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Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προϋπολογισμού
& Δημοσιονομικών Αναφορών

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1706/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 223295/13979/24-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1706/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή φόρου εκκαθάρισης ετήσιας
φορολογικής δήλωσης έτους 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού έως τις Τριακοσίες Ογδόντα Οκτώ χιλιάδες διακοσίες πέντε ευρώ και εβδομήντα
οκτώ λεπτά (388.205,78) από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας έτους 2019’», για δικές σας
ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
24η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

21961/2283/19.07.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος, Σύρμος Γεώργιος και Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. Σαλμάς Κων/νος, Κουμπουλής Δημήτριος, Μπατιστάτος
Σπύρος-Γιάννης, για το 1ο 2ο και 93ο θέματα αντίστοιχα στην Ημερήσια διάταξη.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 1706/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 27ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης που το
σώμα συμφώνησε ομόφωνα, με τίτλο: «Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή φόρου εκκαθάρισης
ετήσιας φορολογικής δήλωσης έτους 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού έως τις Τριακοσίες Ογδόντα Οκτώ χιλιάδες διακοσίες πέντε ευρώ και
εβδομήντα οκτώ λεπτά (388.205,78) από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας έτους 2019’».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 223295/13979/24-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών, η
οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
Με την απόφαση 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τροποποίηθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σκοπός του
παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της
8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση,
η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του
δημόσιου λογιστικού.
Με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010
«Σχέδιο Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των Περιφερειών. Συγκεκριμένα με την
παράγραφο 1γ του άρθρου 5 του νόμου αυτού η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια και για την έγκριση των
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις αποφασίζει το περιφερειακό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών που
δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Α' 42), σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Με τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την
εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών κοινοποίηθηκαν
διατάξεις σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών.
Με την υπ’ αριθμό 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών γίνεται η επικύρωση των
αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014, με την οποία ανακηρύχτηκαν ο
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014−2019, καθώς και με την 456/2014 διόρθωση −
συμπλήρωση αυτής. Με το από 25.8.2014 πρακτικό ορκωμοσίας ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα
Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την υπ’ αριθμό οικ. 253511/3946/3.10.2016
(ΦΕΚ.555 τ.ΥΟΔΔ/18.10.2016) απόφαση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, τροποποίησε την υπ’ αριθ.
οικ. 246014/4155/11.9.2014 απόφαση του (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την υπ’
αριθ.
279404/4443/27.10.2015
απόφαση του ιδίου (ΦΕΚ796 τ.ΥΟΔΔ/6.11.2015). Με την υπ’ αριθμό.
οικ.6296/59/9.1.2017 (ΦΕΚ.211Β’/30.1.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες α)
στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε
Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Με την υπ’ αριθ. 228/2018 (22η Συνεδρίαση στις 15.11.2018) απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο,
«Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην
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υπ. αριθ. 2433/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στην εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών κ. Παναγιώτη Μπράμου». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε
νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 265933/28.12.2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με την απόφαση 39/2019 (5η Συνεδρίαση στις 12.3.2019), το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Α’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2019 της
Περιφέρειας». Η απόφαση αυτή αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.
56584/20.3.2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου. Με την απόφαση 53/2019 (6η Συνεδρίαση στις 22.4.2019), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής
Ελλάδας «ενέκρινε την Β’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2019 της Περιφέρειας». Η απόφαση αυτή
αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 96119/7.5.2019 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με την απόφαση
112/2019 (8η Συνεδρίαση στις 17.7.2019), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Γ’
τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2019 της Περιφέρειας».
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α’/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» ισχύουν τα
παρακάτω:
Άρθρο 44 «Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων». Φόρος
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων είναι ο φόρος που επιβάλλεται ετησίως στα κέρδη
που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες.
Άρθρο 45 «Υποκείμενα του φόρου». Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
υπόκεινται: α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, β) οι προσωπικές
εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται
και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται
κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου, δ)
συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές
εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, στ) κοινοπραξίες, ζ) οι νομικές
οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες
περιπτώσεις.
Άρθρο 37 «Τόκοι». 1. Ο όρος τόκοι σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους, είτε
εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι,
και ιδιαίτερα εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και ομολογίες, με ή χωρίς ασφάλεια, και
κάθε είδους δανειακή σχέση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων (premiums), των
συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos) και ανταμοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή
χρεόγραφα. 2. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων
γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.
Άρθρο 39 «Εισόδημα από ακίνητη περιουσία». 1. Ο όρος εισόδημα από ακίνητη περιουσία σημαίνει το
εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν
παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Ειδικότερα το εισόδημα αυτό προκύπτει από: α) Εκμίσθωση ή
υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, κατασκευών και
κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους. β) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης
μεταλλείων, λατομείων, δασικών και αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια,
καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, καθώς και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι στην
επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτή, όπως τα ιχθυοτροφεία, οι λίμνες, οι δεξαμενές, οι πηγές και τα
φρέατα. γ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης από την παραχώρηση χώρου για την
τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών επιγραφών. δ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης
κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα.
Άρθρο 47 «Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα». 1. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄, του Μέρους Δεύτερου («Φόρος Εισοδήματος
Φυσικών Προσώπων») του Κ.Φ.Ε., εκτός από τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο παρόν
κεφάλαιο. 2. Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις
περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Άρθρο 21 «Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα». 1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα
θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών
δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις
επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της
επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού
έτους. Ειδικά, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα
από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών,
δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.
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Άρθρο 29 «Φορολογικός συντελεστής». 1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται
σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ) Συντελεστής (%) ≤50.000 26% , ≥50.000 33%
Άρθρο 58 «Φορολογικός συντελεστής». 1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα
νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή
είκοσι έξι τοις εκατό (26%). Όταν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β΄, δ΄, ε΄ στ΄ και ζ΄ του άρθρου 45 τηρούν
απλογραφικά βιβλία τα κέρδη που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με
την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 29.
Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή
φορολογίας νομικών προσώπων. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού αυξάνεται από 26% σε
29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα της παραγράφου
1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013 που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν
διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ' του
άρθρου 45 του ν.4172/2013 που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 11 της υποπαραγράφου Δ.1 της παραγράφου Δ του ίδιου
ως άνω άρθρου και νόμου τροποποιείται η παράγραφος 36 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, όπως αυτή
προστέθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 και συγκεκριμένα, ορίζεται
ότι το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 71 (ήτοι, κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή
ή την αλλοδαπή, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, κοινοπραξίες, νομικές οντότητες του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.
πλην εκείνων που ορίζονται ρητά στην παρ.2 του άρθρου 71, τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα
υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα) είναι εκατό τοις εκατό (100%)
για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Ειδικά,
για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 71 (ήτοι,
νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των περ.β', γ', ε' και στ' μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών
εταιρειών του άρθρου 45) το ποσοστό της προκαταβολής ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τα
κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά
έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Για τα κέρδη που
προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά το ποσοστό της
προκαταβολής που βεβαιώνεται μετά την σταδιακή αύξηση είναι 100%.
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα παραθέτουμε πίνακα με τον υπολογισμό των εισοδημάτων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας φορολογικής χρήσης 2018, τα οποία φορολογούνται με βάση τις αναφερόμενες διατάξεις του
Ν.4172/2013 και το ποσό του φόρου που προκύπτει ανά Περιφερειακή Ενότητα:
2018
Περιφερειακή
Ενότητα

Ακίνητα

Εισόδημα
Μείον
Αποσβέσεις

Τόκοι

Σύνολο

Παρακρατήσεις

Αχαία
Ηλεία
Αιτωλοακαρνανία

4.200,00
401.182,32
136.142,71

573.020,07
106.275,88
173.218,69

16.682,38
205.756,82
116.491,55

560.537,69
301.701,38
192.869,85

51.780,38
151,93
809,93

ΣΥΝΟΛΑ

541.525,03

852.514,64

338.930,75

1.055.108,92

52.742,24

2018
Περιφερειακή
Ενότητα
Αχαία
Ηλεία
Αιτωλοακαρνανία

Φόρος Εισοδήματος

Φορολογία
Προκαταβολή
Προκαταβολή
Προηγ. έτους
Επόμ. έτους

Χαρτόσημο

Καταβλητέο

162.555,93
87.493,40
55.932,26

61.971,06
75.796,76
0,00

110.775,55
87.341,47
55.122,33

151,20
14.442,56
4.901,14

159.731,24
113.328,74
115.145,80

ΣΥΝΟΛΑ
305.981,59
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε:

137.767,82

253.239,35

19.494,90

388.205,78

ΑΔΑ: ΩΒΩ17Λ6-9ΡΘ
Για την έγκριση δαπάνης που αφορά εκκαθάριση της ετήσιας φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2018
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και τη διάθεση
συνολικής πίστωσης μέχρι του ποσού των Τριακοσίων Ογδόντα Οκτώ χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ και
εβδομήντα οκτώ λεπτών (388.205,78) από τον προϋπολογισμό έτους 2019, η οποία βαρύνει και τις τρείς
Περιφερειακές Ενότητες για τις οποίες προκύπτει φόρος, ανάλογα με το ποσό του φόρου που τους αναλογεί,
όπως ο παρακάτω πίνακας:
2018
Περιφερειακή
Ενότητα
Αχαία
Ηλεία
Αιτωλοακαρνανία

Φόρος Εισοδήματος
162.555,93
87.493,40
55.932,26

Φορολογία
Προκαταβολή
Προκαταβολή
Προηγ. έτους
Επόμ. έτους
61.971,06
75.796,76
0,00

110.775,55
87.341,47
55.122,33

Χαρτόσημο

Καταβλητέο

151,20
14.442,56
4.901,14

159.731,24
113.328,74
115.145,80

ΣΥΝΟΛΑ
305.981,59
137.767,82
253.239,35
19.494,90
388.205,78
Επειδή η φορολογική δήλωση θα υποβληθεί μέχρι τις 31.7.2019, ο φόρος θα καταβληθεί σε πέντε (5) ισόποσες
δόσεις ποσού 77.641,16 ευρώ μέχρι τις 31.12.2019, η δε πρώτη δόση θα καταβληθεί μετά την υποβολή της
δήλωσης και μέχρι τις 31.8.2019. Η δαπάνη βαρύνει τους Προϋπολογισμούς των Ενοτήτων
Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας και συγκεκριμένα τους Κ.Α.Ε. 02.01.072.0911.01.1231 «Φόροι (τρέχον
έτος) (Λοιπές Δαπάνες)», 02.02.073.0911.01.1213 «Φόροι (τρέχον έτος) - Τέλος μεταβίβασης οχημάτων» και
02.03.072.0911.01.0001 «Φόροι (τρέχον έτος)» και το πλήρες ποσό του φόρου θα καλυφθεί με την αμέσως
επόμενη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.
Για το σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθ. 2811/223112/13970/24.7.2019 (ΑΔΑ:ΩΡΔ076Λ-ΞΒΞ),
2812/223087/13969/24.7.2019 (ΩΗΚΨ7Λ6-Ν4Η), 2813/223083/13968/24.7.2019 (6ΩΚΙ7Λ6-35Ζ) αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης που αντιστοιχούν στις υπάρχουσες εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΑΔΑ: ΩΒΩ17Λ6-9ΡΘ

 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 223295/13979/24-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη δαπάνη που αφορά εκκαθάριση της ετήσιας φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους
2018 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4172/2013
και τη διάθεση συνολικής πίστωσης μέχρι του ποσού των Τριακοσίων Ογδόντα Οκτώ χιλιάδων
διακοσίων πέντε ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (388.205,78€) από τον προϋπολογισμό έτους
2019, η οποία βαρύνει και τις τρείς Περιφερειακές Ενότητες για τις οποίες προκύπτει φόρος,
ανάλογα με το ποσό του φόρου που τους αναλογεί, όπως ο παρακάτω πίνακας:
2018
Περιφερειακή
Ενότητα
Αχαΐα
Ηλεία
Αιτ/νία
ΣΥΝΟΛΑ

Φόρος
Εισοδήματος
162.555,93
87.493,40
55.932,26
305.981,59

Προκαταβολή
Προηγ. έτους
61.971,06
75.796,76
0,00
137.767,82

Φορολογία
Προκαταβολή
Επόμ. έτους
110.775,55
87.341,47
55.122,33
253.239,35

Χαρτόσημο

Καταβλητέο

151,20
14.442,56
4.901,14
19.494,90

159.731,24
113.328,74
115.145,80
388.205,78

ΑΔΑ: ΩΒΩ17Λ6-9ΡΘ

Επειδή η φορολογική δήλωση θα υποβληθεί μέχρι τις 31.7.2019, ο φόρος θα καταβληθεί σε πέντε
(5) ισόποσες δόσεις ποσού 77.641,16 ευρώ μέχρι τις 31.12.2019, η δε πρώτη δόση θα καταβληθεί
μετά την υποβολή της δήλωσης και μέχρι τις 31.8.2019. Η δαπάνη βαρύνει τους Προϋπολογισμούς
των Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας και συγκεκριμένα τους Κ.Α.Ε.
02.01.072.0911.01.1231 «Φόροι (τρέχον έτος) (Λοιπές Δαπάνες)», 02.02.073.0911.01.1213 «Φόροι
(τρέχον έτος) - Τέλος μεταβίβασης οχημάτων» και 02.03.072.0911.01.0001 «Φόροι (τρέχον έτος)»
και το πλήρες ποσό του φόρου θα καλυφθεί με την αμέσως επόμενη αναμόρφωση του
Προϋπολογισμού.
Για το σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθ. 2811/223112/13970/24.7.2019 (ΑΔΑ:ΩΡΔ076ΛΞΒΞ),
2812/223087/13969/24.7.2019
(ΩΗΚΨ7Λ6-Ν4Η),
2813/223083/13968/24.7.2019
(6ΩΚΙ7Λ6-35Ζ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που αντιστοιχούν στις υπάρχουσες
εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

