]
Φωκίδος [7]

Πηγή URL: https://pedstereas.gr/article/telos-stis-peripeteies-ton-dimon-shetika-me-tin-ekdosi-forol
ogikis-kai-asfalistikis
Σύνδεσμοι
[1] https://pedstereas.gr/article/telos-stis-peripeteies-ton-dimon-shetika-me-tin-ekdosi-forologikis-kaiasfalistikis
[2] http://www.kedke.gr/?p=14391
Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας © 2016, τηλ. 22310-27368, e-mail info@pedstereas.gr.
Σχεδιασμός & δημιουργία ΓΝΩΣΙΣ Computers. Όροι χρήσης – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Σελίδα 1 από 2

Τέλος στις περιπέτειες των δήμων σχ
Δημοσίευση από ΠΕΔ Στερεάς
Ελλάδας (https://pedstereas.gr)
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

https://pedstereas.gr/perifereiakes-enotites/perif-enotita-voiotias
https://pedstereas.gr/perifereiakes-enotites/perif-enotita-eyvoias
https://pedstereas.gr/perifereiakes-enotites/perif-enotita-eyrytanias
https://pedstereas.gr/perifereiakes-enotites/perif-enotita-fthiotidas
https://pedstereas.gr/perifereiakes-enotites/perif-enotita-fokidos

Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας © 2016, τηλ. 22310-27368, e-mail info@pedstereas.gr.
Σχεδιασμός & δημιουργία ΓΝΩΣΙΣ Computers. Όροι χρήσης – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Σελίδα 2 από 2

