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Θζμα: Συμπλήρωςη - Τροποποίηςη τησ ΡΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/2013) «Προι και διαδικαςία 
είςπραξησ– επιςτροφήσ για την εφαρμογή του ηλεκτρονικοφ παραβόλου», όπωσ ιςχφει. 

 
 

Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΚΑΙ Η ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 29 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Αϋ) «Καταπολζμθςθ τθσ 

φοροδιαφυγισ, ςτελζχωςθ των ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ 

Υπουργείου Οικονομικϊν». 

2. Τισ διατάξεισ του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Αϋ) «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ 

διατάξεισ». 

3. Τισ διατάξεισ των άρκρων 81, 82, 140 κ. επ. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Αϋ) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ 

διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 

διατάξεισ». 

4. Τισ διατάξεισ του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α') «Ρερί Κϊδικοσ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων», όπωσ 

ιςχφουν. 

5. Τισ διατάξεισ του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Αϋ) «Κανονιςμόσ λειτουργίασ Δθμοςίων Οικονομικϊν 

Υπθρεςιϊν (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικϊν Γραφείων και κακικοντα υπαλλιλων αυτϊν». 

http://www.aade.gr/
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6. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 14 του άρκρου 17 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Αϋ) «Απλοποιιςεισ και 

ελαφρφνςεισ ςτθ φορολογία ειςοδιματοσ και άλλεσ διατάξεισ». 

7. Το π.δ. 125/2016 (210 Α’), «Διοριςμόσ Υπουργόσ, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν». 

8. Τθν Α.Υ.Ο. ΡΟΛ.1163/03.07.2013 (ΦΕΚ 1675 Βϋ) «Προι και διαδικαςία είςπραξθσ – επιςτροφισ για 

τθν εφαρμογι του θλεκτρονικοφ παραβόλου», όπωσ ιςχφει.  

9. Τθν υπϋ αρικ. ΥΡΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β’) απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και του 

Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτθν Υφυπουργό Οικονομικϊν Αικατερίνθ 

Ραπανάτςιου». 

10. Τθν ανάγκθ αποςυμφόρθςθσ των Δ.Ο.Υ. πάταξθσ τθσ γραφειοκρατίασ, διευκόλυνςθσ των 

φορολογικϊν ςυναλλαγϊν και αναβάκμιςθσ των παρεχόμενων προσ τουσ πολίτεσ υπθρεςιϊν 

μζςω τθσ αξιοποίθςθσ εναλλακτικϊν δικτφων εξυπθρζτθςθσ τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν (EFT/POS, 

ATM, APS). 

11. Το γεγονόσ ότι με τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ. 

 
ΑΡΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 

1. Μετά το άρκρο 1 τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν ΡΟΛ. 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Βϋ) 

προςτίκεται νζο άρκρο 1α ωσ εξισ: 

« Άρθρο 1α 

Οριςμόσ e-παραβόλων 

Ο Δθμόςιοσ Φορζασ ενθμερϊνει με αποκλειςτικά δικι του ευκφνθ τθν θλεκτρονικι εφαρμογι του e-

Ραραβόλου με τα προσ ζνταξθ παράβολα.  

Ο Φορζασ αποςτζλλει ςτθν αρμόδια διεφκυνςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και 

Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και ςτθ Διεφκυνςθ Ειςπράξεων τθσ Α.Α.Δ.Ε. με τυποποιθμζνο πίνακα τα κατϋ 

ελάχιςτον παρακάτω ςτοιχεία: 

α) Ακριβι ονομαςία Φορζα Δθμοςίου (Υπουργεία, Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ, Οργανιςμοί κ.α.). 

β) Κατθγορία Ραραβόλου (περιγραφι).  

γ) Τφπο Ραραβόλου (περιγραφι).  

δ) Ροςό παραβόλου (ςτακερό ι μεταβλθτό).  

ε) Κατανομι του ποςοφ του παραβόλου ςτουσ επιμζρουσ Κ.Α. Εςόδου.  

Επιπρόςκετα, ευκφνθ του Φορζα είναι θ ορκι περιγραφι και θ ζγκαιρθ επικαιροποίθςθ των παραπάνω 

ςτοιχείων.». 

 

2. Στο άρκρο 2 τθσ ΡΟΛ. 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Βϋ) αντικακίςτανται τα εδάφια: 

Α. «Σε περίπτωςθ που το πεδίο αυτό δεν ςυμπλθρωκεί τότε κα πρζπει υποχρεωτικά να ςυμπλθρωκεί το 

Μητρώνυμο, θ ημερομηνία γζννηςησ και ο τόποσ γζννηςησ.»,  

ωσ εξισ:  

 «Τα φυςικά πρόςωπα που δεν διακζτουν Α.Φ.Μ. ςυμπλθρϊνουν υποχρεωτικά και τα πεδία 

«Μθτρϊνυμο» και «Θμερομθνία γζννθςθσ» ενϊ τα νομικά πρόςωπα το πεδίο «Διεφκυνςθ Ζδρασ» και ςτο 

πεδίο «Ρρόςκετα Στοιχεία» τθ Χϊρα Ρροζλευςθσ.»  
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Β. « • Ρρόςκετα Στοιχεία (μθ υποχρεωτικό πεδίο): 

Στο πεδίο αυτό ανάλογα με τον τφπο του παραβόλου μπορεί να ηθτθκεί να ςυμπλθρωκεί κάποια ειδικι 

πλθροφορία (π.χ. ο ΑΜΚΑ για το παράβολο γάμου)»,  

ωσ εξισ:  

 

« • Ρρόςκετα Στοιχεία:  

Θ υποχρεωτικι ςυμπλιρωςθ του πεδίου αυτοφ ορίηεται από τον εκάςτοτε αρμόδιο φορζα ανάλογα με τον 

τφπο του παραβόλου.» 

 

3. Στο τζλοσ του άρκρου 2 τθσ ΡΟΛ. 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Βϋ) προςτίκενται νζα εδάφια ωσ εξισ: 

«Εναλλακτικά είναι δυνατι θ υποβολι αιτιματοσ για χοριγθςθ e- παραβόλου και θ πλθρωμι του μζςω 

των εναλλακτικϊν δικτφων εξυπθρζτθςθσ τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν  (όπωσ, τερματικά -EFT/POS, Αυτόματα 

Μθχανιματα Ανάλθψθσ Μετρθτϊν -ATM, Κζντρα Αυτόματων Ρλθρωμϊν -APS). 

Στθν περίπτωςθ αυτι τα προσ ςυμπλιρωςθ πεδία είναι τα παρακάτω: 

 Κωδικόσ Τφπου Ραραβόλου (υποχρεωτικό πεδίο): 

Ο ενδιαφερόμενοσ πλθκτρολογεί τον κωδικό ο οποίοσ αντιςτοιχεί ςτον τφπο παραβόλου που 

επικυμεί. 

 ΑΦΜ (υποχρεωτικό πεδίο): 

Ο ενδιαφερόμενοσ πλθκτρολογεί τον Α.Φ.Μ. του και ςτθν ςυνζχεια ςτθν περίπτωςθ φυςικοφ 

προςϊπου εμφανίηονται ςτθν οκόνθ με τθν ακόλουκθ ςειρά το αρχικό γράμμα του επωνφμου, το 

αρχικό γράμμα του ονόματοσ και το αρχικό γράμμα του πατρϊνυμου ενϊ ςτθν περίπτωςθ μθ 

φυςικοφ προςϊπου οι τρεισ πρϊτοι χαρακτιρεσ τθσ επωνυμίασ όπωσ αυτά ζχουν δθλωκεί ςτθ 

Φορολογικι Διοίκθςθ και για τα οποία απαιτείται ζλεγχοσ και επιβεβαίωςθ. 

 Ροςό παραβόλου: 

Το πεδίο «Ροςό» είναι προ ςυμπλθρωμζνο και μόνο ςτισ περιπτϊςεισ παραβόλων μεταβλθτοφ ποςοφ 

ςυμπλθρϊνεται με ευκφνθ του ενδιαφερόμενου.  

Θ απόδειξθ από τα εναλλακτικά κανάλια των Τραπεηϊν περιζχει κατ’ ελάχιςτον τον κωδικό παραβόλου, 

τον κωδικό τφπου παραβόλου, τον ΑΦΜ, το ποςό παραβόλου και τθν θμερομθνία και ϊρα πλθρωμισ.». 

 

4. Στο τζλοσ του άρκρου 4 τθσ ΡΟΛ. 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Βϋ) προςτίκεται νζο εδάφιο ωσ εξισ:  

«Δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ Φορείσ να ορίςουν τφπουσ e-παραβόλων των οποίων θ δζςμευςθ κα 

πραγματοποιείται αυτόματα με τθν καταβολισ τουσ.». 

 

Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.    

 
Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     Η ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ    ΑΙΚΑΤΕΙΝΗ ΡΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ 
 
 

 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΔΔΙ46ΜΠ3Ζ-138



 
 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
 
Ι. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ: 

1. Εκνικό Τυπογραφείο (για δθμοςίευςθ) 
2. Αποδζκτεσ πίνακα Β’ 
3. Δ/νςεισ: Ειςπράξεων, Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Σχεδιαςμοφ & Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν, 

Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Συςτθμάτων Εκτυπϊςεων & Λειτουργικισ Υποςτιριξθσ 
 
ΙΙ. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ 
ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΡΙΝΑΚΩΝ Αϋ,Γϋ,Δϋ,Εϋ, ΣΤϋ,Ηϋ,Θϋ,ΙΒ’  
 
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

1. Γραφείο κ. Υπουργοφ 
2. Γραφείο κ.κ. Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν 
3. Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Γραμματζων 
4. Ρροϊςταμζνουσ Γενικϊν Δ/νςεων 
5. Πλεσ οι Φορολογικζσ Ρεριφζρειεσ 
6. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου  
7. Δ/νςθ Εςωτερικϊν Υποκζςεων 
8. Δ/νςθ Οργάνωςθσ : Τμιματα Γ, Α, Δ και Β. 
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