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ΘΕΜΑ:   Διευκρινίςεισ επί ερωτθμάτων αναφορικά με τθν εκτζλεςθ δαπανϊν προχπολογιςμοφ ζτουσ 
2017 για εργοδοτικζσ ειςφορζσ και αποδόςεισ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ  

 
χετ:   Οι αρικ. οικ. 2/89217/ΔΠΓΚ/16-11-2016, οικ. 2/93796/ΔΠΓΚ/5-12-2016 και οικ. 2/97513/ΔΠΓΚ/19-

12-2016 Αποφάςεισ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν για τθν τροποποίθςθ του Κϊδικα 
Κατάταξθσ Εςόδων και Εξόδων των Ν.Π.Δ.Δ. 

  
Με αφορμι ερωτιματα από Ν.Π.Δ.Δ. – φορείσ τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ, των οποίων οι 

προχπολογιςμοί οικονομικοφ ζτουσ 2017 δεν ζχουν εγκρικεί ζωσ 31.12.2016, αναφορικά με τουσ 

Κωδικοφσ Αρικμοφσ Εξόδων (Κ.Α.Ε.) ςε βάροσ των οποίων κα ενταλματοποιθκοφν οι δαπάνεσ που 

αφοροφν εργοδοτικζσ ειςφορζσ και αποδόςεισ κρατιςεων και προκειμζνου να υπάρχει ενιαία 

αντιμετϊπιςθ του κζματοσ, ςασ ενθμερϊνουμε για τα ακόλουκα: 

Σφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 63 του ν.4270/2014, οι αναλυτικοί προχπολογιςμοί των λοιπϊν 

φορζων γενικισ κυβζρνθςθσ, πλθν ΟΤΑ, υιοκετοφνται από το αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ του φορζα και 

εγκρίνονται από τον εποπτεφοντα Υπουργό ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου του προθγοφμενου από το ζτοσ 

προχπολογιςμοφ.  Στθν περίπτωςθ που παρζλκει θ θμερομθνία αυτι και δεν ζχει εγκρικεί ο 

προχπολογιςμόσ από το εποπτεφον Υπουργείο, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του ίδιου άρκρου, ο φορζασ τθσ 

γενικισ κυβζρνθςθσ μπορεί να προβεί ςε δαπάνεσ που ανζρχονται ςτο 40% των, ανά κωδικό αρικμό 
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εξόδου (Κ.Α.Ε.), πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ και μόνο για 

περίοδο μζχρι τρείσ (3) μινεσ, ενϊ και μετά τθν πάροδο τριϊν (3) μθνϊν κεωρείται νόμιμθ θ πλθρωμι 

αποδοχϊν προςωπικοφ και απόδοςθσ των επϋ αυτϊν κρατιςεων. 

Μετά τθν ψιφιςθ του Ν. 4387/2016 για τθ μεταρρφκμιςθ του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ  εκδόκθκαν 

οι ανωτζρω ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ για τθν τροποποίθςθ του Κϊδικα Κατάταξθσ Εςόδων και 

Εξόδων του προχπολογιςμοφ των Ν.Π.Δ.Δ. που αφοροφν ςτα ζςοδα από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, ςτισ 

εργοδοτικζσ ειςφορζσ και ςτθν είςπραξθ και απόδοςθ εςόδων υπζρ αςφαλιςτικϊν ταμείων.  Οι Κ.Α.Ε. 

που ςυςτάκθκαν αντικακιςτοφν τουσ Κ.Α.Ε. που χρθςιμοποιοφνταν μζχρι το ζτοσ 2016 για εργοδοτικζσ 

ειςφορζσ και αποδόςεισ κρατιςεων υπζρ αςφαλιςτικϊν ταμείων,  ενϊ οι παλαιοί Κ.Α.Ε. παφουν να 

χρθςιμοποιοφνται από τον προχπολογιςμό του ζτουσ 2017 και εφεξισ. 

Με βάςθ τα ανωτζρω, προκειμζνου για Ν.Π.Δ.Δ. -  φορείσ τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ,  των οποίων οι 

προχπολογιςμοί οικονομικοφ ζτουσ 2017 δεν ζχουν εγκρικεί ζωσ 31.12.2016,  θ ενταλματοποίθςθ των 

δαπανϊν για εργοδοτικζσ ειςφορζσ και αποδόςεισ κρατιςεων υπζρ αςφαλιςτικϊν ταμείων, κα γίνεται 

ςε βάροσ των νέων Κ.Α.Ε. και μζχρι του φψουσ του 40% των πιςτϊςεων που είχαν εγγραφεί ςτουσ 

αντίςτοιχουσ Κ.Α.Ε.  του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ.   Για τθν ορκι αποτφπωςθ των παραπάνω, 

κα πρζπει να ζχει  προθγθκεί αντιςτοίχιςθ των παλαιϊν με τουσ νζουσ κωδικοφσ και επιμεριςμόσ των 

ποςϊν, εφόςον απαιτείται.   

 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΟΤΛΙΑΡΑΚΗ 

 
                                  
 
 
 
                                   ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
                 Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ 
                            ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΤ 

 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: 
 

Κοινοποίηςη: ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
ΑΜΜΑΣΕΙΑ 

1.    Το ςφνολο των Υπουργείων 

 Γραφεία Προϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν /Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν 
Υπθρεςιϊν /Οικονομικϊν –Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ/ΓΔΟΣΥ (με τθν 
υποχρζωςθ να τθν κοινοποιιςουν ςτουσ φορείσ γενικισ κυβζρνθςισ  αρμοδιότθτάσ τουσ οι οποίοι 
εφαρμόηουν τον Κϊδικα Κατάταξθσ Εςόδων – Εξόδων του προχπολογιςμοφ των Ν.Π.Δ.Δ.) 

 Διευκφνςεισ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
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2.     Όλεσ οι Δθμοςιονομικζσ Υπθρεςίεσ Εποπτείασ και Ελζγχου 

3.     Ελεγκτικό Συνζδριο 

 Όλεσ οι Υπθρεςίεσ  Επιτρόπου Ελεγκτικοφ Συνεδρίου 

 

 
Εςωτερική Διανομή: 

1 Γραφείο Αναπλθρωτι Υπουργοφ 
2 Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ 
3 Γραφείο Προϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
4 ΔΠΓΚ – Όλα τα Τμιματα 
5 Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ Δθμοςιονομικϊν Στοιχείων και Μεκοδολογίασ 
6 Διεφκυνςθ Ειςοδθματικισ Πολιτικισ        
7 Διεφκυνςθ Λογαριαςμϊν Δθμοςίου 
8 Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ και Ελζγχου Εφαρμογισ Δθμοςιολογιςτικϊν Διατάξεων 
9 Ενιαία Αρχι Πλθρωμισ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΓΑΓΗ-ΤΨΞ


		2017-01-13T16:05:44+0200
	Athens




