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ΗΗ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ
ΤΣΖΜΑΣΩΝ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ
Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ(Γ30)
ΣΜΖΜΑ Β΄

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ – επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού
παπάβολος»
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 29 του ν.3943/2011 «Καταπολζμθςθ τθσ φοροδιαφυγισ,
ςτελζχωςθ των ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου
Οικονομικϊν» (ΦΕΚ 66 Αϋ).
2. Τισ διατάξεισ των άρκρων 11, 12, 90 κ. επ. του ν. 2362/1995, «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου
των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 247 Αϋ), όπωσ ιςχφουν.
3. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 149 Αϋ), όπωσ ιςχφουν.
4. Τισ διατάξεισ του ν.δ. 356/1974, «Ρερί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων» (ΦΕΚ 90 Α') , όπωσ
ιςχφουν.
5. Τισ διατάξεισ του π.δ. 16/1989, «Κανονιςμόσ λειτουργίασ Δθμοςίων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν
(Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικϊν Γραφείων και κακικοντα υπαλλιλων αυτϊν» (ΦΕΚ 6 Αϋ).
6. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 14 του άρκρου 17 του ν. 2753/99 (ΦΕΚ 249 Αϋ) και τθσ Α.Υ.Ο.
1027411/842/ΔΜ/26-02-1998 (ΦΕΚ 193 Βϋ).
7. Το π.δ. 87/2012 (142 Α’), «Διοριςμόσ Υφυπουργϊν».
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8. Τθν Α.Υ.Ο ΡΟΛ.1178/7.12.2010, «Εγγραφι νζων χρθςτϊν ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ TaxisNet»
(ΦΕΚ 1916 Β' ).
9. Τθν υπϋαρικμ ΥΡΟΙΚ 07927 ΕΞ/19-9-2012 Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ
Οικονομικϊν (ΦΕΚ 2574 Β’), «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Υφυπουργό Οικονομικϊν Γεϊργιο
Μαυραγάνθ».
10. Τθν ανάγκθ αποςυμφόρθςθσ των Δ.Ο.Υ., πάταξθσ τθσ γραφειοκρατίασ, διευκόλυνςθσ των
φορολογικϊν ςυναλλαγϊν, κακϊσ και εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ που ορίηεται από τισ
διατάξεισ του εδαφίου 4 τθσ παρ. 2.4 του παραρτιματοσ V2 του ν. 4046/12 «Ζγκριςθ των ςχεδίων
ςυμβάςεων χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ
(Ε.Τ.Χ.Σ.) τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του ςχεδίου του Μνθμονίου
Συνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Τράπεηασ τθσ
Ελλάδοσ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ μείωςθ του δθμοςίου χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ
εκνικισ οικονομίασ» (ΦΕΚ 28 Αϋ).
11. Πτι από τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ
προχπολογιςμοφ.

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Τθν κακιζρωςθ διαδικαςίασ είςπραξθσ και επιςτροφισ του θλεκτρονικοφ παραβόλου, το οποίο κα
αντικαταςτιςει τθν ζντυπθ μορφι παραβόλου και των ςχετικϊν οίκοκεν αποδεικτικϊν είςπραξθσ,
ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 29 του ν.3943/2011 (Αϋ66), ωσ εξισ:

ΑΡΘΡΟ 1
Ζλεκηπονικό Παπάβολο
Με τον όρο «θλεκτρονικό παράβολο» (εφεξισ «e-Ραράβολο») νοείται ο μοναδικόσ ψθφιακόσ κωδικόσ που
χορθγείται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (Γ.Γ.Ρ.Σ.)
www.gsis.gr. Με χριςθ τθσ ςχετικισ εφαρμογισ κάκε ενδιαφερόμενοσ (φυςικό ι μθ φυςικό πρόςωπο)
δφναται να ηθτιςει τθ χοριγθςθ παραβόλου ςε θλεκτρονικι μορφι. Ρρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι ζχουν
πιςτοποιθμζνοι και μθ πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του TAXISnet.
Εφόςον χορθγθκεί το e-Ραράβολο, καταβάλλεται το αντίςτοιχο ποςό ςτον φορζα είςπραξθσ με
γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν του μοναδικοφ ψθφιακοφ κωδικοφ. Η καταβολι δφναται να πραγματοποιείται
και με τθ χριςθ χρεωςτικϊν ι πιςτωτικϊν καρτϊν μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ.
Μζςω τθσ εφαρμογισ του e-Ραραβόλου παρζχεται θ απαραίτθτθ πλθροφόρθςθ ςτθν υπθρεςία όπου
κατατίκεται το e-Ραράβολο, ωσ προσ τον ζλεγχο τθσ εγκυρότθτάσ του και τθσ ςυνδρομισ των
προχποκζςεων τυχόν επιςτροφισ χρθμάτων ςε περίπτωςθ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν.
Επιπλζον, παρζχεται θ δυνατότθτα, ςτον πιςτοποιθμζνο χριςτθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ.
να ανατρζχει ςτα παράβολα που ζχουν εκδοκεί για λογαριαςμό του, να τα εκτυπϊνει εκ νζου και να ηθτά
τθν επιςτροφι τουσ μζςω τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του.
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ΑΡΘΡΟ 2
Τποβολή αιηήμαηορ για σοπήγηζη e-Παπαβόλος
Ο ενδιαφερόμενοσ ςυνδζεται ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. και μζςα από τθν θλεκτρονικι υπθρεςία
«e-Ραράβολο» ςυμπλθρϊνει το Αίτθμα Χοριγθςθσ Ραραβόλου.
Τα ελάχιςτα προσ ςυμπλιρωςθ πεδία είναι τα παρακάτω:















Κατθγορία Παραβόλου (υποχρεωτικό πεδίο)
Ο ενδιαφερόμενοσ επιλζγει τθν κατθγορία που επικυμεί ανοίγοντασ το αναδυόμενο μενοφ που
περιλαμβάνει όλεσ τισ κατθγορίεσ παραβόλων.
Σφποσ Παραβόλου (υποχρεωτικό πεδίο)
Ο ενδιαφερόμενοσ επιλζγει τον τφπο παραβόλου που επικυμεί να εκδϊςει ανοίγοντασ το
αναδυόμενο μενοφ που περιλαμβάνει όλουσ τουσ τφπουσ με βάςθ τθν κατθγορία που ζχει επιλζξει.
Κατά τθν επιλογι του τφπου παραβόλου, εμφανίηεται αυτόματα και το αντίςτοιχο ποςό.
ΑΦΜ
Το πεδίο αυτό ςυμπλθρϊνεται υποχρεωτικά από όςουσ διακζτουν Α.Φ.Μ.. Σε περίπτωςθ που το
πεδίο αυτό δεν ςυμπλθρωκεί τότε κα πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρωκεί το μθτρώνυμο, θ
θμερομθνία γζννθςθσ και ο τόποσ γζννθςθσ.
Στθν περίπτωςθ που δε ςυμπλθρωκεί το πεδίο Α.Φ.Μ. τότε κα επιςτρζφεται θλεκτρονικό μινυμα ότι
«θ επιςτροφι τυχόν αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν δεν δφναται να πραγματοποιθκεί».
Επώνυμο/Επωνυμία (υποχρεωτικό πεδίο)
Όνομα - Πατρώνυμο (υποχρεωτικά πεδία)
Τα πεδία αυτά ςυμπλθρϊνονται ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου.
Λογαριαςμόσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) / Επιβεβαίωςθ Λογαριαςμοφ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου (e-mail)
Τα πεδία είναι υποχρεωτικά εφόςον ιδθ ζχει επιλεγεί το πεδίο: «Αποςτολι κωδικοφ με e-mail».
Κινθτό τθλζφωνο (μθ υποχρεωτικό πεδίο)
Κωδικόσ Λογαριαςμοφ Σράπεηασ (ΙΒΑΝ) (μθ υποχρεωτικό πεδίο)
Η ςυμπλιρωςθ του πεδίου αυτοφ είναι αναγκαία ςε περίπτωςθ που προκφψει επιςτροφι τυχόν
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν.
Πρόςκετα τοιχεία (μθ υποχρεωτικό πεδίο)
Στο πεδίο αυτό ανάλογα με τον τφπο του παραβόλου μπορεί να ηθτθκεί να ςυμπλθρωκεί κάποια
ειδικι πλθροφορία (π.χ. ο ΑΜΚΑ για το παράβολο γάμου)

Η Καταλθκτικι θμερομθνία ορίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα και εμφανίηεται ςτθν Αίτθςθ Ραραβόλου.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ ο κωδικόσ του e-Ραραβόλου παφει να ιςχφει.
Μετά τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων του ο ενδιαφερόμενοσ επιβεβαιϊνει τθν Υποβολι Αιτιματοσ.
Ρριν τθν επιβεβαίωςθ τθσ οριςτικισ υποβολισ του αιτιματοσ ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να μεταβάλλει τα
ςτοιχεία του και ςτθ ςυνεχεία να οριςτικοποιιςει τθν υποβολι του αιτιματόσ του.
Με τθν οριςτικοποίθςθ τθσ υποβολισ του αιτιματοσ εμφανίηονται ςτθν οκόνθ όλα τα ςτοιχεία του
αιτιματοσ, ο μοναδικόσ κωδικόσ παραβόλου/πλθρωμισ και θ καταλθκτικι θμερομθνία μζχρι τθν οποία ο
ενδιαφερόμενοσ δφναται να πλθρϊςει το ςχετικό ποςό. Τα εν λόγω ςτοιχεία δφναται και να εκτυπωκοφν,
ενϊ κα αποςτζλλονται και ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, εφόςον αυτι ζχει δθλωκεί.
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Μετά τθν «Οριςτικι Υποβολι Αιτιματοσ» δεν είναι εφικτό να μεταβάλει τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ του
εκτόσ του τραπεηικοφ του λογαριαςμοφ.

ΑΡΘΡΟ 3
Πληπωμή e-Παπαβόλος
Ο ενδιαφερόμενοσ καταβάλλει το αναλογοφν ποςό ςτον φορζα είςπραξθσ που επικυμεί γνωςτοποιϊντασ
τον μοναδικό ψθφιακό κωδικό (πλθρωμι ςε κατάςτθμα ι χριςθ των εναλλακτικϊν τρόπων πλθρωμισ που
παρζχονται από τουσ φορείσ είςπραξθσ).
Η εταιρεία Διατραπεηικά Συςτιματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) ςυγκεντρϊνει αυκθμερόν από τουσ φορείσ είςπραξθσ
τισ πλθρωμζσ που αφοροφν ςε e-Ραράβολα και αποςτζλλει ςτθ Γ.Γ.Ρ.Σ. αναλυτικό αρχείο προκειμζνου να
διενεργθκεί ο ζλεγχοσ και θ ταυτοποίθςθ των πλθρωμϊν με τα αντίςτοιχα αιτιματα. Στθν περίπτωςθ
επιτυχοφσ ταυτοποίθςθσ, θ πλθρωμι κρίνεται επιτυχισ και το αργότερο εντόσ δφο εργάςιμων θμερϊν από
τθν πλθρωμι ενεργοποιείται ο κωδικόσ του e-Ραραβόλου προσ χριςθ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ οι
πλθρωμζσ απορρίπτονται και ενθμερϊνεται θ ΔΙΑΣ Α.Ε. για τισ δικζσ τθσ ενζργειεσ, προκειμζνου να
αποδοκοφν τα εν λόγω χρθματικά ποςά ςτουσ δικαιοφχουσ κατά τισ διατάξεισ του αδικαιολόγθτου
πλουτιςμοφ.
Σε περίπτωςθ πλθρωμισ του e-παραβόλου με τθ χριςθ πιςτωτικισ ι χρεωςτικισ κάρτασ μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. ο κωδικόσ αυτοφ ενεργοποιείται άμεςα προσ χριςθ.
Η καταβολι ςτουσ φορείσ είςπραξθσ κακϊσ και θ επιςτροφι λόγω απόρριψθσ, πραγματοποιείται χωρίσ
καμιά οικονομικι επιβάρυνςθ και ανεξαρτιτωσ εάν ο ενδιαφερόμενοσ τθρεί ι όχι λογαριαςμό ς’ αυτοφσ.
ΑΡΘΡΟ 4
Καηάθεζη e-Παπαβόλος ζε Τπηπεζία
Η κατάκεςθ του e-Ραραβόλου από τον ενδιαφερόμενο ςτθν αρμόδια υπθρεςία πραγματοποιείται όπωσ
κατά περίπτωςθ ορίηεται από τθν εκάςτοτε υπθρεςία.
Η υπθρεςία όπου κατατίκεται το e-Ραράβολο, προκειμζνου να το αποδεχκεί και να ελζγξει τθν
εγκυρότθτά του, λαμβάνει από τθ Γ.Γ.Ρ.Σ., κατόπιν ςχετικοφ αιτιματόσ τθσ, κωδικό πρόςβαςθσ ςτισ
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ TaxisNet, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Α.Υ.Ο. ΡΟΛ. 1178/ 7.12.2010,
ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΕΚΒϋ/9.12.10). Η διαδικαςία υποβολισ αιτιματοσ για χοριγθςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ δεν
απαιτείται για τουσ ιδθ πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ ςε οποιαδιποτε θλεκτρονικι υπθρεςία. Σε περίπτωςθ
απενεργοποίθςθσ από τθ Γ.Γ.Ρ.Σ. των κωδικϊν πρόςβαςθσ ςτο ςφςτθμα, εφαρμόηονται τα αναφερόμενα
ςτο άρκρο 6 τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.
Για τον ζλεγχο εγκυρότθτασ, θ εφαρμογι του e-Ραραβόλου διακζτει οκόνθ αναηιτθςθσ, προβολισ και
διαχείριςθσ των e-παραβόλων κακϊσ και εκτυπϊςεισ ελζγχου.
Μετά τον ςχετικό ζλεγχο θ υπθρεςία αποδζχεται το παράβολο και αυτό δεςμεφεται ϊςτε ν’ αποκλειςτεί θ
εκ νζου χριςθ του.
ΑΡΘΡΟ 5
Δπιζηποθή ποζού e-Παπαβόλος

Α. Η εντολι επιςτροφισ

χρθμάτων ςε περίπτωςθ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν
πραγματοποιείται, μζςω τθσ εφαρμογισ του e-Ραραβόλου, από τθν αρμόδια υπθρεςία-λιπτθ, θ οποία
αφοφ αναηθτιςει τον μοναδικό κωδικό του e-Ραραβόλου, ελζγξει τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ, ςτθ
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ςυνζχεια επιβεβαιϊνει τθν επιςτροφι του ςυνολικοφ ποςοφ ι τθν επιςτροφι μζρουσ του ποςοφ, που ζχει
καταβλθκεί.
Σε περίπτωςθ που θ υπθρεςία-λιπτθσ δεν αποδεχτεί για οποιονδιποτε λόγο το παράβολο, ο
ενδιαφερόμενοσ δφναται να το χρθςιμοποιιςει ςτθν ίδια υπθρεςία ςε μεταγενζςτερο χρόνο.

Β. Στον

εγγεγραμμένο τρήζηη,

για τα πλθρωμζνα και μθ δεςμευμζνα e-παράβολά του, παρζχεται θ

δυνατότθτα με ηη τρήζη ηλεκηρονικής μεθόδοσ επικοινωνίας ζηη διαδικησακή πύλη ηης Γ.Γ.Π.Σ., να
υποβάλει αίτθμα ολικισ επιςτροφισ χρθμάτων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δθλϊκθκε τραπεηικόσ
λογαριαςμόσ και Α.Φ.Μ..

Γ. Η Γ.Γ.Ρ.Σ. για τουσ δικαιοφχουσ επιςτροφισ των ανωτζρω (Α) και (Β) παραγράφων, ςυντάςςει
μαγνθτικά ατομικά εκκακαριςμζνα Α.Φ.ΕΚ. (ανά δικαιοφχο και Δ.Ο.Υ.) εφαρμοηόμενων αναλογικά των
διατάξεων των άρκρων 90 και επ. του Νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’) ςτα οποία κα αναγράφεται εκτόσ
των άλλων και ο τραπεηικόσ λογαριαςμόσ του δικαιοφχου, εφόςον ζχει δθλωκεί. Ακολοφκωσ τα
αποςτζλλει ςτισ αρμόδιεσ Δ.Ο.Υ. φορολογίασ των δικαιοφχων, προκειμζνου να γίνει ο ςχετικόσ ζλεγχοσ
για τυχόν οφειλζσ και ο ςυμψθφιςμόσ αυτϊν και εν ςυνεχεία θ μεταφορά των προσ επιςτροφι ποςϊν,
ςτουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ των δικαιοφχων. Στισ περιπτϊςεισ που δεν ζχει δθλωκεί ο τραπεηικόσ
λογαριαςμόσ, αυτόσ κα γνωςτοποιείται από τον δικαιοφχο με αίτθςθ του ςτθ Δ.Ο.Υ., με τθλεομοιοτυπία
(fax), με θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ι κάκε άλλο μζςο. Η πίςτωςθ των λογαριαςμϊν των
δικαιοφχων γίνεται χωρίσ καμία επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ από τα πιςτωτικά ιδρφματα.
ΑΡΘΡΟ 6
Απόδοζη ειζππαηηομένων ποζών ζηο Γημόζιο
Οι φορείσ ςτουσ οποίουσ ανατίκεται θ είςπραξθ του e-Ραραβόλου, αποδίδουν τα ειςπραττόμενα ποςά
ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο τθν επομζνθ θμζρα από τθν είςπραξι τουσ.
Η απόδοςθ των ειςπραττομζνων ποςϊν κα γίνεται, με εντολι τθσ ΔΙΑΣ Α.Ε. ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ
προκειμζνου να χρεωκοφν οι τρεχοφμενοι λογαριαςμοί αυτϊν και να πιςτωκεί με το ςυνολικό ποςό των
ειςπράξεων ο λογαριαςμόσ 200/1/21010 Ελλθνικό Δθμόςιο – Συγκζντρωςθ Ειςπράξεων και Ρλθρωμϊν τθσ
Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικοφ.
Με τθν πίςτωςθ του ανωτζρω λογαριαςμοφ, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ αποςτζλλει ςτθ Δ.Ο.Υ. Κατοίκων
Εξωτερικοφ χωριςτι απόδειξθ κατάκεςθσ για τισ ειςπράξεισ αυτζσ, θ οποία κα ειςάγεται ςτο θμερολόγιο
πλθρωμϊν χρεϊνοντασ τον λογαριαςμό 200/1/21010 Ελλθνικό Δθμόςιο – Συγκζντρωςθ Ειςπράξεων και
Ρλθρωμϊν.
Η ΔΙΑΣ Α.Ε. αποςτζλλει με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικοφ και ςτθ
Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ειςπράξεων-Γραφείο ςτθ Γ.Γ.Ρ.Σ. θμεριςια ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ είςπραξθσ με
ονομαςία «Τακτοποιθτζεσ Ειςπράξεισ Δθμοςίων Διαχειριςτϊν e-Ραραβόλου», με ανάλυςθ ανά φορζα
είςπραξθσ, αρικμό ζγκυρων ςυναλλαγϊν, ποςό απορρίψεων, ςυνολικό ποςό κατάκεςθσ.
Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικοφ, ειςάγει το ςυνολικό ποςό κατάκεςθσ τθσ κατάςταςθσ ςτο θμερολόγιο
ειςπράξεων πιςτϊνοντασ τον λογαριαςμό 111-765 «Τακτοποιθτζεσ Ειςπράξεισ Δθμοςίων Διαχειριςτϊν –
Ηλεκτρονικό Ραράβολο».
Η ΔΙΑΣ Α.Ε. ςτο τζλοσ κάκε μινα αποςτζλλει ςτθν παραπάνω Δ.Ο.Υ. με θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ με τισ θμεριςιεσ ειςπράξεισ των ανωτζρω εςόδων που πραγματοποιικθκαν
τον ςυγκεκριμζνο μινα, για τον ζλεγχο των ςτοιχείων τθσ.
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Εφόςον οι φορείσ είςπραξθσ κακυςτεροφν με υπαιτιότθτά τουσ τθν απόδοςθ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο των
ποςϊν που ειςζπραξαν, θ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ Επικεϊρθςθσ κα καταλογίηει τόκουσ
υπερθμερίασ επί των ποςϊν αυτϊν. Εάν θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε υπαιτιότθτα τθσ ΔΙΑΣ Α.Ε., το
Ελλθνικό Δθμόςιο κα λαμβάνει ωσ αποηθμίωςθ ποςό ίςο με τον τόκο υπερθμερίασ, καταλογιηόμενο από
τθ Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικισ Επικεϊρθςθσ. Η ενθμζρωςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ
Επικεϊρθςθσ για τζτοιεσ κακυςτεριςεισ κα γίνεται από τθ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ειςπράξεων – Γραφείο
ςτθ Γ.Γ.Ρ.Σ.
Η Γ.Γ.Ρ.Σ. (Δ/νςθ 30θ Εφαρμογϊν Ηλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν), με βάςθ τα ςτοιχεία ειςπράξεων που
παραλαμβάνει από τθ ΔΙΑΣ Α.Ε. και τουσ φορείσ είςπραξθσ, που αφοροφν τισ κατακζςεισ των ανωτζρω
εςόδων, δθμιουργεί ανά μινα ςυγκεντρωτικό χρθματικό κατάλογο (Χ.Κ.) και αντίςτοιχα ςυγκεντρωτικό
διπλότυπο ςτθ γραμμι Χ.Κ., τον οποίο αποςτζλλει ςτθ Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικοφ, ϊςτε να γίνει θ
ενθμζρωςθ των ειςπρακτζων εςόδων προχπολογιςμοφ ωσ προσ τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ ανά ΚΑΕ
εςόδου.
Η απόφαςι μασ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ:
Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ:
1. Δθνικό Σςπογπαθείο (για δημοζίεςζη)
2. Αποδέκηερ πίνακα Β’
3. Γ/νζειρ: Πολιηικήρ Διζππάξεων, Δθαπμογών Ζ/Τ και Γ.Δ.Γ.Δ.Α.Γ.
ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΩΝ Α΄,Γ΄,Γ΄,Δ΄, Σ΄,Ε΄,Ζ΄,ΗΒ’
ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1. Γπαθείο κ. Τποςπγού
2. Γπαθεία κ.κ. Αναπληπωηών Τποςπγών
3. Γπαθείο κ. Τθςποςπγού
4. Γπαθεία κ.κ. Γενικών Γπαμμαηέων
5. Γπαθεία κ.κ. Διδικών Γπαμμαηέων
6. Πποϊζηαμένοςρ Γενικών Γ/νζεων
7. Γ/νζη Οπγάνωζηρ : Σμήμαηα Γ, Α, Γ και Β.
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