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Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του
άρθ. 32 του Ν. 1080/1980, όπως ισχύει

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 και 2 του Ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν:
'1. Συνιστάται σε κάθε δήμο ή κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών
διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως
οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας
και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων.
(...)
2. Η επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου:
α) Σε δήμους ή κοινότητες με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελείται από
δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους και από ένα φορολογούμενο δημότη. Ο φορολογούμενος
δημότης επιλέγεται με τον αναπληρωτή του από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο από τον κατάλογο
των φορολογουμένων. Ο πρόεδρος της επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζεται με την απόφαση
συγκρότησης της επιτροπής.
Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος που ορίζεται με τον
αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση. (...)'
Για τα μέλη της Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, δεν καταβάλλεται κάποια
αποζημίωση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 7 του Ν. 3833/2010, την ερμηνευτική εγκύκλιο αριθ.
2/14924/0022/1-4-2010 και το αριθ. 2/21814/0022/18-5-2010 έγγραφο του ΥΠ. ΟΙΚ.

Παρακαλούμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, ορίσει τα
μέλη της εν θέματι επιτροπής, μετά των αναπληρωτών τους, για έτος 2021.
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