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Θέμα :  Επιστροφή Παραβόλων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, δυνάμει

των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4760/2020 

Αναρτούμε ενημέρωση που λάβαμε από συναδέλφους μας σχετικά με το θέμα που

είχε δημιουργηθεί με τα πρόστιμα του πόθεν έσχες λόγω εκπρόθεσμης υποβολής. Όσοι τα

είχαν πληρώσει έλαβαν το παρακάτω μήνυμα:

Με  την  δημοσίευση  του  ν.  4760/11-12-2020  προβλέπεται  ότι:  «Οι  πληρωμές

ηλεκτρονικών παραβόλων για την υποβολή των δηλώσεων της παρ. 4 του άρθρου 10 του

ν.  4571/2018, από τους  υπόχρεους  της παρ.  1,  αναστέλλονται,  κατά τη διάρκεια  του

ανωτέρω  χρονικού  διαστήματος.  Πληρωμές  που  έχουν  πραγματοποιηθεί  για  την  αιτία

αυτήν, επιστρέφονται στον δικαιούχο, μετά από τυχόν συμψηφισμό, κατά το άρθρο 83 του

ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) (Α΄ 90) και το άρθρο 48 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), ή μετά

τυχόν παρακράτηση, κατά το άρθρο 12 του ν. 4174/2013».

Συνεπώς,  κατόπιν  των  ανωτέρω,  σας  ενημερώνουμε  ότι  οι  πληρωμές

παραβόλων, που έχουν καταβληθεί από εσάς για την εκπρόθεσμη υποβολή των

δηλώσεων που ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία (δηλαδή δηλώσεις των ετών 2016,

2017 και 2018 (αρχικές) που είχαν υποβληθεί μέχρι 30.10.2018 και δεν υποβλήθηκαν εκ

νέου) θα σας επιστραφούν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, οι οποίες θα

δρομολογηθούν αρμοδίως χωρίς να χρειαστεί κάποια ενέργεια εκ μέρους σας.

Συγκεκριμένα θα σας επιστραφούν οι πληρωμές που έχετε πραγματοποιήσει για τα

παράβολα με  κωδικούς : ...........

Το  αίτημα  για  την  επιστροφή  των  πληρωμών  των  παραβόλων  αυτών,  έχει

προωθηθεί  στην  αρμόδια  Δ.Ο.Υ,  η  οποία  μετά  από  έλεγχο  φέρει  την  ευθύνη  για  την

επιστροφή  του  αντίστοιχου  ποσού,  μετά  από  τυχόν  συμψηφισμό  ή  παρακράτηση.  Τις
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πληροφορίες για τα παράβολα αυτά μπορείτε να τις δείτε στο σύστημα του ηλεκτρονικού

παράβολου  στην  διεύθυνση https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo.  Επίσης  στο

σύστημα Πόθεν Έσχες www  .  pothen  .  gr μπορείτε να δείτε τις δηλώσεις που αντιστοιχούν

στα παράβολα  αυτά.  Για  κάθε  περαιτέρω διευκρίνιση  μπορείτε  να  καλείτε  στο  Κέντρο

Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ στο τηλ. 210-4802100 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να

συνδεθείτε  με  τους  κωδικούς  σας  στην  ενότητα  «Χρειάζεστε  βοήθεια;»

στο www  .  pothen  .  gr.

Υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική καταχώριση των

δεδομένων  της  κατάστασης  των  υπόχρεων  υποβολής  ετήσιας  Δ.Π.Κ.  &  Δ.Ο.Σ.  2021

(ελεγχόμενη  περίοδος  01.01.2020  έως  31.12.2020)  είναι  η  28η  Φεβρουαρίου  2021.
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