
 

 

 

 

             

                                                                       

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2015 
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    ΠΡΟΣ: 

     Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών 

 

 

Θέμα: «Υποχρεωτική συμπλήρωση πεδίου ΑΦΜ στην εφαρμογή του e-παραβόλου»  

 

 

Στην υπηρεσία μας έχει κοινοποιηθεί το αριθμ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Δ 1072341 

ΕΞ 2015/27-5-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο εκδόθηκε σε απάντηση σχετικού εγγράφου του 

Συνηγόρου του Πολίτη και αφορά στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος 

ποσού από αχρησιμοποίητο ηλεκτρονικό παράβολο. Επίσης, με το αριθμ.  πρωτ. 

Δ.ΕΙΣΠΡ.Δ 1094505 ΕΞ 2015/10-7-2015 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας έχουμε 

ενημερωθεί για την έκδοση της ΠΟΛ 1131/24-6-2015 (ΦΕΚ 1324/Β’,ΑΔΑ: 



ΩΑΕΧΗ-Ι9Ζ), με την οποία συμπληρώθηκε-τροποποιήθηκε (με ημερομηνία 

έναρξης εφαρμογής την 1η-8-2015) η ΠΟΛ 1163/3-7-2013 (ΦΕΚ 1675/Β’) «Όροι 

και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού 

παραβόλου», όπως ισχύει.  

 Όπως γνωρίζετε, με την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/19/οικ.14290/4-6-2014 

(ΦΕΚ 1580/Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει καθοριστεί να διεκπεραιώνεται 

μέσω ΚΕΠ η διοικητική διαδικασία υποβολής αίτησης για έκδοση ηλεκτρονικού 

παραβόλου και έκδοσης κωδικού πληρωμής του. Με το έγγραφο της υπηρεσίας μας  

ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ15/32/οικ.15451/20-6-2014 έχουν δοθεί οδηγίες για τη 

διεκπεραίωση της διαδικασίας από τα ΚΕΠ. 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω έγγραφο οδηγιών της 

υπηρεσίας μας, η αρμοδιότητα των ΚΕΠ  εξαντλείται στην χορήγηση του 

μοναδικού ψηφιακού κωδικού του ηλεκτρονικού παραβόλου, στην υποβολή της 

αίτησης και της παράδοσης στον ενδιαφερόμενο της εκτύπωσης που εκδίδεται 

μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «e-Παράβολο». Τα ΚΕΠ δεν 

παρακολουθούν την πορεία του «κύκλου ζωής» του παραβόλου ούτε και 

εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία πληρωμής του. 

 Τόσο από το από 27-5-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων και το έντυπο οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων που σας έχει αποσταλεί για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, όσο και 

από την ΠΟΛ 1131/24-6-2015, προκύπτει ότι η συμπλήρωση του πεδίου ΑΦΜ 

στην εφαρμογή «e-Παράβολο» είναι υποχρεωτική για όσους συναλλασσόμενους 

διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Στην περίπτωση μη συμπλήρωσης του 

πεδίου Α.Φ.Μ., επιστρέφεται ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο προειδοποιείται ο 

ενδιαφερόμενος ότι επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δεν 

δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς Α.Φ.Μ.  

 Πλέον, με την ΠΟΛ 1131/24-6-2015, ορίζεται ότι επιστροφή για παράβολα 

που έχουν εκδοθεί χωρίς ΑΦΜ δύναται να πραγματοποιηθεί σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει τον ΑΦΜ 

του στην αρμόδια υπηρεσία – λήπτη, η οποία αφού ελέγξει ότι ο ΑΦΜ αφορά στον 



δικαιούχο της επιστροφής, συμπληρώνει το σχετικό πεδίο στην εφαρμογή και στη 

συνέχεια επιβεβαιώνει την επιστροφή.    

 Επιπλέον, στην ανωτέρω ΠΟΛ συμπεριλαμβάνονται και οι κάτωθι ρυθμίσεις: 

 

 Η έκδοση παραβόλων γίνεται υποχρεωτικά μέσω της εφαρμογής του e-

Παραβόλου, για όσα παράβολα έχουν ενταχθεί σε αυτήν. Σε περιπτώσεις μη 

δυνατότητας καταβολής του e-παραβόλου στους φορείς είσπραξης ή μη 

διαθεσιμότητας της εφαρμογής του e-παραβόλου στην διαδικτυακή πύλη της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων δύναται η έκδοση και 

καταβολή παραβόλου να διενεργείται στις Δ.Ο.Υ. κατά την κρίση του 

αρμόδιου προϊσταμένου. 

 Μετά την «Οριστική Υποβολή Αιτήματος», ο ενδιαφερόμενος για τη 

χορήγηση ηλεκτρονικού παραβόλου δεν είναι εφικτό να μεταβάλει τα 

στοιχεία της αίτησής του. Δυνατότητα μεταβολής δίνεται μόνο στους 

εγγεγραμμένους χρήστες σε περίπτωση αλλαγής του τραπεζικού τους 

λογαριασμού.     

   

 Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείστε να επισημαίνετε στους 

συναλλασσομένους που εφεξής θα προσέρχονται στο ΚΕΠ για την υποβολή 

αίτησης έκδοσης  e-παραβόλου, χωρίς να δηλώσουν Α.Φ.Μ., ότι στην 

περίπτωση που διαθέτουν Α.Φ.Μ. και δεν το δηλώσουν δεν θα είναι δυνατή η 

πραγματοποίηση της επιστροφής τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, 

με την επιφύλαξη της ύπαρξης εξαιρετικών περιπτώσεων που όμως και στις 

περιπτώσεις αυτές, όπως προαναφέρθηκε, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να 

προσκομίσει το ΑΦΜ του στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία-λήπτη, εκ των 

υστέρων.  

 

    

 

 

 

 



Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  

                                                               

                                                                     Παναγιώτης Κρομμύδας 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

 

Αποδέκτες για ενέργεια : 

 

Όλα τα ΚΕΠ (με e-mail) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του 

Τμήματος Γραμματείας και Παροχής 

Πληροφοριών του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 

Ιωάννης Θεράπος 



 

 

 

  Αποδέκτες για  κοινοποίηση:  

   

   Υπουργείο Οικονομικών  

  Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων  

  Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης  

  Διεύθυνση Εισπράξεων 

( (σχετ. έγγρ. αρ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Δ 1072341 ΕΞ 2015/27-5-2015)  

   d16grammateia.esoda@1989.syzefxis.gov.gr 

 

 

 

    Εσωτερική Διανομή: 

 

- Γραφείο κ. Υπουργού 

- Γραφείο κ. Υφυπουργού 

-Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

-  -Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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