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Αλόννησος 04 Iouviou 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(Ευεργετικέ ς ρυθµίσεις, για εξόφληση οφειλών προς τους ∆ή µους)
0 ∆ή µος Αλοννήσου στα πλαί σια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύ
χος
Α') «Ρύθµιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογικ
ή
∆ιοί κηση και τους Ο.Τ.Α. α ' βαθµού, Συνταξιοδοτικές Ρυθµί σεις ∆ηµοσί
ου και
λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενί σχυση της προστασίας των
εργαζοµένων και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη ρύθµ ίση οφειλών που έχουν
βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του
Ν.4611/2019, ήτοι έως και 16.07.2019.
Στον ανωτέρω Νόµο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργ ότερο εντ
ός
τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019, δηλ.
έως
16.09.2019 (ά ρθρο 111 Ν. 4611/2019).
Συγκεκριµένα:
Α. Στη ρύ θµιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήµους και
τα νοµικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και
δύο (2) µή νες από την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι έως και 16.07.2019.
Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε µηνιαίες ισόποσες
δόσεις (πλην της τελευτα ί ας που µπορεί να εί ναι µικρότερη των υπολοί πων)
µε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους
εκπρόθεσµης καταβολή ς που τις επιβαρύ νουν καθώς και από τα πρόστιµα λόγω
εκπρόθεσµης υποβολ ής ή µη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη
καταβολής τέλό υς.
Γ. Η ρυθµιζόµενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται
µέσα σε τρεις (3) εργ άσιµες ηµέρες από την ηµέρα υπαγωγ ής στη Ρύθµιση,
διαφορετικά η ρύθµιση καταργείται αυτοδικαί ως. Οι επόµενες δόσεις
καταβάλλονται µέχρι την τελευτα ία εργάσιµη ηµέρα του αντί στοιχου
µήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαί τερη ειδοποί ηση του οφειλέτη.
∆. Κάθε δόση πλην της τελευτα ίας δεν µπορεί να εί ναι µικρότερη των εί κοσι
(20) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορί ες µπορείτε να απευθ ύνεστε στο τµή µα εσόδων του
∆ήµου (τηλ. 24243-50202-2424350220-24. - θ
Ϋλ9)
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