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Θέµα: Αίτηµα για παράταση πληρωµής βεβαιωµένων οφειλών και δόσεων 

τµηµατικής καταβολής για τους ∆ήµους Λευκάδας και Μεγανησίου και για µη 

επιβολή διαδικαστικών προστίµων στις εκπρόθεσµες δηλώσεις ΦΠΑ, σύµφωνα 

µε το άρθρο 54 ΚΦ∆ ν.4174/2013, λόγω του καταστροφικού σεισµού της 

17.11.2015 

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Με την παρούσα και σε συνέχεια των ΠΟΛ 1259/2015 και 1270/2015, µε τις οποίες 

παρατάθηκε και ανεστάλη µέχρι τις 29/2/2016 η πληρωµή των βεβαιωµένων οφειλών 

και των δόσεων ρυθµίσεων/διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής για τους ∆ήµους 

Λευκάδος, Μεγανησίου και στις Π.Ε Κεφαλληνίας-Ιθάκης και Λευκάδας αντίστοιχα, 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εξαιτίας του καταστροφικού σεισµού της 17/11/2015, 

ζητώ την περαιτέρω παράταση και αναστολή της πληρωµής των βεβαιωµένων 

οφειλών των φυσικών και νοµικών προσώπων της προαναφερθείσας πληγείσας 

περιοχής.  

Το αίτηµά µου υποβάλλεται δεδοµένου ότι πολλοί από τους φορολογούµενους του Ν. 

Λευκάδας αδυνατούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, εφόσον 

δεν έχουν  χορηγηθεί έως και σήµερα ούτε καν οι αναγκαίες, έκτακτες κρατικές 

ενισχύσεις. 

Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, η εξόφληση των βεβαιωµένων οφειλών να 

πραγµατοποιηθεί µε ισόποσες άτοκες τµηµατικές καταβολές τους τρείς θερινούς 

µήνες (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο), επειδή κατά το χρονικό αυτό διάστηµα αυξάνονται 

τα έσοδα των υπόχρεων λόγω της τουριστικής περιόδου.  

 



Με βάση την ΠΟΛ.1253/25-11-15 δόθηκε παράταση έως τις 29-1-16 στην προθεσµία 

υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ περιόδου Οκτωβρίου, Νοεµβρίου 2015 των 

υποκείµενων που έχουν την έδρα τους στο ∆ήµο Λευκάδας. 

Στη συνέχεια, µε την ΠΟΛ.1259/30-11-15 δόθηκε παράταση στην υποβολή και 

καταβολή πλήθους δηλώσεων, φόρων και τελών έως τις 29-2-16 µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργηθεί σύγχυση και να θεωρηθεί ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής και 

καταβολής και του ΦΠΑ η 29-2-16.Πλήθος δηλώσεων ΦΠΑ που υπεβλήθησαν ή θα 

υποβληθούν µετά τις 29-1-16 θεωρούνται εκπρόθεσµες µε αποτέλεσµα να  

επιβαρυνθούν  µε υπέρογκα πρόστιµα και προσαυξήσεις για εκπρόθεσµη υποβολή.  

Για το λόγο αυτό η καταβολή του ΦΠΑ ∆΄ τρίµηνο΄15 πραγµατοποιείται έως 29-2-16 

(ΠΟΛ.1270/23-12-15), όπως επίσης ότι δεν δηµιουργείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισµού, αιτούµαι: 

Να θεωρηθούν εµπρόθεσµες οι δηλώσεις ΦΠΑ που θα υποβληθούν έως τις 29-2-16 

και αφορούν την περίοδο ∆΄τρίµηνο΄15(απλογραφικά βιβλία) και των περιόδων 

Οκτωβρίου, Νοεµβρίου και ∆εκεµβρίου΄15(διπλογραφικά βιβλία), για τον Ν. 

Λευκάδας  που πλήγηκε από τον σεισµό την 17-11-15 χωρίς να επιβληθούν τα 

διαδικαστικά πρόστιµα του άρθρου 54 ΚΦ∆ Ν.4174/2013.  

 

                                                                                                              Μετά τιµής  

 

Αθανάσιος Καββαδάς  

 

 
 


