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ΠΡΟΣ: 1. τους Δήμους
2. τις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις
της χώρας

ΘΕΜΑ: Μερική τροποποίηση της κυα οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, μέσω του
προγράμματος «Δι@ύγεια» και με ΑΔΑ: Ψ3ΥΚ46ΜΤΛ6-465, η υπ΄ αριθμ.
86066/9-12-2020 (Β΄ 5571) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομικών, με τίτλο ‘’Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 46735/2020 (ΦΕΚ
3170 Β) απόφασής μας «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης»’’.
Την ανωτέρω απόφαση μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του
Υπουργείου μας, στη διαδρομή <Υπουργείο\ Αναρτηθέντα έγγραφα\
Αποφάσεις> (https://www.ypes.gr).
Με την υπ’ αριθμ. 86066/2020 κυα τροποποιείται η περίπτωση Β.3
«Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών
υπηρεσιών» - Β.3.1., του άρθρου 3 «Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του
προϋπολογισμού έτους 2021» της υπ’ αριθμ. 46735/2020 όμοιας, ως προς την
τήρηση του ανώτατου ορίου συνολικών εσόδων, που καθορίζεται για την
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.
Στην περίπτωση Β.3.1.(β) του άρθρου 3 «Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του
προϋπολογισμού έτους 2021» της υπ’ αριθμ. 46735/2020 κυα, όπως
διαμορφώθηκε με την υπ’ αριθμ. 86066/2020 κυα, εάν η αύξηση της
φορολογητέας ύλης προκύψει λόγω εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 2 του
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άρθρου 51 «Ρυθμίσεις σχετικά με δημοτικά τέλη» του ν. 4647/2019, εφόσον δηλ.
εκ των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου
που θα υποβάλουν οι υπόχρεοι, αυξηθεί η φορολογητέα επιφάνεια και κατά
συνέπεια προκύψουν, από την εκκαθάρισή τους, προς τα πάνω διαφορές στους
αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές, θα πρέπει:
- Να αναγράφεται το πλήθος των δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί, το
σύνολο των τετραγωνικών στις οποίες αντιστοιχούν αυτές οι δηλώσεις και το
ύψος των εκτιμώμενων πρόσθετων βεβαιωθέντων ποσών ανά κατηγορία
συντελεστή (λαμβανομένου υπόψη ότι τα αναδρομικά θα βεβαιωθούν σε 24
δόσεις).
- Επίσης, να ενημερωθούν οι στατιστικοί ανταποκριτές των δήμων
προκειμένου, για αυτούς που εκκρεμεί η υποβολή του σχεδίου
προϋπολογισμού στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ για την
παροχή γνώμης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ,
να συμπληρώσουν υποχρεωτικά στον Πίνακα V. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» του δελτίου «Σχ. Προϋπ. 2021» τον ΑΔΑ της απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής και το ποσό της εκτιμώμενης αύξησης των
βεβαιωθέντων εσόδων έτους 2021, εφαρμόζοντας κατ' αναλογία τις οδηγίες
της ενότητας Γ της υπ’ αριθμ. 312/2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: Ψ07Ξ46ΜΤΛ61Ψ4).
Σε αντίστοιχες ενέργειες θα προβούν οι ΟΤΑ α΄ βαθμού εάν προκύψει
αύξηση της φορολογητέας ύλης από άλλη διάταξη νόμου ή άλλη αντικειμενική
αιτία.
Οι δήμοι της χώρας παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν άμεσα το
παρόν στα οικεία νομικά τους πρόσωπα.

Ο Προϊστάμενος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
της Διεύθυνσης
1. Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Ν. Χατζηεργάτης
Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής
& Προϋπολογισμού
α) -Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης (d39@glk.gr, d20@glk.gr)
β) Δ/νση Προγρ/σμού και Δημοσιονομικών
Στοιχείων
(mtp-fd@glk.gr,
dpdsm@glk.gr)
Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.10165 – ΑΘΗΝΑ
2. Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Γενική Διεύθυνση Στατιστικών Ερευνών
Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών Γ13
Πειραιώς 46 & Επονιτών (nat.accounts@statistics.gr)
Τ.Κ. 18510 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
3. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
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Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8
Τ.Κ.106 78 ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υφυπουργού
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτ. & Οργάνωσης
3. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης
Γ. Στεφανάκης
& Αναπτυξιακής Πολιτικής
4. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.
-Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού
-Tμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας
Οικονομικών Στοιχείων Τ.Α
5. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- προς ανάρτηση στον ιστότοπο του Υπουργείου,
στη διαδρομή <Υπουργείο\ Αναρτηθέντα έγγραφα\ Αποφάσεις>

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Κ. Ζαφειρίου
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