
 

 

    ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ           Αποστολή µε fax & e-mail 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ    
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ  ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.       
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
Ταχ. ∆/νση      : Σταδίου 27     
Ταχ. Κώδ.       : 101 83 - ΑΘΗΝΑ       
Πληροφορίες : 213136 - 4818 - 4803 
                        4801 – 4838 - 4837 
 
ΘΕΜΑ: Οδηγίες εγγραφής πιστώσεων στον ΚΑΕ 0512 «Φόρος Ζύθου (άρ. 9 Ν∆ 703/70, 

άρ. 12 Ν. 1080/80)» 

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ∆.12 της παραγράφου ∆ του άρθρου 2 του ν. 

4336/2015 (94 Α΄), ορίζεται ότι ο επιβαλλόµενος δυνάµει του άρθρου 39 του β.δ. 24/9/1958 

φόρος 3% υπέρ ∆ήµων επί της αξίας του πωλούµενου στο εσωτερικό ζύθου, θα καταβάλλεται 

εφεξής υπέρ του ∆ηµοσίου. Κατόπιν των ανωτέρω και αναφορικά µε το ζήτηµα εγγραφής των 

σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισµούς των δήµων σας ενηµερώνουµε ότι:  

Στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016, και παρά την οδηγία που δόθηκε µε τη 

αναρτηµένη, προ της δηµοσίευσης του ανωτέρω νόµου, στον ιστότοπο του Υπουργείου µας 

Συχνή Ερώτηση 6 «http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2016/», στον ΚΑΕ 

0512 «Φόρος Ζύθου (άρ. 9 Ν∆ 703/70, άρ. 12 Ν. 1080/80)» δεν θα εγγραφεί σχετική πίστωση. 

Στον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους και παρά την οδηγία που είχε δοθεί µε την 

αναρτηµένη στον ιστότοπο του Υπουργείου µας Συχνή Ερώτηση 2 

«http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/ProypologismoiOta2015/», θα εγγραφεί ποσό ίσο µε την 

πρώτη κατανοµή του 2014 που αποδόθηκε στους δήµους (α.π. 32544/01.09.2014 Α∆Α: 

7Μ8ΜΝ-1ΓΩ). 

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανοµή των ποσών τα οποία αναλογούν 

στο χρονικό διάστηµα µέχρι την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόµου, θα εγγραφούν στον 

προϋπολογισµό µε αναµόρφωση. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:  
1.  Γραφείο Υπουργού 
2.        -       Γενικού Γραµµατέα 
3. Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών  
    &  ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
4. ∆/νση Οικ. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α. 
5. ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. 
     - Τµήµα Οικονοµικής ∆/σης & Π/Υ 
    - Τµήµα Παρακολούθησης  
      & Επεξεργασίας Οικ. Στοιχείων Τ.Α. 

Αθήνα  4  Σεπτεµβρίου 2015 
 
Αριθµ. Πρωτ. οικ.: 31662 

ΠΡΟΣ:  
             α) ∆ήµους και 

               β) Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις  
                  της χώρας 

 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών 
Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής 

Υποστήριξης 
 

 
 
 

Κ. Θεοδωρόπουλος 


