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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 843/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:210979/14185/24-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προχπολογιςμοφ & Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 843/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ τριάντα τριϊν χιλιάδων
διακοςίων ογδόντα οκτϊ ευρϊ και εξιντα επτά λεπτϊν (33.288,67€) για τθν πλθρωμι του φόρου
εκκακάριςθσ ετιςιασ φορολογικισ διλωςθσ ζτουσ 2019 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ από τον
προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ ζτουσ 2020», και παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 45/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 24θ Αυγοφςτου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00, ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 209247/1261/20-08-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε
νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ
ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Γεωργία Αγγελοποφλου και θ Βαςιλικι Σςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαςθ
του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 843/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 1ο θζμα τησ προ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο:
«Ζγκριςθ εξειδίκευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ τριάντα τριϊν χιλιάδων διακοςίων ογδόντα οκτϊ
ευρϊ και εξιντα επτά λεπτϊν (33.288,67€) για τθν πλθρωμι του φόρου εκκακάριςθσ ετιςιασ
φορολογικισ διλωςθσ ζτουσ 2019 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ από τον προχπολογιςμό τθσ
Περιφζρειασ ζτουσ 2020» και πρότεινε να ςυηθτθκεί ωσ κατεπείγον και κατά προτεραιότθτα λόγω τθσ
καταβολισ τθσ πρϊτθσ δόςθσ του φόρου μετά τθν υποβολισ τθσ φορολογικισ διλωςθσ και μζχρι τισ
31.8.2020.

Σα μζλθ αποφάςιςαν ομόφωνα να τεκεί προσ ςυηιτθςθ, παρά το ότι δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν
θμεριςια διάταξθ και ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ
επιτροπισ παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 210979/14185/24-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ
– Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προχπολογιςμοφ & Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν, θ οποία
αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν
Ρεριφζρειεσ ωσ ΝΡΔΔ - ΟΤΑ Β’.
Με τθν απόφαςθ 248595/27.12.2016 του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου Τροποποίθκθκε ο Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 «Σκοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςκοπόσ του παρόντοσ
νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου τθσ 8θσ
Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν − μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωςθ, θ επικαιροποίθςθ
των ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των διατάξεων του δθμόςιου λογιςτικοφ.
Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Ρεριφερειϊν», του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «υκμίςεισ του Υπουργείου Εςωτερικϊν…»,
αντικαταςτάκθκε το άρκρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν».
Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 14 «φκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων ΟΤΑ» του Ν.4625/2019
(ΦΕΚ.139Α’/31.8.2019) «υκμίςεισ του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ»
ορίηονται τα εξισ: «Η περίπτωςθ ςτϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 159 του ν. 3852/2010 αντικακίςταται, ωσ
εξισ: «Αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ διάκεςθ όλων των εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό
πιςτϊςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των πιςτϊςεων που εγγράφονται ςε αυτόν με αναμόρφωςθ, με τθν
ζκδοςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. Για τθν άςκθςθ τθσ αρμοδιότθτασ αυτισ δεν απαιτείται προθγοφμενθ
απόφαςθ ςυλλογικοφ οργάνου, εκτόσ αν αυτι είναι απαραίτθτθ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ απαιτοφμενθ
εξειδίκευςθ τθσ πίςτωςθσ. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, πριν από τθν απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ,
προθγείται απόφαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ για μζροσ ι το ςφνολο των πιςτϊςεων που χριηουν εξειδίκευςθσ.
Εξειδικευμζνθ κεωρείται θ πίςτωςθ, όταν κατονομάηεται ρθτά θ ςυγκεκριμζνθ δαπάνθ για τθν οποία προορίηεται
και προςδιορίηεται ςτο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίθςθσ του προχπολογιςμοφ».
Με τθν υπ’ αρικ. 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, γίνεται θ επικφρωςθ των
αποτελεςμάτων των Αυτοδιοικθτικϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μαΐου και των επαναλθπτικϊν τουσ τθσ 2ασ Ιουνίου 2019,
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με τθν οποία ανακθρφχτθκαν ο Ρεριφερειάρχθσ και οι Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
που αναλαμβάνουν, επιςιμωσ, κακικοντα τθν 1θ Σεπτεμβρίου 2019 (Άρκρο 46 παράγραφοσ 6γ του Ν.4555/2018
(ΦΕΚ.133Α’/19.7.2018). Με το από 29.9.2019 πρακτικό ορκωμοςίασ ανζλαβε τα κακικοντά τθσ θ νζα
Ρεριφερειακι Αρχι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. Με τθν υπ’ αρικ.258207/3469/3.9.2019 (ΑΔΑ:ΩΧ7Κ7Λ67ΤΓ) (ΦΕΚ.706τ.ΥΟΔΔ/9.9.2019) απόφαςθ του ο Ρεριφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ, όριςε τουσ Αντιπεριφερειάρχεσ
τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. Με τθν 281668/3810/26.9.2019 (ΦΕΚ.3722Β’/8.10.2019) απόφαςθ του ο
Ρεριφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ μεταβίβαςε τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Ρεριφζρειασ ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ.
Με τθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ Συνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3 του
Ν.3852/2010)». Με τθν υπ’ αρικ.274705/3714/19.9.2019 απόφαςθ του, ο Ρεριφερειάρχθσ Δυτικισ Ελλάδασ όριςε
τον Ρρόεδρο και μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Με τθν υπ’ αρικ. 182/2019 (14θ Συνεδρίαςθ ςτισ 26.11.2019) απόφαςθ του το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο, «Εγκρίνει
τον Ρροχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2020, των Ρινάκων Στοχοκεςίασ τθσ
Ρ.Δ.Ε., οι οποίοι αποτυπϊνουν ςε ςυνοπτικι μορφι τα οικονομικά ςτοιχεία του Ρροχπολογιςμοφ ζτουσ 2020 και
του Ολοκλθρωμζνου Ρλαιςίου Δράςθσ (Ο.Ρ.Δ.) τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2020, το
οποίο αποτελείται από 1) τον Ρροχπολογιςμό τθσ ΡΔΕ οικονομικοφ Ζτουσ 2020, 2) τουσ Ρίνακεσ Στοχοκεςίασ τθσ
ΡΔΕ για το οικονομικό Ζτοσ 2020, 3) τον Ρροχπολογιςμό του ΝΡΔΔ τθσ Ρ.Δ.Ε. με τθν επωνυμία «Ίδρυμα Στιριξθσ
Ογκολογικϊν Αςκενϊν-Η Ελπίδα» οικονομικοφ Ζτουσ 2020 και 4) τουσ Ρίνακεσ Στοχοκεςίασ του ΝΡΔΔ τθσ Ρ.Δ.Ε.
με τθν επωνυμία «Ίδρυμα Στιριξθσ Ογκολογικϊν Αςκενϊν-Η Ελπίδα» για το οικονομικό Ζτοσ 2020, κακϊσ επίςθσ
και τθν ζγκριςθ αναγκαιότθτασ όλων των δαπανϊν οι οποίεσ κα προκφψουν από τθν εκτζλεςθ του
προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020». Η απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, με τθν υπ’
αρικ. 277812/31.12.2019 (ΑΔΑ:ΩΧΦΟΟ1Φ-ΤΙΤ) απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου, α) βρζκθκε νόμιμθ ωσ προσ τθν ζγκριςθ του Ρροχπολογιςμοφ και του
πίνακα ςτοχοκεςίασ ζτουσ 2020, κακϊσ και θ ςφνταξθ των πινάκων του προχπολογιςμοφ οι οποίοι ςυνοδεφουν
τθν απόφαςθ αυτι, για τι είναι ςφμφωνθ με τισ διατάξεισ των άρκρων 224-225 και 268 του Ν.3852/2010 και του
άρκρου 78 του Ν.4172/2013, όπωσ ιςχφουν και β) αναπζμπεται ωσ προσ το μζροσ που αφορά το ΟΡΔ ζτουσ 2020,
προκειμζνου να ςυμπεριλθφκεί ςε αυτό και το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ τθσ Ρ.Δ.Ε.». Με τθν απόφαςθ
58/2020 (7θ Συνεδρίαςθ ςτισ 13.4.2020) το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Δυτικισ Ελλάδασ αποφάςιςε τθν «Ζγκριςθ Αϋ
Τροποποίθςθσ του Ρροχπολογιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020». Η απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε
ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ με τθν υπ’ αρικ. 60833/13.5.2020 (ΑΔΑ:69Λ2Ο1Φ-ΒΓ8) απόφαςθ
του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
Με τισ διατάξεισ του Ρ.Δ.80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν εγκφκλιο
2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικϊν, κοινοποιικθκαν διατάξεισ ςχετικά
με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχι οδθγιϊν. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
παραγράφου 2β του άρκρου 2 «Για τουσ λοιποφσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ διενεργείται ςε ςυνζχεια τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ πραγματοποίθςθσ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ
από το αρμόδιο όργανο του φορζα». Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 «Κατ’ εξαίρεςθ για δαπάνεσ
που πραγματοποιοφνται εκτάκτωσ, κακϊσ και για τισ λοιπζσ δαπάνεσ του άρκρου 9 του παρόντοσ, θ δζςμευςθ των
ςχετικϊν πιςτϊςεων διενεργείται κατά τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ».
Με τθν απόφαςθ 793/2020 (41θ ςυνεδρίαςθ ςτισ 31.7.2020) τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ εγκρίκθκε θ ςφναψθ
ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν με εξωτερικό ςυνεργάτθ, για τθν υποβολι άμεςων φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και τθν παροχι πάςθσ φφςεωσ φορολογικι υποςτιριξθ.
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α’/23.7.2013) «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα
εφαρμογισ του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» ιςχφουν τα παρακάτω:
Άρκρο 44 «Αντικείμενο τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων». Φόροσ
ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων είναι ο φόροσ που επιβάλλεται ετθςίωσ ςτα κζρδθ που
πραγματοποιοφν τα νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ.
Άρκρο 45 «Υποκείμενα του φόρου». Σε φόρο ειςοδιματοσ νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων υπόκεινται:
α) οι κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ που ςυςτικθκαν ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, β) οι προςωπικζσ εταιρείεσ που
ςυςτικθκαν ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, γ) τα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι
ιδιωτικοφ δικαίου που ςυςτικθκαν ςτθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι και ςτα οποία περιλαμβάνονται και τα κάκε
είδουσ ςωματεία και ιδρφματα, με εξαίρεςθ μόνο τα κάκε είδουσ ζςοδα που πραγματοποιοφνται κατά τθν
επιδίωξθ τθσ εκπλιρωςθσ του ςκοποφ τουσ, τα οποία δεν αποτελοφν αντικείμενο φόρου, δ) ςυνεταιριςμοί και
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ενϊςεισ αυτϊν, ε) κοινωνίεσ αςτικοφ δικαίου, αςτικζσ κερδοςκοπικζσ ι μθ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ, ςυμμετοχικζσ
ι αφανείσ εφόςον αςκοφν επιχείρθςθ ι επάγγελμα, ςτ) κοινοπραξίεσ, η) οι νομικζσ οντότθτεσ που ορίηονται ςτο
άρκρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται ςε μια από τισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ.
Άρκρο 37 «Τόκοι». 1. Ο όροσ τόκοι ςθμαίνει το ειςόδθμα που προκφπτει από απαιτιςεισ κάκε είδουσ, είτε
εξαςφαλίηονται με υποκικθ είτε όχι, και είτε παρζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτα κζρδθ του οφειλζτθ είτε όχι, και
ιδιαίτερα ειςόδθμα από κατακζςεισ, κρατικά χρεόγραφα, τίτλουσ και ομολογίεσ, με ι χωρίσ αςφάλεια, και κάκε
είδουσ δανειακι ςχζςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πρόςκετων ωφελθμάτων (premiums), των ςυμφωνιϊν
επαναγοράσ (repos/ reverse repos) και ανταμοιβϊν τα οποία απορρζουν από τίτλουσ, ομολογίεσ ι χρεόγραφα. 2.
Απαλλάςςονται του φόρου ειςοδιματοσ οι τόκοι ομολογιακϊν δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου που αποκτοφν φυςικά πρόςωπα.
Άρκρο 39 «Ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία». 1. Ο όροσ ειςόδθμα από ακίνθτθ περιουςία ςθμαίνει το ειςόδθμα,
ςε χριμα ι ςε είδοσ, που προκφπτει από τθν εκμίςκωςθ ι τθν ιδιοχρθςιμοποίθςθ ι τθ δωρεάν παραχϊρθςθ
χριςθσ γθσ και ακινιτων. Ειδικότερα το ειςόδθμα αυτό προκφπτει από: α) Εκμίςκωςθ ι υπεκμίςκωςθ ι
παραχϊρθςθ χριςθσ γθσ ι ακινιτων ςυμπεριλαμβανομζνων των κτιρίων, καταςκευϊν και κάκε είδουσ
εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ τουσ. β) Εκμίςκωςθ ι υπεκμίςκωςθ ι παραχϊρθςθ χριςθσ μεταλλείων,
λατομείων, δαςικϊν και αγροτικϊν εκτάςεων ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργιςιμεσ γαίεσ,
βοςκιςιμεσ γαίεσ, κακϊσ και κάκε είδουσ καταςκευζσ ι εγκαταςτάςεισ που είναι ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ ι
κάτω από αυτι, όπωσ τα ιχκυοτροφεία, οι λίμνεσ, οι δεξαμενζσ, οι πθγζσ και τα φρζατα. γ) Εκμίςκωςθ ι
υπεκμίςκωςθ ι παραχϊρθςθ χριςθσ από τθν παραχϊρθςθ χϊρου για τθν τοποκζτθςθ κάκε είδουσ διαφθμιςτικϊν
επιγραφϊν. δ) Εκμίςκωςθ ι υπεκμίςκωςθ ι παραχϊρθςθ χριςθσ κοινόχρθςτων χϊρων ςε ακίνθτα.
Άρκρο 47 «Κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα». 1. Το κζρδοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα
προςδιορίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Γϋ, του Μζρουσ Δεφτερου («Φόροσ Ειςοδιματοσ
Φυςικϊν Ρροςϊπων») του Κ.Φ.Ε., εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ όπου ορίηεται διαφορετικά ςτο παρόν κεφάλαιο. 2.
Πλα τα ζςοδα που αποκτοφν τα νομικά πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 45 κεωροφνται ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.
Άρκρο 21 «Κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα». 1. Ωσ κζρδοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα
κεωρείται το ςφνολο των εςόδων από τισ επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ μετά τθν αφαίρεςθ των επιχειρθματικϊν
δαπανϊν, των αποςβζςεων και των προβλζψεων για επιςφαλείσ απαιτιςεισ. Στα ζςοδα από τισ επιχειρθματικζσ
ςυναλλαγζσ περιλαμβάνονται και τα ζςοδα από τθν πϊλθςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ επιχείρθςθσ,
κακϊσ και το προϊόν τθσ εκκακάριςισ τθσ, όπωσ αυτά προκφπτουν ςτθ διάρκεια του φορολογικοφ ζτουσ. Ειδικά,
για τον προςδιοριςμό του ειςοδιματοσ από αγροτικι επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςτα ζςοδα από
επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ περιλαμβάνονται τα ζςοδα από τθν παραγωγι γεωργικϊν, κτθνοτροφικϊν,
δαςοκομικϊν, υλοτομικϊν και αλιευτικϊν προϊόντων.
Άρκρο 29 «Φορολογικόσ ςυντελεςτισ». 1. Τα κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα φορολογοφνται ςφμφωνα
με τθν ακόλουκθ κλίμακα:
Φορολογθτζο ειςόδθμα (ευρϊ) Συντελεςτισ (%) 24%
Άρκρο 58 «Φορολογικόσ ςυντελεςτισ». 1. Τα κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα που αποκτοφν τα νομικά
πρόςωπα και οι νομικζσ οντότθτεσ που τθροφν διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουμζνων των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων
που εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, κακϊσ και οι υπόχρεοι των περιπτϊςεων βϋ, γϋ, δϋ,
εϋ, ςτϋ και ηϋ του άρκρου 45 που τθροφν απλογραφικά βιβλία, φορολογοφνται με ςυντελεςτι είκοςι τζςςερα τοισ
εκατό (24%) για τα ειςοδιματα του φορολογικοφ ζτουσ 2019 και εφεξισ.
Ειδικά, για τα νομικά πρόςωπα και τισ νομικζσ οντότθτεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 71
(ιτοι, νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ των περ.β', γ', ε' και ςτ' μόνο για τισ κοινοπραξίεσ των προςωπικϊν
εταιρειϊν του άρκρου 45) υπολογίηεται και ποςοςτό προκαταβολισ 50% που ορίηεται με το άρκρο αυτό.
Με τθ βεβαίωςθ αρικ. 210715/14178/24.8.2020 θ Διεφκυνςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου βεβαιϊνει
τθ δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 33.288,67 ευρϊ ςτον προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ ζτουσ 2020.
Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα παρακζτουμε πίνακα με τον υπολογιςμό των ειςοδθμάτων τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ φορολογικισ χριςθσ 2019, τα οποία φορολογοφνται με βάςθ τισ αναφερόμενεσ διατάξεισ του
Ν.4172/2013 και το ποςό του φόρου που προκφπτει ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα:
2019
Ειςόδθμα
Ρεριφ. Ενότθτα
Αχαΐα

Ακίνθτα

Τόκοι

4.200,00 837.348,94

Μείον
Αποςβζςεισ
16.682,38

Σφνολο
824.866,57

Ραρακρατιςεισ
60.860,92
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Ηλεία
Αιτωλοακαρνανία

404.310,28
128.505,74

1.024,52
11.236,66

205.756,82
116.491,55

199.577,98
23.250,85

153,67
1.622,40

Σφνολα

537.016,02

849.610,12

338.930,75

1.047.695,39

62.636,99

2019
Φορολογία
Φόροσ Ειςοδιματοσ

Ρροκαταβολι
Ρροθγ. ζτουσ

Ρροκαταβολι
Επόμ. ζτουσ

Χαρτόςθμο

Καταβλθτζο

197.967,98
47.898,72
5.580,20

102.647,75
82.966,80
52.325,72

38.123,07
23.795,69
1.167,70

151,20
14.555,17
4.626,20

72.733,58
3.129,10
-42.574,00

251.446,89

237.940,27

63.086,46

19.332,58

33.288,67

Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε:
Για τθν ζγκριςθ εξειδίκευςθσ δαπάνθσ που αφορά εκκακάριςθ τθσ ετιςιασ φορολογικισ διλωςθσ φορολογικοφ
ζτουσ 2019 τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 45 του Ν.4172/2013 μζχρι
του ποςοφ των Τριάντα τρείσ χιλιάδεσ διακόςια ογδόντα οκτϊ ευρϊ και εξιντα επτά λεπτά (33.288.67) από τον
προχπολογιςμό ζτουσ 2020, θ οποία βαρφνει τισ δφο εκ των τριϊν Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων για τισ οποίεσ
προκφπτει φόροσ, όπωσ ο παρακάτω πίνακασ:
2019
Φορολογία
Ρεριφ. Ενότθτα

Φόροσ Ειςοδιματοσ

Ρροκαταβολι
Ρροθγ. ζτουσ

Ρροκαταβολι
Επόμ. ζτουσ

Χαρτόςθμο Καταβλθτζο

Αχαΐα
Ηλεία
Αιτωλοακαρνανία

197.967,98
47.898,72
5.580,20

102.647,75
82.966,80
52.325,72

38.123,07
23.795,69
1.167,70

151,20
14.555,17
4.626,20

72.733,58
3.129,10
-42.574,00

Σφνολα

251.446,89

237.940,27

63.086,46

19.332,58

33.288,67

Επειδι θ φορολογικι διλωςθ κα υποβλθκεί μζχρι τισ 28.8.2020, ο φόροσ κα καταβλθκεί ςε πζντε (5) ιςόποςεσ
δόςεισ ποςοφ 6.657,73 ευρϊ μζχρι τισ 31.12.2020, θ δε πρϊτθ δόςθ (25%) ποςοφ 8.3222,16 κα καταβλθκεί μετά
τθν υποβολι τθσ διλωςθσ και μζχρι τισ 31.8.2020. Η δαπάνθ βαρφνει τουσ Ρροχπολογιςμοφσ των Ενοτιτων
Αχαΐασ και Ηλείασ και ςυγκεκριμζνα τουσ Κ.Α.Ε. 02.01.072.0911.01.1231 «Φόροι (τρζχον ζτοσ) (Λοιπζσ Δαπάνεσ)»
ποςοφ 30.159,57 ευρϊ και 02.03.072.0911.01.0001 «Φόροι (τρζχον ζτοσ)» ποςοφ 3.129,10 ευρϊ.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
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Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν

υπ’

αρικμ.

πρωτ.:210979/14185/24-08-2020

ειςιγθςθ

τθσ

Δ/νςθσ

Οικονομικοφ

–

Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προχπολογιςμοφ & Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν εξειδίκευςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ τριάντα τριϊν χιλιάδων διακοςίων ογδόντα οκτϊ
ευρϊ και εξιντα επτά λεπτϊν (33.288,67€) για τθν εκκακάριςθ τθσ ετιςιασ φορολογικισ διλωςθσ
φορολογικοφ ζτουσ 2019 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 45
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του Ν.4172/2013 από τον προχπολογιςμό ζτουσ 2020, θ οποία βαρφνει τισ δφο εκ των τριϊν
Περιφερειακϊν Ενοτιτων για τισ οποίεσ προκφπτει φόροσ, όπωσ ο παρακάτω πίνακασ:
2019
Φορολογία
Περιφ. Ενότθτα

Φόροσ Ειςοδιματοσ

Προκαταβολι
Προθγ. ζτουσ

Προκαταβολι
Επόμ. ζτουσ

Χαρτόςθμο Καταβλθτζο

Αχαΐα
Ηλεία
Αιτωλοακαρνανία

197.967,98
47.898,72
5.580,20

102.647,75
82.966,80
52.325,72

38.123,07
23.795,69
1.167,70

151,20
14.555,17
4.626,20

72.733,58
3.129,10
-42.574,00

φνολα

251.446,89

237.940,27

63.086,46

19.332,58

33.288,67

Η φορολογικι διλωςθ κα υποβλθκεί μζχρι τισ 28.8.2020, ο φόροσ κα καταβλθκεί ςε πζντε (5) ιςόποςεσ
δόςεισ ποςοφ 6.657,73 ευρϊ μζχρι τισ 31.12.2020, θ δε πρϊτθ δόςθ (25%) ποςοφ 8.3222,16 κα
καταβλθκεί μετά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ και μζχρι τισ 31.8.2020. Η δαπάνθ βαρφνει τουσ
Προχπολογιςμοφσ

των

Ενοτιτων

Αχαΐασ

και

Ηλείασ

και

ςυγκεκριμζνα

τουσ

Κ.Α.Ε.

02.01.072.0911.01.1231 «Φόροι (τρζχον ζτοσ) (Λοιπζσ Δαπάνεσ)» ποςοφ 30.159,57 ευρϊ και
02.03.072.0911.01.0001 «Φόροι (τρζχον ζτοσ)» ποςοφ 3.129,10 ευρϊ.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

