
 

 

 ΠΟΛ.1150/15.5.2014  
Συµπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675/Β'/2013) 
«Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρµογή του 
ηλεκτρονικού παραβόλου»  

ΠΟΛ 1150/2014 
 
(ΦΕΚ Β' 1357/28-05-2014) 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α') 
«Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών». 
 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 90 κ. επ. του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') «Περί 
∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 
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 (ΦΕΚ 90 Α') «Περί Κώδικος Εισπράξεως 
∆ηµοσίων Εσόδων», όπως ισχύουν. 
 
5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α') « Κανονισµός λειτουργίας ∆ηµοσίων 
Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα 
υπαλλήλων αυτών». 
 
6. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α'). 
 
7. Το π.δ. 87/2012 (142 Α'), «∆ιορισµός Υφυπουργών». 
 
8. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ 1675 Β') «Όροι και διαδικασία είσπραξης - 
επιστροφής για την εφαρµογή του ηλεκτρονικού παραβόλου». 
 
9. Την Α.Υ.Ο. ∆5Α 1123655 ΕΞ 6.8.2013 (ΦΕΚ 1964 Β') «Ανάθεση είσπραξης 
δηµοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, µέσω των υπηρεσιών της εταιρίας 
∆ιατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε. (∆ΙΑΣ Α.Ε.)». 
 
10. Την Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (ΦΕΚ 1916 Β') «Εγγραφή νέων χρηστών στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet». 
 
11. 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». 
 
12. 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 (ΦΕΚ 28 Α') «Εγκριση των σχεδίων συµβάσεων 
χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού 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». 
 
13. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισµού, 
 
αποφασίζουµε: 
 
Συµπληρώνουµε - τροποποιούµε την ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ 1675 Β') ως εξής: 
 
1. Το άρθρο 4 της ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ 1675 Β') αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Η κατάθεση του e-Παραβόλου από τον ενδιαφερόµενο προς την αρµόδια Υπηρεσία 
πραγµατοποιείται όπως κατά περίπτωση ορίζεται από αυτήν την Υπηρεσία. 
Προκειµένου η Υπηρεσία να αποδεχθεί και να ελέγξει την εγκυρότητα του e-
Παραβόλου ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
Ο ∆ηµόσιος Φορέας, αφού πρωτίστως έχει καθορίσει τα είδη των παραβόλων που 
αποδέχεται, λαµβάνει από το Υπουργείο Οικονοµικών, κατόπιν σχετικού του 
αιτήµατος προς τη «∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εφαρµογών της Γ.Γ.Π.Σ.» 
και την «∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (e-εφαρµογές)» της Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
Taxisnet (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/7.12.2010, 
Α∆Α:41ΦΜΗ-ΤΛ (ΦΕΚ 1916/Β'/09-12-10) και δικαίωµα χρήσης της εφαρµογής «e-
Παράβολο». 
Ακολούθως, ο ∆ηµόσιος Φορέας ορίζει τουλάχιστον δύο υπαλλήλους ως υπεύθυνους 
∆ιαχείρισης της εφαρµογής. Ο υπεύθυνος ∆ιαχείρισης της εφαρµογής έχει την 
αρµοδιότητα να εξουσιοδοτήσει τους υπαλλήλους που αποδέχονται/δεσµεύουν τα e-
Παράβολα για λογαριασµό του ∆ηµόσιου Φορέα. Για την ταυτοποίηση των 
υπαλλήλων που αποδέχονται/δεσµεύουν e-Παράβολα θα χρησιµοποιηθούν οι κωδικοί 
πρόσβασης (Username και password) που χρησιµοποιεί ο υπάλληλος στο Taxisnet 
και συνεπώς δεν απαιτείται νέα πιστοποίηση για τους ήδη πιστοποιηµένους χρήστες 
σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική υπηρεσία του Taxisnet. 
Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας που κατατίθεται το e-Παράβολο για να το 
αποδεχθεί/δεσµεύσει συνδέεται µε την εφαρµογή κάνοντας την επιλογή του ρόλου ως 
εκπρόσωπος φορέα, αναζητά το e-Παράβολο και ελέγχει την εγκυρότητά του. 
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 e-Παράβολο και αυτό 
δεσµεύεται ώστε να αποκλειστεί η εκ νέου χρήση του. 
Εναλλακτικά, η σύνδεση της Υπηρεσίας µπορεί να γίνει µε την ανάπτυξη 
διαδικτυακής εφαρµογής από το ∆ηµόσιο Φορέα η οποία θα επικοινωνεί µε την 
ηλεκτρονική εφαρµογή του e-Παραβόλου.» 



 

 

  
2. Στην παράγραφο Γ. του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ 1675 Β') τα 
αρχικά των λέξεων «Γ.Γ.Π.Σ.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «∆ιεύθυνση 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (e-εφαρµογές) της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 
Εσόδων». 
 
3. Στο τέλος της παραγράφου Γ. του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ 1675 
Β') προστίθεται νέα παράγραφος ∆.: 
 
∆. Σε περίπτωση που e-Παράβολο έχει εισπραχθεί πέραν της µία φοράς µε τον ίδιο 
κωδικό, τα ποσά επιστρέφονται σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται στην 
παράγραφο Γ. 
 
4. Το άρθρο 6 της ΠΟΛ.1163/3.7.2013 (ΦΕΚ 1675 Β') καταργείται. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 15 Μαΐου 2014 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 


