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ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΘ/Η
Γ/ΝΗ ΔΠΙΘ/Η Γ.Γ., Ν.Π. & ΓΔΚΟ
ΣΜΗΜΑ Α’
Σατ. Γ/νζη:
Σατ. Κώδ.:
Πληροθορίες:
Σηλέθωνο:
FAX:

Νηθεηαξά 1 & Δκκ. Μπελάθε
101 84 Αθήνα
Α. Παπαδοπούλοσ
210 3803063
210 3809340

ΠΡΟ:

ΑΠΟΓΔΚΤΔΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΔΜΑ: «Πεξί θιεηζίκαηνο ησλ βηβιίσλ ησλ Υπνιόγσλ Γηαρεηξηζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ
Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, θαζώο θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Ιδησηηθνύ
Γηθαίνπ, πνπ επηρνξεγνύληαη ή ρξεκαηνδνηνύληαη από ην Γεκόζην ή ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011»
ΥΔΣ:α) Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.2362/1995 «πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ,
Διέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
β) Τν Π.Γ. 167/96 « ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 284/88 «Οξγαληζκόο Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ» (ΦΔΚ 128/Α) θαη Σπγθξόηεζε Γεληθώλ Γηεπζύλζεσλ».
γ) Τν Π.Γ. 211/96 (ΦΔΚ 166/Α) «Σύζηαζε Οηθνλνκηθώλ Δπηζεσξήζεσλ»
δ) Η αξηζ. 1018049/281/208 Α/9-2-98 Απόθαζε ηνπ Υθππνπξγνύ ησλ Οηθνλνκηθώλ
ε) Τν άξζξν 20 παξάγξαθνο 26 ηνπ Ν.2459/1997 (ΦΔΚ 17/Α)
ζη)Τν άξζξν 11 παξ. 14 θαη 15 ηνπ Ν.2954/2001 (ΦΔΚ 255/2-11-2001) «Φνξνινγηθέο
ξπζκίζεηο, ακνηβαία θεθάιαηα, ζπκπιήξσζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
δ) Τν άξζξν 54 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ
Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα»
ε) Τν Π.Γ. 185/09 «Αλαζύζηαζε Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ …»
ζ) Η αξηζ. Γ6Α 1000473 ΔΞ 2011/3-1-2011 απόθαζε ηνπ Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
«Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Υθππνπξγνύ» ζην Γεληθό Γξακκαηέα
Φνξνινγηθώλ θαη Τεισλεηαθώλ Θεκάησλ, ζηνπο Πξντζηακέλνπο Γεληθώλ Γηεπζύλζεσλ θαη
ζηνπο Πξντζηακέλνπο Γηεπζύλζεσλ, Απηνηειώλ Τκεκάησλ, Τκεκάησλ θαη Απηνηειώλ
Γξαθείσλ ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο θαη ησλ Δηδηθώλ Απνθεληξσκέλσλ Υπεξεζηώλ ηνπ
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ».
η) Η αξηζ. Υ 25/6-12-2011 απόθαζε Καζνξηζκνύ αξκνδηνηήησλ ( ΦΔΚ.2792/8-12-2011)
Α. ΓΔΝΗΚΑ
Με ηε ιήμε θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο, γίλεηαη ην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ όισλ ησλ
Γεκνζίσλ δηαρεηξίζεσλ (ρξεκαηηθνύ θαη πιηθνύ), ησλ δηαρεηξίζεσλ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαζώο

θαη ησλ Ν.Π.Ι.Γ., εθόζνλ απηά επηρνξεγνύληαη ή ρξεκαηνδνηνύληαη από ην Γεκόζην ή ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
Με ηε (δ) ζρεηηθή Υπνπξγηθή Απόθαζε, εμνπζηνδνηνύληαη νη Πξντζηάκελνη ησλ ππνιόγσλ
δηαρεηξηζηώλ λα ζεσξήζνπλ ην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ ησλ πξναλαθεξόκελσλ δηαρεηξίζεσλ.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ζπκπίπηεη ην πξόζσπν ηνπ Πξντζηακέλνπ θαη ηνπ ππνιόγνπ, ε
ζεώξεζε ελεξγείηαη από ππάιιειν πνπ νξίδεηαη από ηελ ακέζσο Πξντζηακέλε απηνύ
Αξρή ή ηελ Υπεξεζία πνπ επηρνξήγεζε ή ρξεκαηνδόηεζε ην Ν.Π. Σηηο δηαρεηξίζεηο ηνπ
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ν ππάιιεινο νξίδεηαη από ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκόδηαο
Γ/λζεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο (ζρεη. ε αξηζ. Γ6Α 1000473 ΔΞ/3-1-2011 Απόθαζε
εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο).
Δμαίξεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ βηβιίσλ από ηνπο Πξντζηακέλνπο
ησλ ππνιόγσλ, απνηεινύλ νη δηαρεηξίζεηο ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ν.Π.Ι.Γ. πνπ δελ έρνπλ
ππεξεζίεο ή ππαιιήινπο ή ππαιιειηθή ηεξαξρία θαη ε ζπγθξόηεζή ηνπο εμαληιείηαη ζε
απηό ηνύην ην Σπιινγηθό Όξγαλν. Η ζεώξεζε θαη ην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ ηνπο ζα γίλεηαη
από όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. (Σρεηηθή γηα ην ζέκα απηό είλαη ε ππ’ αξηζ.
2518/23-9-96 Γλσκνδόηεζε ηνπ Γξαθείνπ Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνπ έγηλε απνδεθηή από ηνλ νηθείν Υπνπξγό ζηηο 16-101996 θαη αλαθέξεηαη ζην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ ησλ Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ ηνπ
Ν.1894/1990).
Γελ θιείλνληαη θαη δελ ζεωξνύληαη ηα βηβιία ηωλ ππνιόγωλ δηαρεηξηζηώλ ηωλ
Παγίωλ Πξνθαηαβνιώλ θαη ηωλ Υ.Δ.Π.
Ύζηεξα από ηα αλσηέξσ, παξαθαινύκε, όπσο νξίζεηε έγθαηξα ηνπο αξκόδηνπο
ππαιιήινπο θαη παξαθνινπζήζεηε κε ηδηαίηεξε θξνληίδα θαη πξνζνρή ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ απηνύ, σο θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ νδεγηώλ πνπ δίλνληαη πην θάησ. Δπεηδή ζην
παξειζόλ παξαηεξήζεθε θαζπζηέξεζε ζην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ από ππαηηηόηεηα ησλ
ππνιόγσλ, νη νπνίνη δελ ελεκέξσζαλ έγθαηξα ηα ζρεηηθά βηβιία, ζα πξέπεη, λα επηζηήζεηε
ηελ πξνζνρή όισλ ησλ ππνιόγσλ ρξεκαηηθνύ πιηθνύ ηεο δηθαηνδνζίαο ζαο, γηα ηελ πιήξε
ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε άκεζε ζεώξεζή
ηνπο.
Β. ΔΗΓΗΚΑ

1)Δλέξγεηεο γηα ην θιείζηκν
Καη’ αξρήλ ζα θιεηζηνύλ όια ηα βηβιία θάζε δηαρείξηζεο, δειαδή ηα βηβιία: Τακείνπ,
Ηκεξνινγίνπ, Καζνιηθνύ, Απνζήθεο, Δλζήκσλ θαη θάζε άιινπ είδνπο δεκνζίνπ πιηθνύ.
Θα εμαρζνύλ ηα ππόινηπα ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ δηαρεηξίζεσλ πνπ βξίζθνληαη
θαηαηεζεηκέλα ζηελ Τξάπεδα Διιάδνο ή ζε άιιν Πηζησηηθό Ίδξπκα θαη ζα εμαθξηβσζνύλ
από επίζεκν έγγξαθν ή δειηίν ηεο Τξάπεδαο, ζην νπνίν ζα εκθαλίδεηαη ε θίλεζε ησλ
ινγαξηαζκώλ. Θα ζεσξεζνύλ ηα ζηειέρε ησλ γξακκαηίσλ είζπξαμεο ησλ ρξεκαηηθώλ
εληαικάησλ πιεξσκήο θαη γεληθά θάζε ζηνηρείν κε ην νπνίν ελεξγείηαη ε ρξέσζε θαη ε
πίζησζε ησλ ππνιόγσλ. Ύζηεξα, θάησ από ηελ ηειεπηαία εγγξαθή ησλ βηβιίσλ, πνπ
αλαθέξνληαη πην πάλσ, θαζώο θαη ζην πίζσ κέξνο ησλ ζηνηρείσλ, κε ηα νπνία ελεξγείηαη ε
ρξενπίζησζε ησλ ππνιόγσλ, ζα γξαθεί ε ιέμε «ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ», ε εκεξνκελία πνπ
πξάγκαηη θιείζηεθαλ ηα βηβιία θαη ηέινο, ε ππνγξαθή ηνπ Πξντζηακέλνπ ή ηνπ ππαιιήινπ
πνπ ηα ζεώξεζε.
Όπνπ ηεξείηαη κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα θαη ηα βηβιία ηεξνύληαη κεραλνγξαθηθά, ζα
ζεσξνύληαη νη αληίζηνηρεο εθηππώζεηο.
2) Πξωηόθνιιν θιεηζίκαηνο
α) Οη πξάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ (1), ζα αλαγξάθνληαη ζην πξσηόθνιιν
θιεηζίκαηνο, ην νπνίν ζα ζπληάζζεηαη ζε ηξία (3) αληίηππα. Γηα ηα πην θάησ ΝΠΓΓ θαη ηα
επηρνξεγνύκελα Ν.Π.Ι.Γ., ην πξσηόθνιιν θιεηζίκαηνο ζα ζπληάζζεηαη ζε ηέζζεξα (4)
αληίηππα, ην ηέηαξην αληίηππν ζα απνζηέιιεηαη ζην Γ.Λ. Κξάηνπο, Γ/λζε 39ε Ν.Π.Γ.Γ.,
Τκήκα Γ΄, Παλεπηζηεκίνπ 37 – Τ.Κ. 101 65, Αζήλα θαη ζα ππνγξάθεηαη από ηνλ ππάιιειν
πνπ ηα ζεώξεζε θαη ηνλ ππόινγν δηαρεηξηζηή.
α) Α.Δ.Η. – Σ.Δ.Η.
β) Ννζνθνκεία
γ) Ηδξύκαηα Πξόλνηαο
δ) Ο.Σ.Α. Α΄ θαη Β΄ Βαζκνύ
ε) Δξεπλεηηθά Ηδξύκαηα
ζη) Αζθαιηζηηθά Σακεία
β)Τν πξσηόθνιιν θιεηζίκαηνο ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα αλαθέξεη:
Η. Σν ρξεκαηηθό ππόινηπν ηνπ πξνεγνπκέλνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο.

ΗΗ. Σα ζπλνιηθά πνζά ρξέωζεο θαη πίζηωζεο όιωλ ηωλ Γεληθώλ Λνγαξηαζκώλ
θαζώο θαη ηα ππόινηπά ηνπο, ζηελ πεξίπηωζε δε ηεο δηαρείξηζεο πιηθώλ, ζα
ζεκεηώλνληαη ρωξηζηά, γηα θάζε είδνο, νη πνζόηεηεο πνπ εηζήρζεζαλ θαη
εμήρζεζαλ, θαζώο θαη ηα ππόινηπά ηνπο ή ην ινγηζηηθό απνηέιεζκα απηώλ.
ΗΗΗ. Σν Σακεηαθό ππόινηπν ζα αλαιύεηαη ζην πνζό πνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ
ππνιόγνπ δηαρεηξηζηή, ωο θαη ζην πνζό πνπ βξίζθεηαη θαηαηεζεηκέλν ζηελ
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ή ζε άιιν Πηζηωηηθό Ίδξπκα θαη ζα επηβεβαηώλεηαη από
αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνύ ινγαξηαζκνύ ηεο Σξάπεδαο.
Γηα ην πνζό πνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ηνπ ππνιόγνπ, ζα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη
πιήξωο ε αλάγθε, πνπ επηβάιιεη ηε κε θαηάζεζή ηνπ ζηελ Σξάπεδα θαη ζε θακηά
πεξίπηωζε δελ πξέπεη λα είλαη αλώηεξν ηνπ θαηά Νόκν θάζε θνξά πξνβιεπόκελνπ
νξίνπ.
IV. Σα βηβιία πνπ θιείζηεθαλ, ηνλ αξηζκό ηωλ ηίηιωλ πνπ εθδόζεθαλ π.ρ.
εληαικάηωλ, γξακκαηίωλ θ.ι.π. θαη ηνλ αύμνληα αξηζκό ηνπο (από ….. κέρξη ….) θαη
V. Αλ ν δηαρεηξηζηήο έρεη ή όρη άιιε δηαρ/ζε θαη εθόζνλ έρεη, αλ θιείζζεθαλ ηα
βηβιία ηεο, επηζπλάπηνληαο θαη ζρεηηθή ππεύζπλε δήιωζή ηνπ.
3) Τπνβνιή πξωηνθόιιωλ
Τν πξώην από ηα αληίηππα ησλ πξσηνθόιισλ απηώλ ν ππόινγνο δηαρεηξηζηήο ην
επηζπλάπηεη ζηα άιια παξαζηαηηθά ζηνηρεία ηεο δηαρείξηζήο ηνπ θαη ην απνζηέιιεη ζην
Διεγθηηθό Σπλέδξην ή ζηνλ αξκόδην Πάξεδξν ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ, εθόζνλ ε
δηαρείξηζή ηνπ ππάγεηαη εθ ηνπ Νόκνπ ζε θαηαζηαιηηθό έιεγρν, ή ζηελ Υπεξεζία πνπ
ρξεκαηνδόηεζε ή επηρνξήγεζε ην Ν.Π., καδί κε ηνλ απνινγηζκό ηεο όιεο επηρνξήγεζεο ή
ρξεκαηνδόηεζεο.
Τν δεύηεξν αληίηππν παξακέλεη ζην αξρείν δηαρεηξηζηή θαη ην ηξίην αληίηππν ππνβάιιεηαη,
κέζσ ηεο Υπεξεζίαο ηνπ ππνιόγνπ, ζηελ αξκόδηα Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ, ε νπνία κεξηκλά γηα ηε θύιαμή ηνπο επί δέθα (10) έηε από ηε ιήμε ηνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξνληαη, θαηά ηα αθόινπζα:
Α. Οη ππεξεζίεο ππνιόγωλ ηωλ Ννκώλ Αηηηθήο, Κπθιάδωλ, ηα απνζηέιινπλ ζηηο
Γ/λζεηο Οηθνλνκηθώλ Δπηζεωξήζεωλ Αζελώλ, Πεηξαηώο, Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο
Αηηηθήο αληίζηνηρα, Κνιωλνύ 2 – Σ.Κ. 104 37 ΑΘΖΝΑ.

Β. Σωλ Ννκώλ Θεζζαινλίθεο θαη Πηεξίαο, ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο
Θεζζαινλίθεο, Νηθ. Οπξαλνύ 15 – Σ.Κ. 546 27 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ.
Γ. Σωλ Ννκώλ εξξώλ, Υαιθηδηθήο, Κηιθίο, Πέιιαο θαη Ζκαζίαο ζηε Γ/λζε
Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο Τπνινίπνπ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Νηθ. Οπξαλνύ 15 –
Σ.Κ. 546 27 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ.
Γ. Σωλ Ννκώλ Φιώξηλαο, Κνδάλεο, Καζηνξηάο θαη Γξεβελώλ, ζηε Γ/λζε
Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Μνπξάηε 3 – Σ.Κ. 501 00 ΚΟΕΑΝΖ.
Δ. Σωλ Ννκώλ Έβξνπ, Ρνδόπεο, Ξάλζεο, Γξάκαο θαη Καβάιαο, ζηε Γ/λζε
Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Μεξ. εξξώλ 46 –
Σ.Κ. 691 00 ΚΟΜΟΣΖΝΖ.
Σ. Σωλ Ννκώλ Ηωαλλίλωλ, Άξηαο, Θεζπξωηίαο θαη Πξέβεδαο, ζηε Γ/λζε
Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο Ζπείξνπ, Ν. Εέξβα 28-30 – Σ.Κ. 453 32 ΗΩΑΝΝΗΝΑ.
Ε. Σωλ Ννκώλ Κέξθπξαο, Λεπθάδαο, Κεθαιιελίαο θαη Εαθύλζνπ, ζηε Γ/λζε
Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο Ηνλίωλ Νήζωλ, ζέζε ΑΛΤΚΔ Πνηακνύ – Σ.Κ. 491 00
ΚΔΡΚΤΡΑ.
Ζ. Σωλ Ννκώλ Λάξηζαο, Μαγλεζίαο, Σξηθάιωλ θαη Καξδίηζαο, ζηε Γ/λζε
Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο Θεζζαιίαο, Αιεμ. Παλαγνύιε 66 – Σ.Κ. 411 10 ΛΑΡΗΑ.
Θ. Σωλ Ννκώλ Αηηωιναθαξλαλίαο, Αραΐαο θαη Ζιείαο, ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθήο
Δπηζεώξεζεο Γπηηθήο Διιάδαο, Ακαιίαο – Όζωλνο 96 & Σζακαδνύ 2 - Σ.Κ. 260 05
ΠΑΣΡΑ.
Η. Σωλ Ννκώλ Φζηώηηδαο, Δπξπηαλίαο, Φωθίδαο, Βνηωηίαο θαη Δπβνίαο, ζηε Γ/λζε
Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο ηεξεάο Διιάδαο, Αζ. Γηάθνπ 6 – Σ.Κ. 351 00 ΛΑΜΗΑ.
ΗΑ. Σωλ Ννκώλ Κνξηλζίαο, Αξγνιίδαο, Αξθαδίαο, Μεζζελίαο θαη Λαθωλίαο, ζηε
Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο Πεινπνλλήζνπ, Πιαηεία Κνινθνηξώλε 22 – Σ.Κ.
221 00 ΣΡΗΠΟΛΖ.
ΗΒ. Σωλ Ννκώλ Λέζβνπ, Υίνπ θαη άκνπ, ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο
Βνξείνπ Αηγαίνπ, Βνπξλάδωλ 2 – Σ.Κ. 811 00 ΜΤΣΗΛΖΝΖ.
ΗΓ. Σωλ Ννκώλ Υαλίωλ, Ρεζύκλεο, Ζξαθιείνπ, Λαζηζίνπ θαη Γωδεθαλήζνπ ζηε
Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο Κξήηεο, Ηδνκελέωο 28 – Σ.Κ. 712 02 ΖΡΑΚΛΔΗΟ
ΚΡΖΣΖ.
4) Γηαρεηξίζεηο Γεκνζίωλ Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ (Γ.Ο.Τ.)
Δπηζεκαίλνπκε όηη, γηα ηηο δηαρεηξίζεηο ησλ Γ.Ο.Υ., ηα πξσηόθνιια θιεηζίκαηνο ησλ
βηβιίσλ ηνπο ζπληάζζνληαη ζε πέληε (5) αληίηππα θαη απνηεινύλ απαξαίηεηα

δηθαηνινγεηηθά ησλ εηεζίσλ ινγαξηαζκώλ πνπ ππνβάιινληαη ζην Διεγθηηθό Σπλέδξην.
Δπηβάιιεηαη ινηπόλ ην ζρεηηθό θιείζηκν λα γίλεηαη έγθαηξα, γηα λα κελ θαζπζηεξεί ε
ππνβνιή ησλ ινγαξηαζκώλ απηώλ.
Καηά ην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ ησλ Γ.Ο.Υ. ζα ζεσξνύληαη θαη ζα θιείλνληαη καδί κε ηα
βηβιία ηεο δηαρείξηζεο θαη ηα βηβιία ησλ αξκνδίσλ Γξαθείσλ Παξαθαηαζεθώλ θαη ζα
ζπληάζζεηαη, γηα ηε δηαρείξηζε απηή, ηδηαίηεξν πξσηόθνιιν κε πίλαθεο κεηξεηώλ θαη
απηνύζησλ παξαθαηαζεθώλ ζε ηξία (3) αληίηππα, από ηα νπνία ην έλα ππνβάιιεηαη απ’
επζείαο ζηελ Κεληξηθή Γηεύζπλζε ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ (Πξντζηάκελν
Γξαθείνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ).
Η Κεληξηθή Γ/λζε ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ δίλεη θάζε ρξόλν εηδηθέο
νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα γίλεη ε ζεώξεζε ησλ βηβιίσλ ησλ θαηά ηόπνπο Γξαθείσλ
Παξαθαηαζεθώλ, κε εγθύθιηό ηεο πξνο ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Γ.Ο.Υ., νη νπνίνη ωο
Πξνϊζηάκελνη ηωλ ππνιόγωλ δηαρεηξηζηώλ, ζα θιείζνπλ θαη ζα ζεωξήζνπλ ηα
βηβιία ηνπ Γξαθείνπ Παξαθαηαζεθώλ (Π.Γ. 16/89 άξζξν 4).
5) Γηαρεηξίζεηο Σειωλείωλ
Οη δηαρεηξίζεηο ησλ Τεισλείσλ ζεσξνύληαη, γηα ην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ ηνπο, από ηνπο
Πξντζηακέλνπο ησλ ππνιόγσλ δηαρεηξηζηώλ. Με ην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ, ζπληάζζνληαη
ηξία (3) δηαθνξεηηθά πξσηόθνιια, ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζε ηζάξηζκνπο ινγαξηαζκνύο,
πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί από ην Διεγθηηθό Σπλέδξην, δειαδή:
- ηεο ρξεκαηηθήο δηαρείξηζεο
- ηεο δηαρείξηζεο Σειωλεηαθώλ Παξαθαηαζεθώλ θαη
- ηεο δηαρείξηζεο ελζήκωλ ηαηληώλ Φνξνινγίαο Βηνκεραλνπνηεκέλωλ θαπλώλ.
Καζέλα από ηα πξσηόθνιια απηά ζα ζπληάζζεηαη ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα.
Τν έλα αληίηππν παξακέλεη ζην αξρείν ηεο Υπεξεζίαο θαη ζα ηίζεηαη ππόςε ηνπ
Δπηζεσξεηή θαηά ηελ ηαθηηθή Δπηζεώξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο.
Τα δύν αληίηππα θξαηνύληαη από ηνλ Τεισλεηαθό ππόινγν, πξνθεηκέλνπ λα επηζπλαθζνύλ
ην κελ έλα ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο αξκόδηαο δηαρείξηζεο, ην δε άιιν ζηνπο ινγαξηαζκνύο
ηεο δηαρείξηζεο ηνπ επνκέλνπ έηνπο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο πεξί
«Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ».

Τν ηέηαξην αληίηππν δηαβηβάδεηαη, κέζσ ηεο Υπεξεζίαο ηνπ ππνιόγνπ, ζηελ αξκόδηα
Οηθνλνκηθή Δπηζεώξεζε (σο ε αλσηέξσ παξάγξαθνο 3).
Ωο πξνο ην πεξηερόκελν ησλ ηξηώλ (3) απηώλ πξσηνθόιισλ ηνλίδνληαη ηα παξαθάησ:
α) Σν πξωηόθνιιν ρξεκαηηθήο δηαρείξηζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, εθηόο από ηα
αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηωλ νδεγηώλ, θαη
αα) ηε ρξέσζε, δειαδή ηηο ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο ησλ εζόδσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηα
Τεισλεία ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη Τξίησλ
αβ) ηελ πίζησζε, δειαδή ην ζύλνιν ησλ εηζπξάμεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηε Γ.Ο.Υ., κε
γξακκάηηα παξαιαβήο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη Τξίησλ
αγ) ην ζύλνιν ησλ εηζπξάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα αρξεσζηήησο πιεξσζέληα
πνζά.
β) Σν πξωηόθνιιν δηαρείξηζεο ηειωλεηαθώλ παξαθαηαζεθώλ πξέπεη λα πεξηέρεη:
βα) ηε ρξέσζε, δειαδή ην ππόινηπν εθθξεκώλ παξαθαηαζεθώλ, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη ην ζύλνιν ησλ παξαθαηαζεθώλ πνπ εηζπξάρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ έηνπο.
ββ) ηελ πίζησζε, δειαδή ην ζπλνιηθό πνζό ησλ παξαθαηαζεθώλ πνπ ηαθηνπνηήζεθαλ,
είηε κε έθδνζε ηαθηηθώλ δηπινηύπσλ ή ηξηπινηύπσλ είζπξαμεο, είηε κε επηζηξνθή ηνπ
πνζνύ ησλ παξαθαηαζεθώλ ζηνπο θαηαζέηεο, θαζώο θαη ην ζύλνιν ησλ παξαθαηαζεθώλ
πνπ παξακέλνπλ εθθξεκείο θαη ηηο νπνίεο ζα πξέπεη ν ππάιιεινο, πνπ θάλεη ηε ζεώξεζε,
λα επαιεζεύεη ηελ ύπαξμή ηνπο θαη λα γίλεηαη εηδηθή κλεία ζην Πξσηόθνιιν.
γ) Σν πξωηόθνιιν δηαρείξηζεο ελζήκωλ ηαηληώλ Φνξνινγίαο Βηνκεραλνπνηεκέλωλ
θαπλώλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
γα) ηε ρξέσζε κε ην ππόινηπν, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ νηθνλνκηθνύ
έηνπο, ζε πνζό ηεκαρίσλ ηαηληώλ θαπλνύ, κε ηελ αληίζηνηρε αμία ηνπο, θαζώο θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηεο δηαρείξηζεο.
γβ) Τελ πίζησζε ησλ παξαδνζεηζώλ ηαηληώλ θαπλνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ
ππνιόγνπ θαη ην θαηαιεη πόκελν ππόινηπν, θαηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο κε ηελ
αληίζηνηρε αμία ηνπο.
Τέινο, ζηε ζρεηηθή πξάμε ζεώξεζεο ησλ δηαρεηξηζηηθώλ βηβιίσλ (ηίηισλ είζπξαμεο
εζόδσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη Τξίησλ), ζα πξέπεη λα γξάθεηαη θαη ν αξηζκόο ηνπ
ηειεπηαίνπ δηπινηύπνπ πνπ εθδόζεθε.

6) Γηαρεηξίζεηο Ν.Π.
Οη δηαρεηξίζεηο ησλ Ν.Π. θιείλνπλ θαη ζεσξνύλ ηα βηβιία ηνπο ππνρξεσηηθά ηελ 31
Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο (άξζξν 11 παξ. 14 & 15 Ν.2954/2001, ΦΔΚ 255/2-11-2001).
Σε πεξίπησζε πνπ ζε θάπνηα δηαρείξηζε δηαπηζησζεί δηαρεηξηζηηθή αηαμία, ν ππάιιεινο,
πνπ ζεσξεί ην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ, πξέπεη λα ηελ αλαθέξεη ακέζσο ζηελ Πξντζηακέλε
ηνπ Αξρή ή ζηελ Υπεξεζία πνπ επηρνξήγεζε ή ρξεκαηνδόηεζε ην Ν.Π., ε νπνία, ζηε
ζπλέρεηα, ζα καο ελεκεξώζεη, κε FAX, γηα λα ιάβνπκε ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ
πξνβιέπνληαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Η δηαρεηξηζηηθή αηαμία, πνπ ηπρόλ δηαπηζησζεί, πξέπεη λα γξαθηεί θαη ζην πξσηόθνιιν.
Δπίζεο, ζην πξσηόθνιιν ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ην λνκνζέηεκα κε ην νπνίν
ζπζηήζεθε ην Ν.Π., θαζώο θαη ην ΦΔΚ ζην νπνίν δεκνζηεύηεθε ε ζύζηαζε, γηα λα είλαη
δπλαηή ε επαιήζεπζε ηεο λνκηθήο ηνπ κνξθήο, ή ν ζθνπόο ηεο επηρνξήγεζεο ή
ρξεκαηνδόηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εξεπλάηαη θαη ε πινπνίεζε ηνπ ζθνπνύ απηνύ.
Οη δηαρεηξίζεηο ησλ Ο.Τ.Α. Α΄ θαη Β΄ βαζκνύ, θαζώο θαη ησλ Ν.Π. απηώλ, ζα ππνβάιινπλ
ηα πξσηόθνιια θιεηζίκαηνο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 παξ. 8 Ν.2539/1997 (ΦΔΚ 244/412-97).
7) Γηαρεηξίζεηο πνπ ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο.
Η ζεώξεζε ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ βηβιίσλ ησλ δηαρεηξίζεσλ απηώλ (ρξεκαηηθνύ & πιηθνύ)
γηα ηηο δηαρεηξίζεηο πνπ ππάγνληαη ζην Υπνπξγείν Δζληθήο ΄Ακπλαο, δηελεξγείηαη από
αμησκαηηθνύο, πνπ νξίδνληαη κε δηαηαγέο ησλ αξκνδίσλ Υπνπξγείσλ (άξζξν 58
Ν.2362/95).
8) Γηαρεηξίζεηο Φπιαθώλ θαη Αλακνξθωηηθώλ Καηαζηεκάηωλ
Σηηο Υπεξεζίεο απηέο ππάξρνπλ νη πην θάησ δηαρεηξίζεηο:
α) Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ
β) Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο
γ) Κεθαιαίωλ Δξγαζίαο Κξαηνπκέλωλ
δ) Σακείνπ Κέξδνπο ηγαξέηωλ

Ο έιεγρνο ησλ δηαρεηξίζεσλ ζα ζηξέθεηαη ζηα ζέκαηα εθείλα πνπ πξνβιέπεη ε αξηζ.
5287/10-2-45 εγθύθιηνο ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, όπσο ηζρύεη ζήκεξα, ε νπνία έρεη
θνηλνπνηεζεί ζε όινπο ηνπο Γηεπζπληέο Φπιαθώλ θαη Αλακνξθσηηθώλ Καηαζηεκάησλ.
9) Έγθαηξε εθηέιεζε
Οη Γηεπζύλζεηο Οηθνλνκηθνύ ησλ Υπνπξγείσλ θαη ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ,
θαζώο θαη νη Γηεπζύλζεηο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο ησλ Γεληθώλ Γηεπζύλζεσλ
Πεξηθέξεηαο, ζα πξέπεη λα δώζνπλ νδεγίεο πξνο ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Υπεξεζηώλ θαη
Ν.Π., ησλ νπνίσλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία αζθνύλ, ώζηε ε ζεώξεζε ηνπ θιεηζίκαηνο
ησλ βηβιίσλ όισλ ησλ δηαρεηξίζεσλ λα γίλεη κέζα ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα θαη όρη
πέξαλ ησλ δύν (2) κελώλ.
10) Οδνηπνξηθά έμνδα
Όπνπ δελ είλαη δπλαηή ε ζεώξεζε ησλ βηβιίσλ από ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ ππνιόγσλ
θαη ρξεηαζηεί λα γίλεη από ππαιιήινπο πνπ νξίδνληαη από ηελ Πξντζηάκελε Αξρή θαη νη
νπνίνη ζα κεηαθηλεζνύλ γηα ην ζθνπό απηό, ηα νδνηπνξηθά έμνδα ζα βαξύλνπλ
α) ηνλ θνξέα ησλ Γεκνζίσλ Υπεξεζηώλ ησλ νπνίσλ ζεσξείηαη ε δηαρείξηζε γηα ην
θιείζηκν ησλ βηβιίσλ ηνπο θαη
β) ηα νηθεία Ννκηθά Πξόζσπα ησλ νπνίσλ ηα βηβιία ζεσξνύληαη γηα ην θιείζηκν.
O ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
ΠΑΝΣΔΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ Πξνϊζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο

