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ΘΕΜΑ: Ενημερώςεισ επιςτροφήσ φόρου ειςοδήματοσ μζςω των ΚΕΠ  
 

Με το ζγγραφό μασ ΔΟΛΚΕΡ/Φ.8/11/7861/29-3-2012 αναφερκικαμε ςε 

ηθτιματα που αφοροφν τθ διεκπεραίωςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ δθλϊςεων 
φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων από τα ΚΕΡ, τόςο ςτο ςτάδιο τθσ 
πιςτοποίθςθσ των φορολογουμζνων, όςο και ςτο ςτάδιο τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ  
τθσ διλωςθσ και ηθτιςαμε τθ ςυνεργαςία των υπθρεςιϊν μασ, προκειμζνου να 
εξευρεκοφν λφςεισ, κακϊσ η εν λόγω διαδικαςία ζχει τροποποιηθεί κανονιςτικά και 
λειτουργικά, αφοφ ζχουν διαφοροποιηθεί οι όροι και οι προχποθζςεισ με τισ οποίεσ 
εντάχθηκε ςτα ΚΕΠ και δεν είναι πλζον δυνατή η διεκπεραίωςή τησ από αυτά.  

Πμωσ,  ενϊ ςτο ζγγραφό ςασ αρικμ. Δ30Α4020055ΕΞ2012/14-6-2012 
διατυπϊνεται θ ςυμφωνία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων με 
τισ ανωτζρω διαπιςτϊςεισ, ςφμφωνα με ενθμζρωςθ τθσ υπθρεςίασ μασ από τα ΚΕΡ, 
το TAXISNET εξακολουκεί να χρθςιμοποιεί τισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ των ΚΕΡ, οι 
οποίεσ ζχουν δθλωκεί για τθν εγγραφι των πολιτϊν ςτο TAXIS, για ειδοποιήςεισ 

ςχετικά με την επιςτροφή φόρου ειςοδήματοσ. 

Για το λόγο αυτό, παρακαλοφμε για τθν ςυνεργαςία ςασ και τθν ενθμζρωςθ τθσ 
υπθρεςίασ μασ, ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ του κζματοσ που ζχει προκφψει διότι  θ 
πρακτικι αυτι, όπωσ αναφζρεται και ςτο ζγγραφό μασ αρικμ. 
ΔΟΛΚΕΡ/Φ.8/11/7861/29-3-2012, δθμιουργεί ςοβαρά προβλιματα, κακόςον: 
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 εκφεφγει των όρων και του ςκοποφ βάςει των οποίων δθλϊνονται οι 

θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ των ΚΕΡ, ωσ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ των 
πιςτοποιοφμενων χρθςτϊν,  

 είναι εξαιρετικά επιςφαλήσ για την ενημζρωςη των φορολογοφμενων, κακϊσ 

ςτισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ζχει παρζλκει μεγάλο χρονικό διάςτθμα από 
τθν προςζλευςθ του πολίτθ ςτο ΚΕΡ ςτο οποίο ζγινε θ εγγραφι, είναι πρακτικά 
αδφνατοσ, ο εντοπιςμόσ και θ ειδοποίθςθ του για το περιεχόμενο του 
μθνφματοσ και ιδίωσ εάν ςτο μεταξφ ζχουν τροποποιθκεί τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ τα οποία ζχει δθλϊςει. 

 

 

Ο Γενικόσ Γραμματζασ 

 

Δθμιτριοσ Στεφάνου 

 

 

 

Εςωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργοφ 
2. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 

Γραμματείασ του Υπουργείου 

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

Γιϊργοσ Μπάμπαλθσ 
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