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Θέµα: «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρµογή του 
ηλεκτρονικού παράβολου» 
              
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.3943/2011 «Καταπολέµηση της 
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών» (ΦΕΚ 66 Α΄). 
 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 90 κ. επ. του ν. 2362/1995, «Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 247 Α΄), 
όπως ισχύουν. 
 
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως 
ισχύουν. 
 
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974, «Περί Κώδικος Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων» 
(ΦΕΚ 90 Α') , όπως ισχύουν. 
 
5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989, «Κανονισµός λειτουργίας ∆ηµοσίων Οικονοµικών 
Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» 
(ΦΕΚ 6 Α΄). 
 
6. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄) και της 
Α.Υ.Ο. 1027411/842/∆Μ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193 Β΄). 
 
7. Το π.δ. 87/2012 (142 Α’), «∆ιορισµός Υφυπουργών». 



 

 

  
8. Την Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1178/7.12.2010, «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες TaxisNet» (ΦΕΚ 1916 Β' ). 
 
9. Την υπ΄αριθµ ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19-9-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 2574 Β’), «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 
 
10. Την ανάγκη αποσυµφόρησης των ∆.Ο.Υ., πάταξης της γραφειοκρατίας, 
διευκόλυνσης των φορολογικών συναλλαγών, καθώς και  εκπλήρωσης της 
υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις του εδαφίου 4 της παρ. 2.4 του 
παραρτήµατος V2 του ν. 4046/2012 «Έγκριση των σχεδίων συµβάσεων 
χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης µεταξύ του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής 
οικονοµίας» (ΦΕΚ 28 Α΄). 
 
11. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού. 
                                          
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Την καθιέρωση διαδικασίας είσπραξης και επιστροφής του ηλεκτρονικού παραβόλου, 
το οποίο θα αντικαταστήσει την έντυπη µορφή παραβόλου και των σχετικών οίκοθεν 
αποδεικτικών είσπραξης, σύµφωνα µε τη διάταξη της  παραγράφου 3 του άρθρου 29 
του ν.3943/2011 (Α΄66), ως εξής: 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
Ηλεκτρονικό Παράβολο 
 
Με τον όρο «ηλεκτρονικό παράβολο» (εφεξής «e-Παράβολο») νοείται ο µοναδικός 
ψηφιακός κωδικός που χορηγείται µέσω της διαδικτυακής πύλης της Γενικής 
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr. Με χρήση της 
σχετικής εφαρµογής κάθε ενδιαφερόµενος (φυσικό ή µη φυσικό πρόσωπο) δύναται 
να ζητήσει τη χορήγηση παραβόλου σε ηλεκτρονική µορφή. Πρόσβαση στην 
εφαρµογή έχουν πιστοποιηµένοι και µη πιστοποιηµένοι χρήστες του TAXISnet.  
 
Εφόσον χορηγηθεί το e-Παραβόλο, καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό στον φορέα 
είσπραξης µε  γνωστοποίηση σε αυτόν του µοναδικού ψηφιακού κωδικού. Η 
καταβολή δύναται να πραγµατοποιείται   και µε τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών 
καρτών µέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. 
 
Μέσω της εφαρµογής του e-Παραβόλου παρέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση  στην 
υπηρεσία όπου κατατίθεται το e-Παράβολο, ως προς τον έλεγχο της εγκυρότητάς του 
και της συνδροµής των προϋποθέσεων τυχόν επιστροφής  χρηµάτων σε περίπτωση 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.  
 
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα, στον πιστοποιηµένο χρήστη µέσω της 



 

 

 διαδικτυακής πύλης  της Γ.Γ.Π.Σ.  να  ανατρέχει στα παράβολα που έχουν εκδοθεί 
για λογαριασµό του, να τα εκτυπώνει εκ νέου και να ζητά την επιστροφή τους µέσω 
τραπεζικού λογαριασµού του.  
 
ΑΡΘΡΟ 2 
Υποβολή αιτήµατος για χορήγηση e-Παραβόλου 
 
Ο ενδιαφερόµενος συνδέεται στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. και µέσα από την 
ηλεκτρονική υπηρεσία «e-Παράβολο» συµπληρώνει το Αίτηµα Χορήγησης 
Παραβόλου.   
 
Τα ελάχιστα προς συµπλήρωση πεδία είναι τα παρακάτω: 
 
•  Κατηγορία Παραβόλου (υποχρεωτικό πεδίο) 
 
Ο ενδιαφερόµενος επιλέγει την κατηγορία που επιθυµεί ανοίγοντας το αναδυόµενο 
µενού που περιλαµβάνει όλες τις κατηγορίες παραβόλων. 
 
• Τύπος Παραβόλου (υποχρεωτικό πεδίο) 
 
Ο ενδιαφερόµενος επιλέγει τον τύπο παραβόλου που επιθυµεί να εκδώσει ανοίγοντας 
το αναδυόµενο µενού που περιλαµβάνει όλους τους τύπους µε βάση την κατηγορία 
που έχει επιλέξει. Κατά την επιλογή του τύπου παραβόλου, εµφανίζεται αυτόµατα και 
το αντίστοιχο ποσό. 
 
• ΑΦΜ   
 
Το πεδίο αυτό συµπληρώνεται υποχρεωτικά από όσους διαθέτουν Α.Φ.Μ.. Σε 
περίπτωση που το πεδίο αυτό δεν συµπληρωθεί τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συµπληρωθεί το µητρώνυµο, η ηµεροµηνία γέννησης και ο τόπος γέννησης.  
 
Στην περίπτωση που δε συµπληρωθεί το πεδίο Α.Φ.Μ. τότε θα επιστρέφεται 
ηλεκτρονικό µήνυµα ότι «η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 
δεν δύναται να πραγµατοποιηθεί».  
 
• Επώνυµο/Επωνυµία (υποχρεωτικό πεδίο)   
 
• Όνοµα  - Πατρώνυµο (υποχρεωτικά πεδία) 
 
Τα πεδία αυτά συµπληρώνονται σε περίπτωση φυσικού προσώπου. 
 
• Λογαριασµός ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) / Επιβεβαίωση Λογαριασµού 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) 
 
Τα πεδία είναι υποχρεωτικά εφόσον ήδη έχει επιλεγεί  το πεδίο: «Αποστολή κωδικού 
µε e-mail». 
 
• Κινητό τηλέφωνο (µη υποχρεωτικό πεδίο) 
 
• Κωδικός Λογαριασµού Τράπεζας (ΙΒΑΝ) (µη υποχρεωτικό πεδίο) 



 

 

  
Η συµπλήρωση του πεδίου αυτού είναι αναγκαία σε περίπτωση που προκύψει 
επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.   
 
• Πρόσθετα Στοιχεία (µη υποχρεωτικό πεδίο) 
 
Στο πεδίο αυτό ανάλογα µε τον τύπο του παραβόλου µπορεί να ζητηθεί να 
συµπληρωθεί κάποια ειδική πληροφορία (π.χ. ο ΑΜΚΑ για το παράβολο γάµου) 
 
Η Καταληκτική ηµεροµηνία ορίζεται αυτόµατα από το σύστηµα και εµφανίζεται στην 
Αίτηση Παραβόλου. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας ο κωδικός 
του e-Παραβόλου παύει να ισχύει. 
 
Μετά τη συµπλήρωση των στοιχείων του ο ενδιαφερόµενος επιβεβαιώνει την 
Υποβολή Αιτήµατος.  
 
Πριν την επιβεβαίωση της οριστικής υποβολής του αιτήµατος ο ενδιαφερόµενος 
µπορεί να µεταβάλλει τα στοιχεία του και στη συνεχεία να οριστικοποιήσει την 
υποβολή του αιτήµατός του.  
 
Με την οριστικοποίηση της υποβολής του αιτήµατος εµφανίζονται στην οθόνη όλα 
τα στοιχεία του αιτήµατος, ο µοναδικός κωδικός παραβόλου/πληρωµής και η 
καταληκτική ηµεροµηνία µέχρι την οποία ο ενδιαφερόµενος δύναται να πληρώσει το 
σχετικό ποσό. Τα εν λόγω στοιχεία δύναται και να εκτυπωθούν, ενώ θα 
αποστέλλονται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εφόσον αυτή έχει 
δηλωθεί. 
 
Μετά  την «Οριστική Υποβολή Αιτήµατος» δεν είναι εφικτό να µεταβάλει τα 
στοιχεία της αίτησης του. Εξαίρεση αποτελεί το πεδίο του τραπεζικού του 
λογαριασµού, το οποίο συµπληρώνεται ή µεταβάλλεται από τον πολίτη κατά 
περίπτωση.  
 
ΑΡΘΡΟ 3 
Πληρωµή e-Παραβόλου 
  
Ο ενδιαφερόµενος καταβάλλει το αναλογούν ποσό στον φορέα είσπραξης που 
επιθυµεί γνωστοποιώντας τον µοναδικό ψηφιακό κωδικό (πληρωµή σε κατάστηµα ή 
χρήση των εναλλακτικών τρόπων πληρωµής που παρέχονται από τους φορείς 
είσπραξης).  
 
Η εταιρεία ∆ιατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε. (∆ΙΑΣ Α.Ε.) συγκεντρώνει αυθηµερόν από 
τους φορείς είσπραξης τις πληρωµές που αφορούν σε e-Παραβόλα και αποστέλλει 
στη Γ.Γ.Π.Σ. αναλυτικό αρχείο προκειµένου να διενεργηθεί ο έλεγχος και η 
ταυτοποίηση των πληρωµών µε τα αντίστοιχα αιτήµατα. Στην περίπτωση επιτυχούς 
ταυτοποίησης, η πληρωµή κρίνεται επιτυχής και  το αργότερο εντός δύο εργάσιµων 
ηµερών από την πληρωµή ενεργοποιείται ο κωδικός του e-παραβόλου προς χρήση. Σε 
αντίθετη περίπτωση οι πληρωµές απορρίπτονται και ενηµερώνεται η ∆ΙΑΣ Α.Ε. για 
τις δικές της ενέργειες, προκειµένου να αποδοθούν τα εν λόγω χρηµατικά ποσά στους 
δικαιούχους.   
 



 

 

 Σε περίπτωση πληρωµής του e-παραβόλου µε τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής 
κάρτας µέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. ο κωδικός αυτού ενεργοποιείται 
άµεσα προς χρήση. 
 
Η καταβολή στους φορείς είσπραξης καθώς και η επιστροφή λόγω απόρριψης, 
πραγµατοποιείται χωρίς καµιά οικονοµική επιβάρυνση και ανεξαρτήτως εάν ο 
ενδιαφερόµενος τηρεί ή όχι λογαριασµό σ’ αυτούς.  
 
ΑΡΘΡΟ 4 
Κατάθεση e-Παραβόλου σε Υπηρεσία 
 
Η κατάθεση του e-Παραβόλου από τον ενδιαφερόµενο στην αρµόδια υπηρεσία 
πραγµατοποιείται όπως κατά περίπτωση ορίζεται από την εκάστοτε υπηρεσία.  
 
Η υπηρεσία όπου κατατίθεται το e-Παράβολο, προκειµένου να το αποδεχθεί και να 
ελέγξει την εγκυρότητά του, λαµβάνει από τη Γ.Γ.Π.Σ., κατόπιν σχετικού αιτήµατός 
της, κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/7.12.2010, Α∆Α41ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΕΚΒ΄/9.12.10). Η 
διαδικασία υποβολής αιτήµατος για χορήγηση κωδικού πρόσβασης δεν απαιτείται για 
τους ήδη πιστοποιηµένους χρήστες σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική υπηρεσία. Σε 
περίπτωση απενεργοποίησης από τη Γ.Γ.Π.Σ. των κωδικών πρόσβασης στο σύστηµα, 
εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης. 
 
Για τον έλεγχο εγκυρότητας, η εφαρµογή του e-Παραβόλου διαθέτει οθόνη 
αναζήτησης, προβολής και διαχείρισης των e-παραβόλων καθώς και εκτυπώσεις 
ελέγχου.   
 
Μετά τον σχετικό έλεγχο η υπηρεσία αποδέχεται το παράβολο και αυτό δεσµεύεται 
ώστε  ν’ αποκλειστεί η εκ νέου χρήση του.  
 
ΑΡΘΡΟ 5 
Επιστροφή ποσού e-Παραβόλου 
 
Α. Η εντολή επιστροφής χρηµάτων σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών πραγµατοποιείται, µέσω της εφαρµογής του e-Παραβόλου, από την αρµόδια 
υπηρεσία-λήπτη, η οποία αφού αναζητήσει τον µοναδικό κωδικό του e-Παράβολο, 
ελέγξει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, στη συνέχεια επιβεβαιώνει την επιστροφή του 
συνολικού ποσού ή την επιστροφή µέρους του ποσού, που έχει καταβληθεί. 
 
Σε περίπτωση που η υπηρεσία-λήπτης δεν αποδεχτεί για οποιονδήποτε λόγο το 
παράβολο, ο ενδιαφερόµενος δύναται να το χρησιµοποιήσει στην ίδια υπηρεσία σε 
µεταγενέστερο χρόνο. 
 
Β.  Στον εγγεγραµµένο χρήστη, για τα πληρωµένα και µη δεσµευµένα e-παράβολα 
του, παρέχεται η δυνατότητα µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας στη 
διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ.,  να υποβάλει αίτηµα ολικής επιστροφής χρηµάτων, 
υπό την προϋπόθεση ότι κατά την έκδοση του e-Παραβόλου δηλώθηκε τραπεζικός 
λογαριασµός και Α.Φ.Μ..  
 
Γ.  Η Γ.Γ.Π.Σ. για τους δικαιούχους επιστροφής των ανωτέρω (Α) και (Β) 



 

 

 παραγράφων, συντάσσει µαγνητικά ατοµικά εκκαθαρισµένα Α.Φ.ΕΚ. (ανά δικαιούχο 
και ∆.Ο.Υ.) εφαρµοζόµενων αναλογικά των διατάξεων των άρθρων 90 και επ. του 
Νόµου 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’) στα οποία θα αναγράφεται εκτός των άλλων και ο 
τραπεζικός λογαριασµός του δικαιούχου, εφόσον έχει δηλωθεί. Ακολούθως  τα 
αποστέλλει στις αρµόδιες  ∆.Ο.Υ. φορολογίας των δικαιούχων, προκειµένου να γίνει 
ο σχετικός έλεγχος για τυχόν οφειλές και  ο συµψηφισµός αυτών και εν συνεχεία η 
µεταφορά των προς επιστροφή ποσών, στους τραπεζικούς  λογαριασµούς των 
δικαιούχων. Στις περιπτώσεις που δεν έχει δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασµός, αυτός 
θα γνωστοποιείται από τον δικαιούχο µε αίτηση του στη ∆.Ο.Υ., µε τηλεοµοιοτυπία 
(fax), µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) ή µε κάθε άλλο µέσο.   
 
ΑΡΘΡΟ 6 
Απόδοση εισπραττοµένων ποσών στο ∆ηµόσιο 
 
Εφόσον οι φορείς είσπραξης  καθυστερούν µε υπαιτιότητά τους την απόδοση στο 
Ελληνικό ∆ηµόσιο των ποσών που εισέπραξαν, η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής 
Επιθεώρησης θα καταλογίζει τόκους υπερηµερίας επί των ποσών αυτών. Εάν η 
καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της ∆ΙΑΣ Α.Ε., το Ελληνικό ∆ηµόσιο θα 
λαµβάνει ως αποζηµίωση ποσό ίσο µε τον τόκο υπερηµερίας, καταλογιζόµενο από τη 
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης. Η ενηµέρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικής Επιθεώρησης για τέτοιες καθυστερήσεις θα γίνεται από τη ∆ιεύθυνση 
Πολιτικής Εισπράξεων. 
 
Η απόφασή µας αυτή ισχύει από την δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
  
 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                               
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ 


