ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Ανακοίνωση Ρύθµισης για Οδειλές
προς το ∆ήµο Φαρσάλων
Απαλλαγή Προσαυξήσεων µε ΕΦΑΠΑΞ καταβολή και µε Ποσοστό
µέχρι 100 ∆όσεις
Ο ∆ήµος Φαρσάλων, στα πλαίσια του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ
107/31.07.2017 τεύχος Α') ανακοινώνει τη ρύθµιση οφειλών που έχουν
βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος
του Ν.4483/17, ήτοι έως και 30.09.2017.
Στον ανωτέρω Νόµο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο
εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του Ν.4483/17,
δηλ. έως 30.11.2017. (άρθρο 52 παρ. 3 Ν. 4483/2017).
Συγκεκριµένα:
Α. Στη ρύθµιση του Ν. 4483/2017 υπάγονται οι οφειλές προς τους
δήµους και τα νοµικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα
βεβαιωθούν έως και δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι
έως και 30.09.2017.
Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε µηνιαίες
ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που µπορεί να είναι µικρότερη
των υπολοίπων) µε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και
τους τόκους εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και
από τα πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής ή
ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη καταβολής τέλους ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις
εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, µε
απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις,
µε απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδοµήντα δύο (72)
δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδοµήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις,
µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). (παρ.1 άρθρο
52 Ν.4483/17)
Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθµιση του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017
πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση ή το ποσό της εφάπαξ
εξόφλησης της οφειλής εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από
την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση, διαφορετικά η αίτηση
θεωρείται ως µη υποβληθείσα. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται έως
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του αντίστοιχου µήνα, χωρίς να
απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
∆. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν µπορεί να είναι µικρότερη των
είκοσι (20) ευρώ.
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Ε. Άρση δέσµευσης φορολογικής ενηµερότητας.
Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις δέσµευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής
ενηµερότητας από άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει:
α) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθµιζόµενης οφειλής του, για οφειλή
µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,
β) το δέκα τοις εκατό (10%) της ρυθµιζόµενης οφειλής του, για
οφειλή από πέντε χιλιάδες και µηδέν ένα (5.000,01) µέχρι δέκα
χιλιάδες (10.000) ευρώ,
γ) το είκοσι τοις εκατό (20%) της ρυθµιζόµενης οφειλής του, για
οφειλή δέκα χιλιάδες (10.000,01) ευρώ και πάνω,
ο δήµος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσµευσης αυτής προς την
αρµόδια ∆.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσµευση αυτής σε
περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και µίας εκ των δόσεων.
(παρ.9 άρθρο 52 Ν.4483/17)
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στην ταµειακή
υπηρεσία του ∆ήµου.
(Υπεύθυνη Επικοινωνίας κ. Καρακώστα Νίκη, τηλ. 2491350132 και
2491350130)

Φάρσαλα 18-09-2017
Ο ∆ήµαρχος
Άρης Καραχάλιος
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