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Αξιότιµες κυρίες, Αξιότιµοι κύριοι,

Σε συνέχεια επανειληµµένης τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχατε µε την Ειδική
Επιστήµονα κα Βορριά, για τη διερεύνηση της µε αρ. φακ. 225***/20.02.17
αναφοράς του κου ***** (Α.Φ.Μ. ******) προς τον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος
είναι δικηγόρος και εκπροσωπεί τους εντολείς του, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε
και εγγράφως για τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν. 3094/03 (ΦΕΚΑ΄/10/22.01.03), ο
Συνήγορος του Πολίτη έχει ως αρµοδιότητα τη διαµεσολάβηση µεταξύ των πολιτών
και των δηµοσίων υπηρεσιών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.∆.∆.
και των Ν.Π.Ι.∆., όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 1 του ίδιου
νοµοθετήµατος για την προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη, την καταπολέµηση
της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας.
Από το περιεχόµενο της αναφοράς και τα συνηµµένα σε αυτήν έγγραφα
προέκυψε ότι, ο κύριος *****, εκπροσωπώντας τους εντολείς του, εκδίκασε την
υπόθεση της αποζηµίωσης αυτών, εξαιτίας θανατηφόρου δυστυχήµατος συγγενούς
τους. Με την µε αρ. **/201* Απόφαση του Μονοµελούς Εφετείου Θράκης
διατάχθηκε η επιστροφή σε αυτούς των παραβόλων, ποσού ύψους 200 € για τον
καθένα, για τα οποία είχαν εκδοθεί διπλότυπα είσπραξης από τις ∆.Ο.Υ. Θάσου και
τις ∆.Ο.Υ. Α΄ και Β΄ Καβάλας. Τα εν λόγω παράβολα, καταβλήθηκαν από τον κύριο
****, για λογαριασµό των πελατών του, για το παραδεκτό της άσκησης της έφεσής
τους. Η ∆.Ο.Υ. Καβάλας, η οποία απορρόφησε όλες τις παραπάνω οικονοµικές
υπηρεσίες, δεν ανταποκρίθηκε στις µε αρ. πρωτ. ****/**.**.16, ***/**.**.16 και
***/**.**.16 αιτήσεις του πολίτη και αρνήθηκε προφορικά την ικανοποίηση των
αιτηµάτων του για επιστροφή των παραβόλων. Ο πολίτης ζήτησε την παρέµβαση της
Αρχής, προκειµένου να εκτελεστεί η ∆ικαστική Απόφαση και να ικανοποιηθεί το
αίτηµα της επιστροφής των παραβόλων.
Κατόπιν της παρέµβασης του Συνηγόρου του Πολίτη προς τη ∆.Ο.Υ., η υπηρεσία
σας απέστειλε στον πολίτη και κοινοποίησε στην Αρχή το µε αρ. πρωτ.
****/**.**.17 έγγραφο, µε το οποίο του γνώρισε ότι «αδυνατεί να ικανοποιήσει το
αίτηµα της επιστροφής των παραβόλων σε δικαιούχους που δεν έχουν Α.Φ.Μ., επειδή
δεν διασφαλίζεται η µοναδικότητα των ατόµων και εποµένως, απαιτείται η προσκόµιση
δικαιολογητικών για την έκδοση Α.Φ.Μ. των εντολέων του και την αποδεδειγµένη
αντιστοίχισή τους µε τους δικαιούχους επιστροφής παραβόλων.» Ωστόσο, είναι γνωστό
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ότι οι εν λόγω εντολείς, ουδέποτε ήταν κάτοικοι Ελλάδας και εποµένως, δεν θα ήταν
δυνατή η έκδοση Α.Φ.Μ., προκειµένου να επιστραφούν τα εν λόγω παράβολα.
Κατόπιν τούτου, ο κύριος **** υπέβαλε αίτηµα στη ∆ιεύθυνση Εισπράξεων της
Α.Α.∆.Ε., προκειµένου να δοθούν οδηγίες στη ∆.Ο.Υ. Καβάλας, για την επιστροφή
στον ίδιο, ως εκδοχέα, των χρηµατικών απαιτήσεων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο από
την επιστροφή των παραβόλων, ύψους 200 €, που καταβλήθηκε για τον καθένα.
Η ∆ιεύθυνση Εισπράξεων της Α.Α.∆.Ε. απέστειλε προς την υπηρεσία σας το µε
αρ. πρωτ. ∆1190431/21.12.17 έγγραφο, µε το οποίο σας γνώρισε ότι σε περίπτωση
που µε ∆ικαστική Απόφαση διατάσσεται η επιστροφή παραβόλων, που
καταβλήθηκαν, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 105 του Π.∆. 16/1989 για τη
διαδικασία επιστροφής αυτών. Στο εν λόγω έγγραφο µνηµονεύονται τα
δικαιολογητικά επιστροφής των παραβόλων και σηµειώνεται ότι ο τίτλος πληρωµής
επιβάλλεται να αναγράφει τον ίδιο Α.Φ.Μ. µε τον τίτλο είσπραξης. Στην από
05.01.17 τηλεφωνική µας επικοινωνία µε την υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης κα Τριάντου,
διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ο τίτλος πληρωµής µε µηδενικό
Α.Φ.Μ., τότε θα επιστραφεί µε µηδενικό Α.Φ.Μ. προς τον δικαιούχο.
Πράγµατι, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 105, παρ. 1 και 2 του Π.∆.
16/1989, περί «Επιστροφής ποσών που έχουν εισπραχθεί οίκοθεν», ορίζεται ότι «1.Στις περιπτώσεις επιστροφής παραβόλων ή δικαστικών εξόδων και τελών, γιατί
ακυρώθηκε δικαστική απόφαση ή µαταιώθηκε η δίκη ή βγήκε αθωωτική απόφαση
για την επιστροφή απαιτούνται: α. Αίτηση του δικαιούχου στην ∆.Ο.Υ. που
έβγαλε το παράβολο, β. Απόσπασµα της σχετικής απόφασης, γ. Το διπλότυπο
είσπραξης. Όταν γίνεται επιστροφή παραβόλου, γιατί δεν χρησιµοποιήθηκε το πιο
πάνω απόσπασµα, αντικαθίσταται µε πράξη για τη µη χρησιµοποίησή του, που
γίνεται πάνω στο παράβολο, και η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάµενο της
αρχής που κατατέθηκε ή από τον Πρόεδρο Επιτροπής και τον Γενικό Γραµµατέα
αυτής ή από τον αρµόδιο γραµµατέα του, Συµβουλίου της Επικρατείας, του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και των ∆ικαστηρίων. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και
στην περίπτωση οίκοθεν επιστροφής µε διπλότυπο. Στη περίπτωση αυτή τίτλο
πληρωµής αποτελεί το διπλότυπο είσπραξης, το οποίο υποβάλλεται, πάνω στο οποίο
ο Προϊστάµενος του τµήµατος εσόδων θέτει µε σφραγίδα τις ενδείξεις "ο
δικαιούχος", κάτω από την οποία υπογράψει ο δικαιούχος σύµφωνα µε όσα ισχύουν
και "Να πληρωθούν δρχ.....". κάτω από την οποία υπογράφει αυτός θέτοντας και την
ηµεροµηνία. Επίσης ο δικαιούχος υπογράφει απαραίτητα και στο διπλότυπο
είσπραξης, που παραµένει στο αρχείο της ∆.Ο.Υ., σηµειώνοντας και την ηµεροµηνία
πληρωµής. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και αν επιστρέφεται µέρος του ποσού που
αναγράφεται στο διπλότυπο είσπραξης. 2.- Στις περιπτώσεις που τα διπλότυπα
είσπραξης ευρίσκονται κατατιθεµένα σε κάποια Αρχή ή Συµβολαιογράφο και
αποτελούν γι` αυτούς δικαιολογητικό της καταβολής, τότε στέλνουν στην αρµόδια
∆.Ο.Υ. έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει αυτό. Σ` αυτή την περίπτωση
συντάσσεται Ατοµικό Φύλλο Έκπτωσης σε δύο αντίτυπα. Στο πρωτότυπο αντίτυπο
του Ατοµικού Φύλλου Έκπτωσης που αποτελεί τον τίτλο πληρωµής, επισυνάπτεται η
αίτηση του δικαιούχου, το απόσπασµα της σχετικής απόφασης και το έγγραφο της
Αρχής στην οποία στέλνει έγγραφο για την επιστροφή που έκανε, ώστε να µεριµνήσει
η Αρχή να καταχωρήσει πράξη πάνω στο διπλότυπο ή τριπλότυπο είσπραξης που έχει
για την αιτία αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.»
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Εν όψει των ανωτέρω εκτεθέντων, ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλεί να
προβείτε στην εκτέλεση της ∆ικαστικής Απόφασης και να επιστρέψετε τα παράβολα
προς τον δικαιούχο, αναγράφοντας στον τίτλο πληρωµής τον ίδιο Α.Φ.Μ. µε τον
τίτλο είσπραξης, δηλαδή τον µηδενικό Α.Φ.Μ.
Σε αναµονή της ανταπόκρισής σας, σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη
συνεργασία και είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της
υπόθεσης του ενδιαφεροµένου.
Με τιµή

Ευανθία Σαββίδη
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοινοποίηση:
1. Α.Α.∆.Ε.
Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικής ∆ιοίκησης
∆ιεύθυνση Εισπράξεων
Τµήµα ∆΄
Πανεπιστηµίου 20
10672 Αθήνα
2. Κύριο ****
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