ΒΕΒΑΙΩΣΗ & ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΗΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Είδος βεβαίωσης

Έννοια

1. Βεβαίωση υπό ευρύτατη έννοια

Έκδοση καταλογιστικής πράξης

2. Βεβαίωση υπό ευρεία έννοια

Κατάρτιση βεβαιωτικού καταλόγου

3. Βεβαίωση υπό στενή έννοια

Ταμειακή βεβαίωση

4. Βεβαίωση οίκοθεν

Βεβαίωση άνευ χρηματικού
καταλόγου

ΕΝΝΟΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 Φορολογικές διαφορές στους δήμους είναι αυτές που προκύπτουν από την
επιβολή δημοτικών φόρων, τελών, εισφορών και συναφών προστίμων.
 Δεν είναι φορολογικές οι διαφορές που προκύπτουν από πράξεις ή
παραλείψεις μη φορολογικού χαρακτήρα (π.χ. πρόστιμα του ΚΟΚ, πρόστιμα
υπαίθριας διαφήμισης).

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΩΝ & ΤΕΛΩΝ
 Πράξεις καταλογισμού δημοτικών φόρων δεν ανακαλούνται, αλλά
τροποποιούνται ή ακυρώνονται μόνο δια της δικαστικής οδού.

 Πράξεις καταλογισμού λοιπών επιβαρύνσεων μη φορολογικού χαρακτήρα
μπορεί να ανακαλούνται.

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ
 Αρμόδιος για τη λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης είναι ο δημοτικός ταμίας.
 Οφειλές ύψους άνω των 100,00 ευρώ ανά ημέρα καταβάλλονται υποχρεωτικά με
επιταγές ή με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.
 Η μη πληρωμή προσωπικής επιταγής του οφειλέτη συνεπάγεται βαρύτατες
προσαυξήσεις.
 Η είσπραξη των εσόδων μπορεί να ανατίθεται σε τράπεζες και στα ΕΛΤΑ.
 Με λογαριασμούς ύδρευσης των ΔΕΥΑ μπορεί να εισπράττονται δημοτικά έσοδα
ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 Η είσπραξη μπορεί να ανατεθεί σε ΔΟΥ με υπουργική απόφαση.
 Κατάσχεση εις χείρας του οφειλέτη για συνολικές κύριες οφειλές κατώτερες των
500,00 ευρώ δεν ενεργείται.
 Δεν κατάσχονται μισθοί, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα μικρότερα των
1.000,00 ευρώ. Πάνω από το όριο αυτό το κατασχετέο ποσό κλιμακώνεται ανάλογα με
το συνολικό του ύψος.
 Τραπεζική κατάθεση σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετη μέχρι το ποσό
των 1.250,00 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.
 Για την είσπραξη των εσόδων των ΔΕΥΑ δεν εφαρμόζεται ο ΚΕΔΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
 Η αποσβεστική προθεσμία είναι πενταετής και για όσα έσοδα βεβαιώνονται
βάσει δηλώσεως εικοσαετής.
 Ο χρόνος παραγραφής των ταμειακώς βεβαιωμένων αξιώσεων είναι
πενταετής για φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές και εικοσαετής για
λοιπά έσοδα.
 Δεν απαιτείται διοικητική πράξη για τη διαγραφή παραγεγραμμένων χρεών.

