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Διευκρινίσεις για την Οριστικοποίηση των Δελτίων

Σας  ενημερώνουμε  ότι  για  το  τρέχον  έτος,  τα  μη
οριστικοποιημένα  μηνιαία  στατιστικά  δελτία  θα
οριστικοποιούνται αυτόματα στο τέλος του δεύτερου μήνα από
το μήνα αναφοράς.

Για  παράδειγμα  τα  στατιστικά  δελτία  του  Ιανουαρίου  θα
οριστικοποιηθούν την τελευταία ημέρα του Μαρτίου, τα δελτία
του Φεβρουαρίου την τελευταία ημέρα του Απριλίου κ.ο.κ.

Μετά την αυτόματη οριστικοποίησή τους τα σχετικά δελτία θα
από-οριστικοποιούνται μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης από
την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. του ΥΠΕΣΔΑ.

Σημειώνεται  ότι  το χρονικό περιθώριο  που δίνεται  από την
υποβολή του δελτίου μέχρι και την αυτόματη οριστικοποίησή
του αποσκοπεί στο να πραγματοποιούνται από τους Φορείς
προσθήκες  ή  διορθώσεις  στα  ήδη  υποβληθέντα  δελτία  και
προσαρμογές  των  εγγραφών  στους  ελέγχους  που
πραγματοποιούνται από το ΥΠΕΣΔΑ.

Σε κάθε περίπτωση σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση που
έχουν οι Φορείς για υποβολή των οικονομικών τους στοιχείων
εντός  των  προθεσμιών  που  θέτουν  οι  σχετικές  Υπουργικές
Αποφάσεις  δηλαδή μέχρι και  το πρώτο δεκαήμερο από την
λήξη του μήνα αναφοράς.

Τέλος  σας  υπενθυμίζουμε  ότι  οι  Φορείς  που  τελούν  σε
αδράνεια  και  έχουν  μηδενικές  κινήσεις  οφείλουν  να
οριστικοποιούν  τα  δελτία  τους  εντός  των  προβλεπόμενων
ημερομηνιών με μηδενικά ποσά.
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