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Υ̟ουργείο Οικονοµικών
1. Γενική Γραµµατεία Φορολογικών & Τελωνειακών Θεµάτων
Γενικό Γραµµατέα κ. Γιάννη Κα̟ελέρη
Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ. 101 84 Αθήνα
2. Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµατων
Γενικό Γραµµατέα κ. ∆ιοµήδη Σ̟ινέλη
Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 183 46 Μοσχάτο
Θέµα: Α̟ώλεια ευεργετηµάτων εµ̟ρόθεσµης καταβολής και ε̟ιβάρυνση ̟ολιτών µε
̟ροσαυξήσεις λόγω µη έγκαιρης ̟αραλαβής χρεωστικών εκκαθαριστικών και άλλων
ειδο̟οιήσεων χρεών ̟ου α̟οστέλλονται µέσω των ΕΛΤΑ
Αξιότιµοι κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο ̟λαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103§9 του
Συντάγµατος και το Ν.3094/2003 εξετάζει την αναφορά του κύριου Α. Ιωαννίδη σχετικά
µε το ως άνω ζήτηµα ̟ου έχει α̟ασχολήσει το Συνήγορο του Πολίτη ήδη α̟ό τον ̟ρώτο
χρόνο της λειτουργίας του.
Ειδικότερα, στην έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 1999 (σελ. 249)
αναφέρεται ότι: «̟ρόβληµα γενικότερου ενδιαφέροντος α̟οτελεί και η καθυστέρηση ενηµέρωσης
του ̟ολίτη για την ύ̟αρξη οφειλών του, καθώς και η µη διασφάλιση της ̟αραλαβής εκ
µέρους τους των σχετικών ειδο̟οιητηρίων. Η καθυστέρηση α̟οστολής των χρεωστικών
εκκαθαριστικών σηµειωµάτων έχει ως α̟οτέλεσµα την εκ̟νοή των ̟ροθεσµιών καταβολής των
οφειλοµένων ̟οσών ….. ∆εν είναι σ̟άνιο το φαινόµενο να α̟οστέλλονται τα ειδο̟οιητήρια
οφειλών σε λανθασµένες διευθύνσεις…. µε συνέ̟εια την α̟ώλεια των ̟ροθεσµιών … Ο
Συνήγορος του Πολίτη ̟ρότεινε την α̟οστολή α̟ό τα ΕΛΤΑ των εκκαθαριστικών
σηµειωµάτων, αλλά και των υ̟όλοι̟ων βεβαιώσεων οφειλών ̟ρος το δηµόσιο µε
συστηµένη ε̟ιστολή».Η ̟ρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή α̟ό τη διοίκηση, λόγω του
κόστους ̟ου συνε̟άγετο, όµως για µικρό χρονικό διάστηµα ακολουθήθηκε η ̟ρακτική
να σηµειώνεται η ηµεροµηνία ̟αράδοσης α̟ό τους υ̟αλλήλους των ΕΛΤΑ, ̟ρακτική
̟ου στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε, λόγω αντίθεσης της µε τον Κανονισµό των ΕΛΤΑ.
Ε̟ισηµαίνεται ότι η Αρχή εξακολουθεί σταθερά να λαµβάνει αρκετές αναφορές ̟ολιτών
̟ου διαµαρτύρονται για την ε̟ιβάρυνσή τους µε ̟ροσαυξήσεις λόγω µη ̟αραλαβής των
εκκαθαριστικών σηµειωµάτων και των υ̟όλοι̟ων βεβαιώσεων οφειλών ̟ρος το δηµόσιο.
Για το λόγο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη κρίνει σκό̟ιµο να ε̟αναφέρει το θέµα αυτό
και σας ̟αρακαλεί να εξετάσετε τα η δυνατότητα υιοθέτησης και άλλων µεθόδων
ενηµέρωσης των φορολογούµενων.

Ήδη οι ε̟ιτηδευµατίες και αρκετά µεγάλο τµήµα των µισθωτών (̟ου έχουν ̟ρόσβαση
στον κατάλληλο ηλεκτρονικό εξο̟λισµό) µ̟ορούν µέσω του Taxis Net και

του

διαδικτυακού τό̟ου του Υ̟ουργείου να έχουν άµεσα ενηµέρωση αναφορικά µε τα
εκκαθαριστικά σηµειώµατα ̟ου α̟οστέλλονται κεντρικά α̟ό τη Γενική Γραµµατεία
Περιφερειακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ). Όσον αφορά όµως τις λοι̟ές βεβαιώσεις οφειλών
τους ̟ρος το ∆ηµόσιο (̟.χ. ̟ρόστιµα α̟ό ̟ολεοδοµικές ̟αραβάσεις, α̟ό τροχαία, α̟ό
̟οινές ̟ου ε̟ιβάλλουν τα ̟οινικά δικαστήρια κ.α.), οι ο̟οίες βεβαιώνονται και
α̟οστέλλονται α̟ό τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. δεν ̟ροβλέ̟εται δυνατότητα ηλεκτρονικής
ενηµέρωσης, αλλά µόνον α̟οστολή α̟λής ταχυδροµικής ε̟ιστολής.
Ενόψει των ε̟ικείµενων αλλαγών στην οργάνωση των ∆.Ο.Υ. και της ενίσχυσης της
χρήσης

των

ηλεκτρονικών

υ̟ηρεσιών

στην

ε̟ικοινωνία

µεταξύ

Υ̟ουργείου

Οικονοµικών και ̟ολιτών, η ενηµέρωση των φορολογούµενων για τα εκκαθαριστικά
σηµειώµατα, αλλά και τις υ̟όλοι̟ες βεβαιώσεις οφειλών, θα µ̟ορούσε να λαµβάνει
χώρα µε έναν ή ̟ερισσότερους α̟ό τους ακόλουθους τρό̟ους, κατ’ ε̟ιλογή ̟άντοτε του
φορολογούµενου:
α) Με ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail),
β) Με γρα̟τό µήνυµα στο κινητό τηλέφωνο (SMS), µέθοδο ̟ου έχει ήδη εφαρµοστεί σε
αρκετές ̟ερι̟τώσεις,
γ) Με συστηµένη ταχυδροµική ε̟ιστολή µε χρέωση του ιδίου του φορολογούµενου.
δ) Με α̟λή ταχυδροµική ε̟ιστολή.
Η ε̟ιλογή της ̟λέον χρηστικής για τον φορολογούµενο µεθόδου ενηµέρωσής του µ̟ορεί
να γίνεται µε σχετική υ̟εύθυνη δήλωσή του, έντυ̟η (̟.χ. στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή στα
έντυ̟α της Έναρξης εργασιών, της ∆ήλωσης Φόρου Εισοδήµατος, ∆ήλωσης Φόρου
Κληρονοµίας κλ̟) ή ηλεκτρονική (µέσω Taxis Net, εφόσον γίνεται χρήση της εν λόγω
υ̟ηρεσίας).
Στις ̟ερι̟τώσεις (α) και (β) για λόγους ασφάλειας η ε̟ιλογή της α̟οστολής δια α̟λής
ταχυδροµικής ε̟ιστολής δεν θα ̟ρέ̟ει να καταργηθεί, εκτός και αν ζητηθεί ρητά α̟ό
τον φορολογούµενο.

Σε αυτήν την ̟ερί̟τωση, ο ̟ολίτης (εφόσον δεν διαθέτει τη

δυνατότητα εκτύ̟ωσης του εκκαθαριστικού ή της βεβαίωσης µε δικά του µέσα) θα
µεταβαίνει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και θα ζητά α̟ό αυτήν την εκτύ̟ωση της σχετικής
ειδο̟οίησης / εντύ̟ου.
Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για τη βελτίωση των ̟αρεχόµενων α̟ό τη δηµόσια
διοίκηση υ̟ηρεσιών ̟ρος τους ̟ολίτες και τις ε̟ιχειρήσεις, στη δύσκολη δηµοσιονοµική
κατάσταση ̟ου έχει ̟εριέλθει η Χώρα και οι φορολογούµενοι, α̟ευθύνοµαι σε εσάς µε
την ̟ε̟οίθηση ότι θα ε̟ανασχεδιάσετε τον τρό̟ο ε̟ικοινωνίας µε τους ̟ολίτες και τις
ε̟ιχειρήσεις υ̟ό το ̟ρίσµα των όσων αναφέρθηκαν.
Για κάθε ̟εραιτέρω ̟ληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.
Με τιµή
Καλλιό̟η Σ̟ανού
Συνήγορος του Πολίτη

