ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 02
Στη Λευκάδα σήµερα στις 31 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00 µ.µ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από
την αριθµ. 2155/27-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Καρβούνης Σπυρίδων
6. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Πεντεσπίτης Νικόλαος
9. Γαζής Αναστάσιος
10. Καρτάνος Ιωάννης
11. Ζουριδάκης Ευτύχιος
12. Βικέντιος Νικόλαος
13. Σίδερης Αντώνιος
14. Γεωργάκης Βασίλειος
15. Αραβανής Σπυρίδων
16. Σώλος Φώτιος
17. Μελάς Βασίλειος
18. Στραγαλινός Βασίλειος
19. ∆ρακονταειδής Κων/νος
20. Νικητάκης Μάρκος
21. Φίλιππας Γεώργιος
22. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
23. Ροντογιάννης Κων/νος
24 Βλάχος Σπυρίδων
25.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4..Γιαννούτσος Πέτρος
5. Βεργίνης Ξενοφώντας .
6. ΚαββαδάςΑθανάσιος
7. Μαργέλης Γεώργιος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
10.
11.
12.
13.
14.
15..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρόν.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (25) µέλη

Πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος αποχώρησε ο κ. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ο εκτός ηµερήσιας διάταξης της αρ. 01/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
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Έκδοση ψηφίσµατος για τα πρόστιµα στους επαγγελµατίες.
Εισηγητές : 1.Σπύρος Βλάχος ,
2. Ροντογιάννης Κων/νος
Ο Πρόεδρος πρότεινε στο ∆.Σ. να συζητηθεί το παραπάνω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης και
τα µέλη του ∆.Σ. οµόφωνα αποφασίζουν την συζήτηση του.

Στην συνέχεια ο κύριος Βλάχος Σπυρίδωνας διαβάζει το ψήφισµα
“ Το ∆.Σ. στην συνεδρίαση του στις 31/1/14 αποδοκιµάζει τον πρόσφατο νόµο της κυβέρνησης
που αφορά τον Κ.Φ.∆ και ζητά την άµεση απόσυρσή του τουλάχιστον στο θέµα των
προστίµων.
Αφού απέτυχαν (µάλλον δεν το θέλουν) να εισπράξουν έσοδα, από µεγάλες επιχειρήσεις , από
µεγάλη φοροδιαφυγή, off-shore εταιρείες , λίστες µεγάλου και παράνοµου πλουτισµού, τώρα
στρέφονται στα συνήθη υποζύγια µισθωτούς , συνταξιούχους και µικρούς επαγγελµατίες.
Τα νέα πρόστιµα εξόντωσης των µικροεπαγγελµατιών είναι η ταφόπλακα τους, αυτών αλλά και
των Λογιστών – Φοροτεχνικών.
Εάν µια επιχείρηση καθυστερήσει µια µέρα να υποβάλλει δήλωση Φ.Π.Α. 4,00 Eυρώ καλείται
να σας πληρώσει πρόστιµο 1000 Eυρώ ή 2500 Eυρώ .
Εάν µια επιχείρηση µεγάλη καθυστερήσει να πληρώσει ΦΠΑ 50 ηµέρες , 1,000,000 Eυρώ
καλείται να πληρώσει το ίδιο πρόστιµο (έχουν προβλέψει να είναι και αναλογικά).
Μια επιχείρηση που από παράλειψη δεν αποδώσει φόρο µισθωτών υπηρεσιών 2 για ένα
εργαζόµενο καλείται να πληρώσει πρόστιµο 40000 Eυρώ το αντίστοιχο έτος.
Από τη µία λοιπόν µε το νέο νόµο τα πρόστιµα είναι ασύλληπτα – εξοντωτικά και στοχεύουν
καθαρά ταξικά – τον µικροεπαγγελµατία , από την άλλη στα πλαστά και εικονικά τιµολόγια ,
που γίνεται το µεγάλο πάρτι, µειώνουν τα πρόστιµα στο µισό από ότι προέβλεπε ο παλιός
νόµος.
Έτσι πολεµούν την φοροδιαφυγή !!!!!!!!!!!
Τα µέσα που χρησιµοποιούν για να χτυπήσουν και να εξοντώσουν την µικροµεσαία επιχείρηση
είναι άθλια.
Στο χέρι µας είναι να µην τους κάνουµε την χάρη . Η λύση βρίσκεται στον αγώνα του λαού µας.
Εργαζόµενοι – Συνταξιούχοι – Μισθωτοί- Μικροί και Μεσαίοι επαγγελµατίες Ενωµένοι να τους
σταµατήσουµε . Να πάρουν πίσω το έκτρωµα που έχουν ψηφίσει. Άµεσα οι ενώσεις των
Επαγγελµατιών Λευκάδας, οι Λογιστές θα πρέπει να οργανώσουν τον Αγώνα τους µε αίτηµα
τη ν απόσυρση αυτού του νόµου που βάζει ταφόπλακα στην ζωή τους και στην ζωή των
παιδιών τους.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας στέκεται στο πλάι του δοκιµαζόµενου λαού µας, του µικρού
επαγγελµατία , του λογιστή – φοροτεχνικού που αγωνιά µαζί µε τους πελάτες του και απαιτεί
άµεσα την κατάργηση αυτού του Αντιλαϊκού Εκτρώµατος και επάνοδο στο προηγούµενο
νοµικό καθεστώς.” .
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Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
οµόφωνα αποφασίζει

εγκρίνει το παραπάνω ψήφισµα.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. .2/14.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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