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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 2307/95 (ΦΕΚ Α’ 113), σύμφωνα με τις οποίες σε κάθε
Δήμο ή Κοινότητα συνιστάται, επ' αμοιβή, επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών
και αμφισβητήσεων, για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μείωσης οποιουδήποτε
αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς και προστίμου μεταξύ Δήμου ή Κοινότητας ή
Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων και φορολογουμένων. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και
του γραμματέα της επιτροπής βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α’ 297), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7
του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α’ 40), σύμφωνα με τις οποίες τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα
συλλογικά όργανα (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κλπ) του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ,
τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται με
διοικητικές πράξεις, λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών, ή σε
χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή
αποζημίωση στα μέλη τους. Κατ΄ εξαίρεση στους ιδιώτες-μέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων
καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ (50) ανά συνεδρίαση και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως.
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3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
(ΠΔ 63/2005, ΦΕΚ Α΄ 298).
4) Το υπ΄ αριθμ. 65/2011 ΠΔ (ΦΕΚ Α΄ 147), με το οποίο προβλέπεται η ανασύσταση του Υπουργείου
Εσωτερικών
5) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας προκαλείται ετήσια μέγιστη δαπάνη
ύψους χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ, σε βάρος του προϋπολογισμού κάθε δήμου και συνολικά
για τους ΟΤΑ της Χώρας, πλην αυτών που υπήγοντο στην Περιφέρεια της τέως Διοίκησης Πρωτευούσης,
ύψους τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (355.000) ευρώ, το ακριβές ύψος της οποίας κάθε οικονομικό
έτος εξαρτάται από τον αριθμό των πραγματοποιούμενων συνεδριάσεων. Σε δήμους με πληθυσμό πάνω
από 100.000 κατοίκους, όπου είναι δυνατή η συγκρότηση περισσότερων της μίας επιτροπής, η δαπάνη
διευρύνεται αναλόγως.
Αποφασίζουμε
Καθορίζουμε την αποζημίωση των ιδιωτών- μελών των επιτροπών συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών
διαφορών, που συστήνονται στους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν.
2307/95 και λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων ΟΤΑ ή σε χρόνο που
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στο ποσό των είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι
πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως.
Η απόφαση αυτή ισχύει για τους δήμους της Χώρας, πλην αυτών που υπήγοντο στην Περιφέρεια της τέως
Διοίκησης Πρωτευούσης, δεδομένου ότι σε αυτούς δεν συμμετέχει ιδιώτης.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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