Οικονομική Ταξινόμηση
του Προϋπολογισμού
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΔΠΓΚ
ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Υφιστάμενη κατάσταση (1)
• Υπουργεία-Αποκεντρωμένες Διοικήσεις – ΝΠΔΔ
ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: XXΧΧ (4 ψηφία)
ΚΑΕ
Χιλιάδα[ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ]

0000

ΚΑΕ

ΚΑΕ

Εκατοντάδα[ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ]

Εκατοντάδα…[ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ]

0100

0200

ΚΑΕ

ΚΑΕ

Δεκάδα 0110 [ΟΜΑΔΑ]

Δεκάδα 0120[ΟΜΑΔΑ]

Αναλυτικοί ΚΑΕ

Αναλυτικοί ΚΑΕ

0111……0119

0121….0129

Υφιστάμενη κατάσταση (2)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
0000 Άμεσοι φόροι.
1000 Έμμεσοι φόροι.
2000 Πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηματικής δράσης του κράτους.
3000 Λοιπά μη φορολογικά έσοδα.
4000 Μεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από κράτη-μέλη.
5000 Πιστωτικά έσοδα και λοιπά έσοδα δημόσιας πίστης.
6000 Διάφορα ειδικά μη φορολογικά έσοδα.
7000 Έσοδα από δημόσιες επενδύσεις.
8000 Βοήθεια και λοιπές μεταβιβάσεις.
9000 Πιστωτικά έσοδα προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Υφιστάμενη κατάσταση (3)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
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Πληρωμές για υπηρεσίες.
Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.
Πληρωμές μεταβιβαστικές.
Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα
Δαπάνες Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) που εκτελούνται με πιστώσεις των κρατών-μελών.
Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες.
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης.
Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.
Πληρωμές για έργα του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών.

Υφιστάμενη κατάσταση (4)
• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΠΙΔ
ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ: 60.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ (συνήθως 4 βαθμοί ανάλυσης)

ΕΣΟΔΑ : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ :70-71- 72……
ΕΞΟΔΑ : ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ : 60-61-62 ………

Υφιστάμενη κατάσταση (5)
•

Διακριτές κατηγορίες εσόδων και εξόδων της οικονομικής ταξινόμησης
τακτικού προϋπολογισμού και ΠΔΕ

• Διαφορετική οικονομική ταξινόμηση για ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ

• Δυσχέρειες στην ομαδοποίηση για ανάδειξη μειζόνων κατηγοριών εσόδων
και εξόδων προϋπολογισμού
• Δεν βοηθά στην ευχερή κατάρτιση των Εθνικών Λογαριασμών και των
Ευρωπαϊκών Στατιστικών Λογαριασμών
• Δυσχέρειες στην συν -λειτουργία προϋπολογισμού και λογιστικής
• Κατά συνέπεια δεν υφίσταται κοινή οικονομική ταξινόμηση για τους φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης

Νέα οικονομική ταξινόμηση προϋπολογισμού (1)
• 10 χαρακτήρες

Χ Χ Χ ΧΧ ΧΧ ΧΧΧ
1 (έσοδα)
2 (δαπάνες)
3 (ενσώματα πάγια, άυλα πάγια )
-(πωλήσεις =έσοδα προϋπολογισμού)
- (αγορές = έξοδα προϋπολογισμού)
4 (χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία)
5 (χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις)

• Εφαρμογή

από τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2019 στην Κεντρική Διοίκηση

Νέα οικονομική ταξινόμηση (2)

• 10 χαρακτήρες

ΧΧ Χ ΧΧ ΧΧ ΧΧΧ
ΜΕΙΖΟΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

5ος 6ος βαθμός αναλυτικός πρ/σμός [Υ.Α.]

Νέα οικονομική ταξινόμηση- Μείζονες κατηγορίες εσόδων (3)
Κωδικός
11
12
13
14
15
31
33
Κωδικός
41
43
44
45
49
51
52
53
54
57
59

Έσοδα προϋπολογισμού
Φόροι
Κοινωνικές εισφορές
Μεταβιβάσεις
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Λοιπά τρέχοντα έσοδα
Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις τιμαλφών
Έσοδα προϋπολογισμού ( χρηματοοικονομικές συναλλαγές)
Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)
Πωλήσεις χρεωστικών τίτλων
Χορηγηθέντα δάνεια
Πωλήσεις συμμετοχικών τίτλων και μεριδίων επενδυτικών κεφαλαίων
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)
Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις
Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)
Δάνεια
Χρηματοοικονομικά παράγωγα
Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις (εισπράξεις υπέρ τρίτων)

Νέα οικονομική ταξινόμηση- Μείζονες κατηγορίες εξόδων (4)
Κωδικός
21
22

23
24
25
26
27
29
31
33

Κωδικός

Έξοδα προϋπολογισμού
Παροχές σε εργαζόμενους
Κοινωνικές παροχές
Μεταβιβάσεις
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Επιδοτήσεις
Τόκοι
Λοιπές δαπάνες
Πιστώσεις υπό κατανομή
Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές τιμαλφών

Έξοδα προϋπολογισμού (χρηματοοικονομικές συναλλαγές)

41
43
44
45

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)

49
51
52
53
54

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

57

Χρηματοοικονομικά παράγωγα

Αγορές χρεωστικών τίτλων
Χορηγήσεις δανείων
Αγορές συμμετοχικών τίτλων και μεριδίων επενδυτικών κεφαλαίων

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs)
Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Δάνεια

Νέα οικονομική ταξινόμηση (5)
• Οι μείζονες κατηγορίες αντιστοιχούν στον δεύτερο βαθμό ανάλυσης(2 ψηφία) της
οικονομικής ταξινόμησης και αναλύονται περαιτέρω σε τρίτο(3 ψηφία), τέταρτο(4
ψηφία), πέμπτο (7 ψηφία) και έκτο βαθμό (10 ψηφία).

• Ο τελευταίος βαθμός ανάλυσης [έκτος βαθμός] της οικονομικής ταξινόμησης αποτελεί
τον νέο κωδικό αριθμό εσόδου και εξόδου του κρατικού προϋπολογισμού.
Οποιαδήποτε νέα εγγραφή λογαριασμού κατά την διάρκεια εκτέλεσης του
προϋπολογισμού πραγματοποιείται στο εν λόγω επίπεδο.
• Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατό να εγγράφονται νέοι κωδικοί
εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού και αρμοδίως
πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

Νέα οικονομική ταξινόμηση (6)
•

Στη μείζονα κατηγορία 29 «πιστώσεις υπό κατανομή» δεν καταγράφονται συναλλαγές
του προϋπολογισμού παρά μόνο προβλέπονται πιστώσεις οι οποίες κατά την διάρκεια
εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξειδικεύονται και ανακατανέμονται σε οποιαδήποτε
άλλη μείζονα κατηγορία της οικονομικής ταξινόμησης του προϋπολογισμού.

• Δεν προβλέπεται διακριτή μείζονα κατηγορία για την εξόφληση απλήρωτων
υποχρεώσεων προηγούμενου έτους. Η εξόφληση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος
έτους πραγματοποιείται, κατά προτεραιότητα, στις αντίστοιχες μείζονες κατηγορίες που
κατεγράφησαν στο μητρώο δεσμεύσεων του προηγούμενου έτους.

Νέα οικονομική ταξινόμηση (7)

• ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

