ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών

Αρ. Πρωτ.: οικ. Β-44246/3329/22-7-2003

Θέμα: Σχετικά με την υποχρέωση εμπρόθεσμης κατάθεσης της εισφοράς 5% για
την είσπραξη των ενισχύσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001.
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 η
εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δηλαδή το 5% επί του συνόλου των
ακαθάριστων εισπράξεων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ, της ΔΕΑΣ Κω και
ΡΟΔΑ, καταβάλλεται ανά τρίμηνο και το αργότερο εντός τριών μηνών από τη λήξη
του, αρχή γενομένης από 1-1-2002.
Για την είσπραξη των ενισχύσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 (επενδύσεις) του
νόμου αυτού οι δικαιούχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι κατέβαλαν εμπροθέσμως την
ως άνω εισφορά.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Β 1188/36/2003 (Β 24/17-1-2003) «Λειτουργία
του ειδικού λογαριασμού 5%» και την ΚΥΑ Β/28590/2050/2003 (Β 652/27-5-2003)
«Λειτουργία του ειδικού λογαριασμού 1%» (400), εμπρόθεσμες για το έτος 2002
(μεταβατικές διατάξεις) θεωρούνται οι εισφορές που κατατέθηκαν μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από τη δημοσίευσή τους και συγκεκριμένα:
α) των ατομικών λογαριασμών των παραπάνω συγκοινωνιακών φορέων 3% και 1%,
μέχρι και 16-2-2003 και
β) του ειδικού λογαριασμού «400» (1%) μέχρι και 27-5-2003.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της πρώτης απόφασης (Β 1188/36/2003) ο έλεγχος κατάθεσης
των εισφορών των δύο ατομικών λογαριασμών των υπόψη φορέων γίνεται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
οι οποίες ελέγχουν το εμπρόθεσμο των καταθέσεων και το ύψος του προς κατάθεση
ποσού συγκρίνοντάς το με τις αντίστοιχες εισπράξεις. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με
το άρθρο αυτό κάθε συγκοινωνιακός φορέας υποχρεούται να υποβάλει, στην
παραπάνω νομαρχιακή υπηρεσία, για κάθε τρίμηνο, το αποδεικτικό κατάθεσης των
αναλογουσών εισφορών (3% και 1%) των δύο ατομικών λογαριασμών, συνοδευόμενο
με την αντίστοιχη κατάσταση των αντίστοιχων ακαθάριστων εισπράξεων.
Για τον έλεγχο κατάθεσης της εισφοράς 1% του ειδικού λογαριασμού «400» από το
Υπ.Μ.Ε. το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
υποβάλλει υποχρεωτικά στην υπηρεσία μας σύμφωνα με το άρθρο 3 της δεύτερης ως
άνω απόφασης (ΚΥΑ Β/28590/2050/2003) συγκεντρωτικούς πίνακες με τα αντίστοιχα
καταβληθέντα ποσά από τους υπόχρεους φορείς, χωριστά για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ
και χωριστά για τα Αστικά ΚΤΕΛ, τη ΔΕΑΣ Κω και τη ΡΟΔΑ.
Ύστερα από τα παραπάνω και ενόψει εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 12 του
Ν.2963/2001 (χρηματοδοτήσεις) παρακαλείσθε να μας γνωρίσετε επειγόντως (με fax)
για κάθε ΚΤΕΛ της αρμοδιότητάς σας, εάν οι εισφορές που αντιστοιχούν στους δύο
ατομικούς λογαριασμούς (3% και 1%) για το έτος 2002 έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα
ή εκπρόθεσμα ή δεν έχουν κατατεθεί καθόλου.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο παρακαλείται για την αποστολή των προβλεπόμενων ως
άνω πινάκων, για ολόκληρο το έτος 2002.
Όσα ΚΤΕΛ δεν έχουν ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών &
Επικοινωνιών σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, υποχρεούνται άμεσα να
προβούν στις απαραίτητες ως άνω ενέργειες (υποβολή των αποδεικτικών κατάθεσης
των δύο ατομικών λογαριασμών – 3% και 1% - μαζί με κατάσταση των ακαθάριστων
εισπράξεών τους για το έτος 2002).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

* Για την επανασύσταση του λογαριασμού 400 ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 52 του Ν. 4199/2013 (Α
216) και η ΚΥΑ Β οικ. 7956/626/14 (Β 499), που παρατίθεται στη σελίδα 198. Σε εφαρμογή της
ανωτέρω απόφασης ανοίχτηκε στο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ο ειδικός λογαριασμός
κατάθεσης της εισφοράς 1% του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αριθμό
«00260645010200123896» (IBAN GR 8702606450000010200123896) σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην υπ. αριθ. οικ. Β-25788/2075/30-4-2014 Εγκύκλιο του ιδίου Υπουργείου, που παρατίθεται στο
βιβλίο των Εγκυκλίων.
** Το άρθρο 13 του Ν.2963/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατίθεται κωδικοποιημένο
στο βιβλίο των Εγκυκλίων.
*** Οι λοιπές ΚΥΑ που αναφέρονται στην ανωτέρω Εγκύκλιο παρατίθενται ως ισχύουν στο βιβλίο
των Εγκυκλίων.

