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ΡΟΣ: Αποδζκτεσ πίνακα διανομισ

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιςθ προχπολογιςμοφ εςόδων Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ
2018».
ΣΧΕΤ: Η εγκφκλιοσ κατάρτιςθσ προχπολογιςμοφ γενικισ κυβζρνθςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2018 με
αρικ. πρωτ. 2/52435/ΔΡΓΚ/07.07.2017 (ΑΔΑ: 97ΘΣΗ-ΕΟΨ).

Εν όψει τθσ κατάρτιςθσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2018 και ςε ςυνζχεια
του ανωτζρω ςχετικοφ, ςασ ςτζλνουμε τθν παροφςα εγκφκλιο για τθν κατάρτιςθ του
προχπολογιςμοφ εςόδων του ιδίου ζτουσ και ςασ παρακαλοφμε για τθν υποβολι των ςχετικϊν
προτάςεϊν ςασ ζωσ τθν Ραραςκευι 11-08-2017, ςφμφωνα με τισ παρακάτω οδθγίεσ:

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
το εγκεκριμζνο Μεςοπρόκεςμο Πρόγραμμα Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ (ΜΠΔ) για τθ χρονικι
περίοδο 2018-2021 {άρκρο 163, μζρουσ Ζ’, κακϊσ και Παράρτθμα, ν.4472/2017 (Α.74)}, ζχουν
τεκεί ετιςιοι δθμοςιονομικοί ςτόχοι για τθ Γενικι Κυβζρνθςθ, που αφοροφν ςτο πρωτογενζσ
αποτζλεςμα 3,5%, ωσ ποςοςτό του Α.Ε.Π., για τθν περίοδο 2018-2021, με βάςθ τθ μεκοδολογία
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τθσ φμβαςθσ Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ. το ανωτζρω ΜΠΔ, το οποίο ζχει αναρτθκεί ςτθν
ιςτοςελίδα του Τπουργείου Οικονομικϊν περιλαμβάνονται και οι αναγκαίεσ διαρκρωτικζσ και
δθμοςιονομικζσ παρεμβάςεισ.
το πλαίςιο αυτό, θ κατάρτιςθ ενόσ αξιόπιςτου προχπολογιςμοφ εςόδων αποτελεί βαςικι
προχπόκεςθ για τθν επιτυχι εφαρμογι του ΜΠΔ και για το λόγο αυτό είναι απαραίτθτθ θ
τεκμθριωμζνθ πρόβλεψθ των προςδοκϊμενων δθμοςίων εςόδων.
Ωσ εκ τοφτου, κα πρζπει να καταβλθκεί κάκε δυνατι προςπάκεια για τον ακριβι προςδιοριςμό
τόςο του φψουσ όςο και των πθγϊν των δθμοςίων εςόδων ςε αναλυτικό επίπεδο, ιδιαίτερα των
ετϊν 2017 και 2018, ϊςτε να διαςφαλιςκεί θ επίτευξθ των γενικότερων ςτόχων του
προχπολογιςμοφ.
Η κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ εςόδων για το ζτοσ 2018 κακϊσ και θ διενζργεια προβλζψεων
των δθμοςίων εςόδων των ετϊν 2019-2021, κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τα κατωτζρω:
α. Τισ πλζον επικαιροποιθμζνεσ μακροοικονομικζσ προβλζψεισ για τθν περίοδο 2017-2021
(ρυκμόσ ανάπτυξθσ, ανεργία, πλθκωριςμόσ, κ.λπ.), όςον αφορά τα ςτοιχεία των εςόδων που
εξαρτϊνται από τθν εξζλιξθ των μακροοικονομικϊν προβλζψεων για τθν ελλθνικι οικονομία.
θμειϊνεται ότι, ςτο ΜΠΔ 2018-2021, ςτον Πίνακα 1.1. τθσ ςελ. 14 περιγράφονται τα βαςικά
μεγζκθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ για τθν περίοδο 2014-2021.
β. Τισ επικαιροποιθμζνεσ εκτιμιςεισ για τισ αποδόςεισ των παρεμβάςεων ςτο ςκζλοσ των
εςόδων που ιδθ ζχουν νομοκετθκεί ι εφαρμοςτεί και κα επθρεάςουν τα αντίςτοιχα μεγζκθ
των εςόδων. Οι δθμοςιονομικζσ παρεμβάςεισ είναι αυτζσ που ζχουν κεςπιςκεί ι εφαρμοςτεί
μζχρι ςιμερα και περιλαμβάνονται ςε όλουσ τουσ νόμουσ που ζχουν ψθφιςκεί από τθ Βουλι,
κακϊσ και όποιεσ άλλεσ τυχόν πρωτοβουλίεσ αναλθφκοφν μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ των
προτάςεων των υπθρεςιϊν για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ εςόδων οικ. ζτουσ 2018. Σε
περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται απόκλιςθ τθσ απόδοςθσ ςυγκεκριμζνθσ παρζμβαςθσ από τθν
αρχικϊσ εκτιμθκείςα, παρακαλοφνται οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ να παρζχουν πλθροφορίεσ για τα
αίτια τθσ απόκλιςθσ (π.χ. κακυςτζρθςθ ςτθν ζκδοςθ κανονιςτικϊν πράξεων απαραίτθτων για
τθν εφαρμογι του μζτρου, μεταβολι τθσ βάςθσ υπολογιςμοφ κ.λπ.).
Επιπλζον, ςθμειϊνουμε ότι οι εκτιμιςεισ των εςόδων του τακτικοφ προχπολογιςμοφ κα γίνουν
ςφμφωνα με τα ακόλουκα:
Φορολογικά ζςοδα
Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Τπουργείου Οικονομικϊν κακϊσ και θ Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων
Εςόδων, κα πραγματοποιιςουν εκτιμιςεισ για τισ διάφορεσ κατθγορίεσ των φορολογικϊν εςόδων.
Μθ φορολογικά ζςοδα
 Οι υπθρεςίεσ των αρμόδιων υπουργείων κα πραγματοποιιςουν εκτιμιςεισ των μθ
φορολογικϊν εςόδων, ςε ςυνεργαςία με το Σμιμα Προχπολογιςμοφ Εςόδων (Β’) τθσ
Διεφκυνςθσ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ
(Γ.Λ.Κ.).
 Οι προτάςεισ για τα ζςοδα από μερίςματα κερδϊν ι προςόδων υπζρ του Δθμοςίου,
επιχειριςεων και οργανιςμϊν, κα υποβλθκοφν από τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ των
υπουργείων που τα εποπτεφουν, κακϊσ επίςθσ και από τθ Μονάδα Αποκρατικοποιιςεων
και Διαχείριςθσ Κινθτϊν Αξιϊν (ΜΑΔΚΑ) του Τπουργείου Οικονομικϊν. Η ΜΑΔΚΑ είναι
επίςθσ αρμόδια για τθν υποβολι προτάςεων ωσ προσ τα ζςοδα από τθ ςτακερι απόδοςθ
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των προνομιοφχων μετοχϊν που το Δθμόςιο κατζχει ςε πιςτωτικά ιδρφματα δυνάμει του
άρκρου 1 του ν.3723/2008.
Οι προτάςεισ για τα ζςοδα από προμικειεσ εγγυιςεων που παρζχει το Δθμόςιο για τθν
παροχι δανείων ςε διάφορουσ φορείσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων,
δυνάμει του άρκρου 2 του ν.3723/2008, κακϊσ και τα ζςοδα από τθν ζκδοςθ και
κυκλοφορία μεταλλικϊν κερμάτων κα υποβλθκοφν από τθν Διεφκυνςθ Κίνθςθσ
Κεφαλαίων, Εγγυιςεων και Δανείων.
Οι προτάςεισ για τα ζςοδα από τισ αποδόςεισ από τθ διακράτθςθ ομολόγων του Ε.Δ. ςτα
χαρτοφυλάκια των κεντρικϊν Σραπεηϊν του Ευρωςυςτιματοσ (ANFAs & SMPs), κακϊσ και
για τα ζςοδα που προκφπτουν από τισ προμικειεσ των ειδικϊν τίτλων του άρκρου 3 του
ν.3723/2008, κα υποβλθκοφν από τον Οργανιςμό Διαχείριςθσ Δθμοςίου Χρζουσ (ΟΔΔΗΧ).
Η Διεφκυνςθ Λογαριαςμϊν Δθμοςίου (Σμιμα Δ’), ςε ςυνεργαςία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το
Τπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και λοιποφσ φορείσ, κα αποςτείλει προτάςεισ
αναφορικά με τισ απολιψεισ από Ε.Ε.
Οι προτάςεισ για τα ζςοδα αποκρατικοποιιςεων κα υποβλθκοφν από το Σαμείο
Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Περιουςίασ του Δθμοςίου (ΣΑΙΠΕΔ) Α.Ε.

Ζςοδα καταργθκζντων ειδικϊν λογαριαςμϊν
Με το ν.3697/08, καταργικθκαν οι ειδικοί λογαριαςμοί και οι πόροι τουσ πλζον αποτελοφν
δθμόςια ζςοδα και εμφανίηονται ςε ειδικοφσ Κ.Α. Εςόδων του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ. Οι
Διευκφνςεισ Οικονομικοφ ι άλλεσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των υπουργείων που είχαν τθν ευκφνθ
διαχείριςθσ των εν λόγω λογαριαςμϊν, πριν τθν κατάργθςι τουσ, κα υποβάλουν προτάςεισ για τα
ζςοδα αυτά.
Ειδικζσ επιςθμάνςεισ:
Πρόβλεψη εςόδων
Ο προςδιοριςμόσ του φψουσ των προβλεπομζνων εςόδων ςε κάκε κατθγορία κα αναφζρεται ςτισ
προςδοκϊμενεσ ειςπράξεισ και όχι ςτισ βεβαιϊςεισ των εςόδων. Σο ςτοιχείο τθσ βεβαίωςθσ
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βάςθ υπολογιςμοφ των ειςπράξεων.
Επιςτροφζσ εςόδων.
τισ προτάςεισ των εςόδων του προχπολογιςμοφ κα πρζπει οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ να αναφζρουν
και τισ εκτιμιςεισ τουσ ωσ προσ το φψοσ των επιςτροφϊν ανά Κ.Α.Ε., με ςχετικι τεκμθρίωςθ.
Μηνιαίεσ προβλζψεισ
τον Κρατικό Προχπολογιςμό 2018, κα περιλαμβάνεται και πίνακασ με ενδεικτικι μθνιαία
κατανομι των εςόδων ανά κατθγορία. Για το λόγο αυτό, οι προβλζψεισ των φορζων για το 2018
είναι αναγκαίο να υποβλθκοφν και με ανάλυςθ ςε μθνιαία βάςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςχετικζσ
διατάξεισ, τθν εποχικότθτα ι γεγονότα που επθρεάηουν τθν μθνιαία κατανομι των εςόδων.
Σονίηεται θ αναγκαιότθτα τθσ τεκμθριωμζνθσ μθνιαίασ κατανομισ, θ οποία αποτελεί βαςικό
ςτοιχείο για τθ διαμόρφωςθ των μθνιαίων ςτόχων του προχπολογιςμοφ κακϊσ και για τθ λιψθ
αποφάςεων, αναφορικά με τισ δανειακζσ ανάγκεσ κ.λπ.
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Β. ΣΕΧΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ
Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να υποβάλουν τισ προτάςεισ τουσ με τθν εξισ διαδικαςία:
1. Συμπλιρωςθ και αποςτολι των εντφπων Ρ1 και Ρ2 (επιςυνάπτονται).


Ζντυπο Ρ1

το ζντυπο αυτό, υπόδειγμα του οποίου επιςυνάπτεται, κα πρζπει να περιζχονται τα εξισ
δεδομζνα:
α) τοιχεία Τπθρεςίασ: Θα αναγραφεί ο τίτλοσ τθσ υπθρεςίασ που υποβάλλει τθν πρόταςθ και κα
ςυμπλθρωκοφν απαραιτιτωσ τα ςτοιχεία των αρμοδίων υπαλλιλων και τα τθλζφωνα
επικοινωνίασ.
β) Κ.Α. Εςόδου: Θα αναγραφεί ο κωδικόσ αρικμόσ μζςω του οποίου ειςάγονται τα ζςοδα ςτον
κρατικό προχπολογιςμό.
γ) Περιγραφι εςόδου: Θα αναγραφεί θ κατονομαςία του ΚΑΕ όπωσ περιλαμβάνεται ςτον Κϊδικα
Κατάταξθσ Εςόδων και Εξόδων του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ, όπωσ ιςχφει ςιμερα, με
περαιτζρω ειδικότερθ περιγραφι, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
δ) Θεςμικό πλαίςιο: Θα αναγραφεί το κεςμικό πλαίςιο (νόμοι, διατάγματα, υπουργικζσ
αποφάςεισ, ςυμβάςεισ, εγκφκλιοι κ.λπ.), που ιςχφει για κάκε κατθγορία εςόδου. Η λεπτομερισ
αναφορά του νομοκετικοφ πλαιςίου που διζπει κάκε ζςοδο κα βοθκιςει ςθμαντικά και ςτθν
κωδικοποίθςθ των διατάξεων για τα ζςοδα του κρατικοφ προχπολογιςμοφ ανά ΚΑΕ.
ε) φντομθ περιγραφι του εςόδου: Θα αναγραφεί το αντικείμενο του εςόδου, οι ςχετικοί
ςυντελεςτζσ, ο τρόποσ και ο χρόνοσ βεβαίωςθσ και είςπραξθσ (προβλεπόμενεσ δόςεισ και
χρόνοσ καταβολισ), κακϊσ και κάκε άλλο διακζςιμο ςτοιχείο.
ςτ) Εκτιμιςεισ εςόδων οικονομικοφ ζτουσ 2017: Θα περιλθφκοφν οι εμπεριςτατωμζνεσ εκτιμιςεισ
των υπθρεςιϊν ωσ προσ τθν διαμόρφωςθ του φψουσ του εςόδου για το ζτοσ 2017 (ειςπράξεισ,
επιςτροφζσ και κακαρά ζςοδα), οι οποίεσ κα βαςίηονται και ςε εκτιμιςεισ των υπθρεςιϊν για
τθν απόδοςθ των παρεμβάςεων εςόδων που ιδθ ζχουν νομοκετθκεί και ιςχφουν μζχρι τθν
θμερομθνία υποβολισ των προτάςεων των υπθρεςιϊν και ςυνδζονται με τον εκάςτοτε Κ.Α.
Εςόδου.
Επιπλζον, κα γίνει ςφγκριςθ, αφενόσ με τισ αντίςτοιχεσ προτάςεισ όπωσ είχαν διατυπωκεί κατά
τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2017, και αφετζρου με τα μεγζκθ των εςόδων
όπωσ αυτά προςδιορίςκθκαν ςτον προχπολογιςμό ζτουσ 2017. τισ περιπτϊςεισ ςθμαντικϊν
αποκλίςεων κα πρζπει να παραςχεκοφν οι απαραίτθτεσ διευκρινίςεισ για τθν αιτιολόγθςι τουσ.
η) Ρροβλζψεισ εςόδων οικονομικοφ ζτουσ 2018: Θα αναγραφοφν οι προβλζψεισ του εςόδου για
το επόμενο οικονομικό ζτοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ όλα εκείνα τα ςτοιχεία (μακροοικονομικζσ
προβλζψεισ, εκτιμϊμενθ απόδοςθ παρεμβάςεων που ςυνδζονται με τον Κ.Α. Εςόδου κ.λπ.)
που είναι αναγκαία για τον ακριβι προςδιοριςμό του φψουσ του. Ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ
που ο ακριβισ προςδιοριςμόσ των παραμζτρων που επθρεάηουν τα ζςοδα δεν είναι εφικτόσ,
παρακαλοφνται οι κακ’ φλθν αρμόδιεσ υπθρεςίεσ να καταβάλουν κάκε προςπάκεια για τθν
καλφτερθ δυνατι προςζγγιςθ των εςόδων οικονομικοφ ζτουσ 2017 και να ςυμπλθρϊςουν
ανάλογα το ζντυπο Π1.
θ) Ρροβλζψεισ εςόδων οικονομικοφ ζτουσ 2019: Θα αναγραφοφν οι προβλζψεισ του εςόδου για
το οικονομικό αυτό ζτοσ.
κ) Ρροβλζψεισ εςόδων οικονομικοφ ζτουσ 2020: Θα αναγραφοφν οι προβλζψεισ του εςόδου για
το οικονομικό αυτό ζτοσ.
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ι) Ρροβλζψεισ εςόδων οικονομικοφ ζτουσ 2021: Θα αναγραφοφν οι προβλζψεισ του εςόδου για
το οικονομικό αυτό ζτοσ.

Οι παραπάνω προτάςεισ κα πρζπει να είναι πλιρωσ αιτιολογθμζνεσ και ρεαλιςτικζσ και να
περιλαμβάνουν με κάκε λεπτομζρεια τον τρόπο υπολογιςμοφ του προβλεπόμενου εςόδου.
Ειδικότερα κα πρζπει να αναφζρονται:
 οι ςυγκεκριμζνεσ παραδοχζσ που ζγιναν για τον προςδιοριςμό των ειςπράξεων από κάκε
κατθγορία εςόδου
 οι τυχόν μεταβολζσ του ςχετικοφ κεςμικοφ πλαιςίου ι άλλεσ ειδικζσ ςυνκικεσ που επθρεάηουν
τθν απόδοςθ του εςόδου
 οι ςθμαντικζσ αυξιςεισ ι μειϊςεισ.
Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά των πθγϊν προζλευςθσ των εςόδων, κακϊσ και των προχποκζςεων
βάςει των οποίων ζγιναν οι προβλζψεισ του προχπολογιςμοφ, είναι απαραίτθτθ όχι μόνο για τον
ακριβι προςδιοριςμό των εςόδων, αλλά κυρίωσ για τθν αποτελεςματικι εκτζλεςθ του
προχπολογιςμοφ, κακϊσ ανά τρίμθνο, παρζχονται αναλυτικά ςτοιχεία για κάκε κατθγορία
εςόδου κακϊσ και τεκμθριωμζνθ αιτιολόγθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ όλων των παρεμβάςεων,
φορολογικϊν και άλλων, που ζχουν λθφκεί.


Ζντυπο Ρ2

το ζντυπο αυτό πρζπει να κατανεμθκοφν οι προβλζψεισ εςόδων προ μείωςθσ επιςτροφϊν, μόνο
για το οικονομικό ζτοσ 2018, κατά μινα και ανά κωδικό αρικμό εςόδου, ϊςτε όπωσ
προαναφζρκθκε, να είναι δυνατι θ δθμοςίευςθ με τον προχπολογιςμό του 2018 των
προβλεπόμενων μθνιαίων εςόδων ανά κατθγορία. Το εν λόγω ζντυπο κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί
μόνο για ΚΑΕ με ετιςια ζςοδα άνω των 5 εκατ. Ευρϊ.

ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ
Οι προτάςεισ για τα πάςθσ φφςεωσ ζςοδα του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (Π.Δ.Ε.) κα
υποβλθκοφν από τθ Διεφκυνςθ Δθμοςίων Επενδφςεων του Τπουργείου Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ.
Παρακαλοφμε για τθν άμεςθ ςυνεργαςία ςασ και αναμζνουμε να καταβάλετε κάκε προςπάκεια
για τθν καλφτερθ δυνατι τεκμθρίωςθ των προτάςεϊν ςασ, κακόςον θ ακριβισ εκτίμθςθ των
προβλεπόμενων εςόδων αποτελεί κρίςιμο παράγοντα για το ςχεδιαςμό ενόσ αξιόπιςτου και
ρεαλιςτικοφ προχπολογιςμοφ και ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν ομαλι και χωρίσ ςθμαντικζσ
αποκλίςεισ εκτζλεςι του.
Παρακαλοφνται οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ να αποςτείλουν τα ζντυπα Π1 και Π2 αποκλειςτικά ςε
θλεκτρονικι μορφι, ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ: revenues-dbgg@glk.gr.
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Η παροφςα εγκφκλιοσ είναι διακζςιμθ ςτο διαδικτυακό τόπο του Τπουργείου Οικονομικϊν
(www.minfin.gr → Νομικό Πλαίςιο → Εγκφκλιοι).

υνημμένα : φφλλα επτά (7)

Ο Αναπληρωτής Τπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΟΤΛΙΑΡΑΚΗ

Ακριβζσ αντίγραφο
Ο Προϊςτάμενοσ Διεκπεραίωςθσ Αυτοτελοφσ Γραφείου
Γραμματείασ και Αρχείου
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1) Πλα τα Υπουργεία
Γενικζσ Διευκφνςεισ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν
Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Διευκυντϊν (με τθν παράκλθςθ να ενθμερωκοφν ςχετικά οι
εποπτευόμενοι φορείσ).
2) Υπουργείο Οικονομικϊν
α) Γραφείο Τπουργοφ
β) Γραφεία Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν
γ) Γραφεία Γενικϊν Γραμματζων
δ) Γραφεία Ειδικϊν Γραμματζων
ε) Γραφεία Γενικϊν Διευκυντϊν
ςτ) Γραφείο Σφπου Τπουργοφ
η) Γενικι Γραμματεία Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ
Όλεσ τισ Κεντρικζσ Τπθρεςίεσ
θ) Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Περιουςίασ
Μονάδα Αποκρατικοποιιςεων και Διαχείριςθσ Κινθτϊν Αξιϊν
Καρ. ερβίασ 8 Σ.Κ. 101 84 Ακινα
κ) Γενικι Γραμματεία Οικονομικισ Πολιτικισ
Γεν. Διεφκυνςθ Οικονομικισ Πολιτικισ
Διεφκυνςθ Φορολογικισ Πολιτικισ
Νίκθσ 5-7 Σ.Κ. 105 63 Ακινα
3) Υπουργείο Εςωτερικϊν
β) Διεφκυνςθ Εποπτείασ Εντφπων & Επαγγελματικϊν Οργανϊςεων
Σμιμα Διοικθτικισ Εποπτείασ Μ.Μ.Ε.
γ) Διεφκυνςθ Ικαγζνειασ
ταδίου 27, Σ.Κ. 101 83 Ακινα
4) Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων
α) Γενικι Διεφκυνςθ Βιϊςιμθσ Φυτικισ Παραγωγισ
Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ
Λεωφ. υγγροφ 150, Σ.Κ. 176 71 Καλλικζα
β) Γενικι Διεφκυνςθ Βιϊςιμθσ Αλιείασ
Διεφκυνςθ Τδατοκαλλιεργειϊν & Αξιοποίθςθσ Προϊόντων
Λεωφ. υγγροφ 150, Σ.Κ. 176 71 Καλλικζα
γ) Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και Γεωργικϊν Διαρκρϊςεων
Αχαρνϊν 5, Σ.Κ. 104 32 Ακινα
5) Υπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
α) Γενικι Γραμματεία Επενδφςεων και Ανάπτυξθσ
Διεφκυνςθ Δθμοςίων Επενδφςεων
Νίκθσ 5-7, Σ.Κ. 101 80 Ακινα
β) Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι
Διεφκυνςθ Προςταςίασ Καταναλωτι
γ) Γενικι Γραμματεία Εμπορίου
Διεφκυνςθ Οικονομικοφ
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Πλ. Κάνιγγοσ, 101 81 Ακινα
δ) Αρχι Πιςτοποίθςθσ
Ναυάρχου Νικοδιμου 11 & Βουλισ
10557, Ακινα
6)
Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν
Τπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ
Β. Γεωργίου 1, Σ.Θ. 70360, Σ.Κ. 166 10 Γλυφάδα
7)
Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
α) Διεφκυνςθ Κοινοτικϊν Πρωτοβουλιϊν
β) Διεφκυνςθ Κοινοτικϊν Προγραμμάτων
γ) Διεφκυνςθ Εποπτείασ
ταδίου 29 Σ.Κ. 101 10 Ακινα
8)
Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων
α) Γραφείο κ. Διοικθτι
β) Όλεσ τισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ
9)
Εκνικόσ Οργανιςμόσ Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Διεφκυνςθ Οικονομικοφ
Λεωφ. Μεςογείων 284, Σ.Κ. 155 62 Χολαργόσ
10) Οργανιςμόσ Ελλθνικϊν Γεωργικϊν Αςφαλίςεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Διεφκυνςθ Οικονομικι
Μεςογείων 45, Σ.Κ. 115 26 Ακινα
11) Εκνικό Συμβοφλιο αδιοτθλεόραςθσ (Ε.Σ.)
Αμερικισ 5, Σ.Κ. 105 64 Ακινα
12) Ταμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου (Τ.Α.Ι.ΡΕ.Δ. Α.Ε.)
Κολοκοτρϊνθ 1 & ταδίου, Σ.Κ. 105 62 Ακινα
13) Επιτροπι Εποπτείασ και Ελζγχου Ραιγνίων (Ε.Ε.Ε.Ρ.)
Πλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνϊν 17, Σ.Κ. 104 38 Ακινα
14) Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
Λεωφ. Κθφιςίασ 60, Σ.Κ. 151 25 Μαροφςι
15) Οργανιςμόσ Διαχείριςθσ Δθμοςίου Χρζουσ (Ο.Δ.ΔΗ.Χ)
Ομιρου 8 Σ.Κ. 105 64 Ακινα

Εςωτερικι διανομι:
ΔΠΓΚ/Όλα τα Σμιματα.
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Π1
ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2018

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΣΜΗΜΑ
Ταχ. Δ/νση :
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο
:
Fax
:
e-mail
:

Κ.Α. ΕΟΔΟΤ

Περιγραφή εσόδου:

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΕΟΔΟΤ (2)
ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ (1)

Αντικείμενο του εσόδου, συντελεστής, τρόπος και χρόνος
βεβαίωσης, είσπραξης, δόσεις, χρόνος καταβολής τους κ.λπ.

Αναγράφονται οι νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, σημαντικές εγκύκλιοι, συμβάσεις κ.λπ. που διέπουν το
έσοδο.
(2) Περιγράφεται το έσοδο με την απαραίτητη αναγραφή όλων των ζητούμενων στοιχείων.
(1)

ΑΔΑ: ΨΜΛΕΗ-ΓΜ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ 2017
Εκτιμήσεις
Για το τρέχον οικονομικό έτος 2017 εκτιμώνται:
1α) Εισπράξεις (προ μείωσης επιστροφών)
2α) Επιστροφές
3α) Εισπράξεις (μετά μείωση επιστροφών)/1α-2α

:
:
:

ευρώ
ευρώ
ευρώ

Με βάση τους εξής υπολογισμούς:

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017 οι προτάσεις μας ήταν:
1β) Εισπράξεις (προ μείωσης επιστροφών)
2β) Επιστροφές
3β) Εισπράξεις (μετά μείωση επιστροφών)/ 1β-2β

ευρώ
ευρώ
ευρώ

Στον προϋπολογισμό προβλέφθηκαν
3γ) Εισπράξεις (μετά μείωση επιστροφών)

ευρώ

Η απόκλιση των προβλέψεων αυτών (3γ) από τις
σημερινές εκτιμήσεις (3α) κατά
οφείλεται στα εξής:

Επικαιροποίηση Εκτιμήσεων Νέων Μέτρων που αφορούν το 2017:

ευρώ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ 2018
Προβλέψεις
Για το οικονομικό έτος 2018 προβλέπονται:
1) Εισπράξεις (προ μείωσης επιστροφών)
2) Επιστροφές
3) Εισπράξεις (μετά μείωση επιστροφών)/
(1-2)

:
:
:

Με βάση τους εξής υπολογισμούς:

Παρατηρήσεις – προτάσεις:

Επικαιροποίηση Προβλέψεων Νέων Μέτρων που αφορούν το 2018:

ευρώ
ευρώ
ευρώ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ 2019
Προβλέψεις
Για το οικονομικό έτος 2019 προβλέπονται:
1) Εισπράξεις (προ μείωσης επιστροφών)
2 ) Επιστροφές
3) Εισπράξεις (μετά μείωση επιστροφών)/
(1-2)
Με βάση τους εξής υπολογισμούς:

Παρατηρήσεις – προτάσεις:

:
:
:

ευρώ
ευρώ
ευρώ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ 2020
Προβλέψεις
Για το οικονομικό έτος 2020 προβλέπονται:
1) Εισπράξεις (προ μείωσης επιστροφών)
2 ) Επιστροφές
3) Εισπράξεις (μετά μείωση επιστροφών)/
(1-2)
Με βάση τους εξής υπολογισμούς:

Παρατηρήσεις – προτάσεις:

:
:
:

ευρώ
ευρώ
ευρώ

ΑΔΑ: ΨΜΛΕΗ-ΓΜ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ 2021
Προβλέψεις
Για το οικονομικό έτος 2021 προβλέπονται:
1) Εισπράξεις (προ μείωσης επιστροφών)
2 ) Επιστροφές
3) Εισπράξεις (μετά μείωση επιστροφών)/
(1-2)

:
:
:

ευρώ
ευρώ
ευρώ

Με βάση τους εξής υπολογισμούς:

Παρατηρήσεις – προτάσεις:

Αθήνα,………………. 2017
Ο προϊστάμενος
……………………………..
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Π2
ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2018

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΣΜΗΜΑ
Ταχ. Δ/νση :
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο
:
Fax
:
e-mail
:

Κ.Α. ΕΟΔΟΤ

Περιγραφή εσόδου:

Ετήσιο ποσό πρόβλεψης για το έτος 2018:…………….(βλ. έντυπο Π1 - Εισπράξεις (προ μείωσης επιστροφών)
Το ποσό αυτό κατανέμεται σε μηναία βάση ως εξής (σε εκατ. ευρώ):
Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος ΣΥΝΟΛΟ

Με τις εξής παραδοχές:

Αθήνα, ………………. 2017
Ο προϊστάμενος

