
 

 
 
 
 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
4 ∆εκεµβρίου, 2014 
 
 
Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας
Πρόεδρο Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας
Επίτροπο ∆ιοικήσεως, 
Επίτροπο Νοµοθεσίας, 
Επίτροπο Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού
Επίτροπο Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Παιδ
Γενικούς ∆ιευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων
   Υπουργείων και Γενικής ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
   Συντονισµού και Ανάπτυξης
Αρχιπρωτοκολλητή,  
Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου, 
Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών
Πρόεδρο Εφοριακού Συµβουλίου
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων
Προϊστάµενο ∆ιοίκησης Προεδρίας
Γραµµατέα Υπουργικού Συµβουλίου
 
 
∆ηµοσιοποίηση στοιχείων για τα καθυστερηµένα έσοδα
τους Ελέγχοντες Λειτουργούς
 
Αναφέροµαι στην Οδηγία 42 των ∆ηµοσιονοµικών και Λογιστικών Οδηγιών σχετικά µε την
υποβολή στο Γενικό Λογιστή
∆ηµοκρατίας, αναλυτικής έκθεσης για τα έσοδα που παραµένουν καθυστερηµένα και
ανείσπρακτα στις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους
Γ.Λ.20), που υποβάλλεται από τα Υπουργεία Τµήµατα Υπηρεσίες
χρησιµοποιείται για σκοπούς πληροφόρησης και ελέγχου
σχετικής συνοπτικής κατάστασης
Έκθεση.  
 
2. Επιπλέον, ο περί της Λογιστικής και ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και
Χρηµατοοικονοµικού Ελέγχου της ∆ηµοκρατίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.   1733 
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

 
 
 

Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, 
Πρόεδρο Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, 
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, 

της ∆ηµοκρατίας, 

Επίτροπο Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού, 
Επίτροπο Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού, 
Γενικούς ∆ιευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων, 

ίων και Γενικής ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων  
 

 
Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, 
Πρόεδρο Εφοριακού Συµβουλίου, 
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, 
Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, 
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων, 
Προϊστάµενο ∆ιοίκησης Προεδρίας, 
Γραµµατέα Υπουργικού Συµβουλίου 

∆ηµοσιοποίηση στοιχείων για τα καθυστερηµένα έσοδα – Υποβολή στοιχείων από
Ελέγχοντες Λειτουργούς 

των ∆ηµοσιονοµικών και Λογιστικών Οδηγιών σχετικά µε την
νικό Λογιστή της ∆ηµοκρατίας, µε αντίγραφο στο Γ

αναλυτικής έκθεσης για τα έσοδα που παραµένουν καθυστερηµένα και
ανείσπρακτα στις ∆εκεµβρίου κάθε έτους. Η Έκθεση Καθυστερηµένων Εσόδων έντυπο
Γ Λ που υποβάλλεται από τα Υπουργεία/Τµήµατα/Υπηρεσίες στο τέλος

για σκοπούς πληροφόρησης και ελέγχου καθώς και
σχετικής συνοπτικής κατάστασης, η οποία παρουσιάζεται στην ετήσια ∆ηµοσιονοµική

περί της Λογιστικής και ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και
ρηµατοοικονοµικού Ελέγχου της ∆ηµοκρατίας Νόµος (Ν.38(Ι)/2014)
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

1441 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Υποβολή στοιχείων από 

των ∆ηµοσιονοµικών και Λογιστικών Οδηγιών σχετικά µε την 
µε αντίγραφο στο Γενικό Ελεγκτή της 

αναλυτικής έκθεσης για τα έσοδα που παραµένουν καθυστερηµένα και 
Η Έκθεση Καθυστερηµένων Εσόδων (έντυπο 

το τέλος κάθε έτους, 
και για την ετοιµασία 

ι στην ετήσια ∆ηµοσιονοµική 

περί της Λογιστικής και ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και 
, που τέθηκε σε ισχύ 
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Υπηρεσία Όνομα Ελέγχ. Λειτουργού Τίτλος Ημερομηνία

Κωδικός Υπηρεσίας (εξαψήφιος κωδικός υποδιαίρεσης Τµήµατος)

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Εκκρεµεί 
από € € € € € € €

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Λόγοι για τη µη είσπραξη 
των καθυστερήσεων και 
µέτρα που λήφθηκαν 

εναντίον των χρεωστών

€

∆ιαγραφές µέσα 
στην περίοδο 
που καλύπτει η 

Έκθεση

Καθυστερήσεις 
περιόδου που 
υποβάλλεται η 

Έκθεση

Τόκοι και 
Πρόστιµα 
περιόδου

Ολικό τόκων που 
περιλαµβάνεται 

στις 
καθυστερήσεις

Ολικό 
καθυστερήσεων

(5)-(6)-(7)+(8)+(9)

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31/12/.....................

(5)

Σελίδα 
Καθο-
λικού

Χρεώστης Είδος Εσόδου

Καθυστερήσεις 
προηγούµενων περιόδων

Εισπράξεις 
µέσα στην 

περίοδο που 
καλύπτει η 
Έκθεση

Στοιχείο 
Ταυτοποί

ησης

Καθυστερήσεις 
που η είσπραξη 

τους είναι 
επισφαλής

Το 
ποσό 
αµφισβ

ητείται;

Υπάρχει και 
τηρείται 

διακανονισµ

ός για την 
αποπληρωµ

ή;

∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Έντυπο Γ.Λ.  20) Ολικό Ποσό   0 0 0 0 0 0 0

(Εγκύκλιος αρ. 1733, 4/12/2014)

0
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Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπου Γ.Λ. 20 Έκθεση Καθυστερηµένων Εσόδων 
 
Γενικές Οδηγίες 
Το έντυπο συµπληρώνεται ηλεκτρονικά σε µορφή excel και όχι χειρόγραφα. 
Συµπληρώνεται συνεχόµενα προσθέτοντας γραµµές αν χρειάζεται, χωρίς να παρουσιάζεται 
Υπόλοιπο από / προς µεταφορά στην αρχή και στο τέλος της κάθε σελίδας.  Όπου 
χρειάζεται θα πρέπει να αντιγράφονται και να προσαρµόζονται οι φόρµουλες που περιέχει 
το ηλεκτρονικό αρχείο.   
 
Στήλη (1) 
Καταχωρείται η σελίδα καθολικού όπου χρησιµοποιείται ή άλλη ειδική κωδικοποίηση τυχόν 
χρησιµοποιείται από την Υπηρεσία για τους χρεώστες. 
 
Στήλη (2)  
Καταχωρείται το στοιχείο ταυτοποίησης του χρεώστη το οποίο είναι ο αριθµός ταυτότητας 
του αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή ο αριθµός εγγραφής αν πρόκειται για νοµικό 
πρόσωπο. Για οργανισµούς που δεν υπάρχει αριθµός εγγραφής σε µητρώο, όπως τα 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, καταχωρείται ο κωδικός πιστωτή FIMAS. 
 
Στήλη (3) 
Καταχωρείται το πλήρες όνοµα του χρεώστη / οφειλέτη. Κάθε χρεώστης θα πρέπει να 
παρουσιάζεται µόνο µια φορά και άρα όλες οι οφειλές του να συγκεντρώνονται σε µια 
γραµµή. 
 
Στήλη (4) 
Καταχωρείται το είδος εσόδου που οφείλει ο χρεώστης χρησιµοποιώντας ως καθοδήγηση 
την ονοµασία του κονδυλίου εσόδων µε βάση τον Προϋπολογισµό στο οποίο θα 
κατατεθούν τα έσοδα όταν εισπραχθούν. 
 
Στήλη (5)  
Καταχωρούνται οι καθυστερήσεις που εκκρεµούσαν στο τέλος του προηγούµενου έτους.  
Το σύνολο τους θα πρέπει να συµφωνεί µε την Έκθεση Καθυστερηµένων Εσόδων που είχε 
υποβληθεί για το προηγούµενο έτος. Στη στήλη «Εκκρεµεί από» θα πρέπει να 
συµπληρώνεται χρονολογία. Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές διαφόρων ετών, να 
συµπληρώνεται το έτος της πιο πρόσφατης οφειλής.    
 
Στήλη (6) 
Καταχωρούνται οι εισπράξεις του έτους που αφορά η Έκθεση  νοουµένου ότι σχετίζονται µε 
καθυστερηµένες οφειλές προηγούµενων ετών. 
 
Στήλη (7) 
Καταχωρούνται οι διαγραφές του έτους που αφορά η Έκθεση  νοουµένου ότι σχετίζονται µε 
καθυστερηµένες οφειλές προηγούµενων ετών. 
 
Στήλη (8) 
Καταχωρούνται τα καθυστερηµένα έσοδα που έπρεπε να είχαν εισπραχθεί µέσα στα 
χρονικά πλαίσια του έτους για το οποίο υποβάλλεται η έκθεση. Στα ποσά αυτά δεν 
περιλαµβάνονται τόκοι και πρόστιµα.  
 
Στήλη (9) 
Καταχωρούνται τυχόν τόκοι και πρόστιµα που προνοούνται από νοµοθεσία και αφορούν 
την περίοδο για την οποία υποβάλλεται η έκθεση. 
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Στήλη (10) 
Είναι το σύνολο των στηλών (5)-(9) και λογικά συµφωνεί µε τα υπόλοιπα του αναλυτικού 
µητρώου / συστήµατος που χρησιµοποιείται για παρακολούθηση των καθυστερηµένων 
εσόδων στην κάθε Υπηρεσία. 
 
Στήλη (11) 
Καταχωρούνται συνολικά όλοι οι τόκοι και πρόστιµα (όλων των ετών) που περιλαµβάνονται 
στο ποσό των καθυστερήσεων της στήλης (10).    
 
Στήλη (12) 
Καταχωρούνται τα ποσά (που αφορούν ολικές καθυστερήσεις και όχι µόνο της περιόδου) 
των οποίων η είσπραξη είναι επισφαλής, δηλαδή όταν υπάρχει ένδειξη ότι  η πιθανότητα µη 
είσπραξης τους είναι µεγαλύτερη από την πιθανότητα είσπραξης.  
 
Στήλη (13) 
Θα συµπληρώνεται το γράµµα «Α» µόνο σε περίπτωση που το ποσό αµφισβητείται από 
τον οφειλέτη είτε µέσω νοµικών διαδικασιών είτε επειδή δεν έχει λήξει η περίοδος µέσα 
στην οποία ο οφειλέτης δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Εάν δεν αµφισβητείται το ποσό, η 
στήλη να παραµένει κενή. 
 
Στήλη (14) 
Θα συµπληρώνεται το γράµµα «∆» µόνο σε περίπτωση που υπάρχει και τηρείται 
διακανονισµός µε τον οφειλέτη για την αποπληρωµή του ποσού. Εάν δεν υπάρχει 
διακανονισµός ή εάν δεν τηρείται ο διακανονισµός, η στήλη να παραµένει κενή. 
 
Στήλη (15) 
Στη στήλη αυτή πρέπει να δίδονται µε σαφήνεια οι λόγοι για τη µη είσπραξη των εσόδων 
και να γίνεται αναφορά στα συγκεκριµένα µέτρα που λήφθηκαν για την είσπραξη τους ή/και 
τα µέτρα που προγραµµατίζονται να ληφθούν. 
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Πίνακας Ειδικών Ταµείων 
 
1. Ταµείο ∆ηµοσίων ∆ανείων 
2. Εθνικό Ταµείο Αλληλεγγύης 
3. Ταµείο ∆ιαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών 
4. Ταµείο για τη Συντήρηση και Αναπαλαίωση ∆ιατηρητέων Οικοδοµών 
5. Ταµείο Κυβερνητικού Σχεδίου Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης 
6. Ταµείο Έιτς 
7. Ταµείο Ανακουφίσεως Παθόντων 
8. Ταµείο Ευηµερίας Εθνοφρουρού 
9. Ταµείο Λαχείου Προνοίας 
10. Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
11. Κεντρικό Ταµείο Αδειών 
12. Ταµείο Πλεονάζοντος Προσωπικού 
13. Ταµείο Παιδείας Α’ 
14. Ταµείο για την Ανέγερση Κυπριακού Μουσείου 
15. Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών 
16. Ταµείο για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων των Εργοδοτουµένων 
17. Ταµείο για την Εξοικονόµηση Ενέργειας και Ενθάρρυνση της Χρήσης των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
 

 
 
 
 
 




