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 Καμιά αναστολή για τους ξενοδόχους της Λέσβου

Αρνητική απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών σε αναφορά του Σπ. Δανέλλη

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 23|12|2016 14:18

Ο βουλευτής του «Ποταμιού» Σπύρος Δανέλλης με αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή, ζήτησε να γίνει δεκτό το αίτημα της
Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, για αναστολή των οφειλών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων των νησιών του ανατολικού
Αιγαίου, που πλήγηκαν από την προσφυγική κρίση.

Ο βουλευτής του «Ποταμιού» Σπύρος Δανέλλης με αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή, ζήτησε να γίνει δεκτό το αίτημα της
Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου, για αναστολή των οφειλών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων των νησιών του ανατολικού
Αιγαίου, που πλήγηκαν από την προσφυγική κρίση.

Η υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, απάντησε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι στην αρμοδιότητα της. Το  δε
Υπουργείο Οικονομικών, που προφανώς είναι στην αρμοδιότητα του, απάντησε ότι δεν μπορεί να δώσει παράταση στην
καταβολή των οφειλών, πέραν του πλαισίου που ορίζει ο νόμος και πρότεινε ως λύση οι ξενοδόχοι της Λέσβου και των
άλλων νησιών που έχουν πληγεί από την προσφυγική κρίση, να επιλέξουν τις πάγιες ρυθμίσεις για τις οφειλές τους.

Ειδικότερα το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι με βάση τις διατάξεις του νόμου 4152 του 2013, υπάρχει η
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Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …
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jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
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Ειδικότερα το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι με βάση τις διατάξεις του νόμου 4152 του 2013, υπάρχει η
δυνατότητα τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 12 ή έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις ανάλογα με το
είδος του φόρου. Σε άλλο σημείο της απάντησης τονίζεται ότι οι ίδιες δυνατότητες δίνονται από το νόμο και για τις
βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Παράλληλα τονίζεται ότι αναστολή πληρωμής φόρων προβλέπεται για όλα τα νομικά πρόσωπα μέχρι τρεις φορές εντός
διαστήματος δέκα ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής εφόσον πληρούνται σωρευτικά προβλεπόμενες από το
νόμο, προϋποθέσεις.
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