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ΘΕΜΑ: Ζητήματα λογιστικής καταχώρησης χρηματοδοτήσεων που λαμβάνονται έναντι

των εσόδων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009

ΣΧΕΤ.: Το υπ΄αριθμ. 692/18.03.2014 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά με τα ζητήματα που τίθενται

σε αυτό σας ενημερώνουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του ν.  4257/2014 (Α΄93)

προβλέπεται ότι τα έσοδα του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 όπως αυτά προκύπτουν

μετά  τον  συμψηφισμό  υπέρ  Ελληνικού  Δημοσίου  και  Ασφαλιστικών  Ταμείων,  του

άρθρου δεύτερου της  παραγράφου 5 του ν.  4079/2012 (Α΄180)  κατανέμονται  στους

δικαιούχος δήμους με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ύστερα από γνώμη της

ΚΕΔΕ.

Κατόπιν της ψήφισης του ανωτέρω νόμου και  σύμφωνα με τη μέχρι  σήμερα

ισχύοντα, τα ποσά από τις επιχορηγήσεις των δήμων με τα οποία αποπληρώνονται

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους εκτός Γενικής Κυβέρνησης, αποτελούν μη

επιστρεπτέες επιχορηγήσεις και δεν παρακρατούνται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο

27 του ν. 3756/2009 έσοδα εκάστου. 

Αντίθετα,  παρακρατήσεις  προβλέπονται  στις  περιπτώσεις  δήμων,  οι  οποίοι

συμψηφίζουν οφειλές τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία με τα

εν  λόγω  έσοδα,  βάσει  των διατάξεων  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  2  της  από

31.12.2011  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  «Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις,  ενιαίο

μισθολόγιο  –  βαθμολόγιο,  εργασιακή  εφεδρεία  και  άλλες  διατάξεις  εφαρμογής  του

μεσοπρόθεσμου  πλαισίου  δημοσιονομικής  στρατηγικής  2012−2015»  και  των

Υπουργείων  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,

Εσωτερικών,  Οικονομικών,  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  και

Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  και  Θρησκευμάτων  που  αφορούν  την  εφαρμογή  του

μεσοπρόθεσμου  πλαισίου  δημοσιονομικής  στρατηγικής  2012−2015»  (Α΄  268),  που

κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει. Στις σχετικές Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών

προσδιορίζεται μεταξύ άλλων, η διάρκεια του συμψηφισμού και ο χρονικός επιμερισμός

της παρακράτησης των εσόδων του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 τα οποία αποδίδονται

στους  εκάστοτε  δικαιούχους  φορείς.  Επισημαίνεται  ότι,  εφόσον  δεν  έχουν  γίνει  οι

κοινοποιήσεις των παραπάνω αποδόσεων, θα πρέπει να αναζητούνται  μερίμνει  των

δήμων ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση και χωρίς προσκόμματα η σχετική λογιστική

τακτοποίηση. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.
  (Τμήμα Οικονομικής Δ/σης & Π/Υ)
2. Δ/νση Οικ. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α.
   (Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α.)

Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης

N. Χατζηεργάτης


