ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Περιορισμός της χρήσης μετρητών στις Δ.Ο.Υ.
2nd Athens Summit

Αθήνα, 27 Μαΐου 2016 – Kατά τη διάρκεια της χθεσινής του ομιλίας στο 2nd Athens Summit, o
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής αναφέρθηκε στη δραστική μείωση
των υψηλών ποσοστών χρήσης επιταγών στα τελωνεία, μέσω της χρήσης του ICISNet και
πραγματοποίηση οποιασδήποτε πληρωμής με: χρέωση τραπεζικού λογαριασμού του πληρωτή
και πίστωση λογαριασμού του τελωνείου, ή/και τη χρήση κάρτας πληρωμών (χρεωστική,
πιστωτική, προπληρωμένη).
Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε: “O σταδιακός - αλλά διαρκής- περιορισμός της χρήσης
μετρητών στις Δ.Ο.Υ., ακόμα και για τις εισπράξεις και τις επιστροφές μικρών ποσών, θα
πρέπει να εκτελείται χωρίς τη χρήση μετρητών, μέσω: της χρεοπίστωσης τραπεζικού
λογαριασμού του φορολογούμενου, των ταμείων των Δ.Ο.Υ. με τη χρήση πιστωτικών και
χρεωστικών καρτών των φορολογούμενων, μέσω τερματικών αποδοχής καρτών (POS) όπως
επίσης και μέσω του διαδίκτυου, με τη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών των
φορολογούμενων (e-POS).
Ήδη, σήμερα, υπέγραψα απόφαση, που χαμηλώνει το όριο υποχρεωτικής καταβολής
οφειλών προς το Δημόσιο με επιταγές ή με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, από
τα 250 στα 100 ευρώ.
Επίσης, η ολοκλήρωση της χρήσης του e-παράβολου από όλους τους φορείς του Δημοσίου
και η επέκταση της διαδικασίας έκδοσης e-παραβόλου και σε άλλες υποδομές των
τραπεζών, με μεγαλύτερη γεωγραφική κατανομή είναι γεγονός. Η κατάργηση των έντυπων
εντολών μεταφοράς κεφαλαίων από τις Δ.Ο.Υ. προς την Τράπεζα της Ελλάδος και η αποστολή
τους με ηλεκτρονικό τρόπο.”
Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή, τα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις
είναι: on line συναλλαγή (σύγχρονη / αξιόπιστη / εύκολη) - ασφάλεια στη συναλλαγή - μείωση
κόστους διαχείρισης συναλλαγής, αποφυγή παρουσίας σε Τράπεζα για την έκδοση επιταγής
(τραπεζικές) ή προμήθεια μπλοκ επιταγών (προσωπικές) με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου
και της παρουσίας των συναλλασσομένων στις υπηρεσίες.
Τα οφέλη που προκύπτουν για το δημόσιο είναι: ασφάλεια συναλλαγών - μείωση
κυκλοφορίας μετρητών και επιταγών στις Υπηρεσίες και κατά συνέπεια ελαχιστοποίηση
κινδύνων από ενδεχόμενα φαινόμενα διαφθοράς - μείωση κυκλοφορίας μαύρου χρήματος εξάλειψη περιπτώσεων ακάλυπτων επιταγών - διαχείριση από Κεντρική Υπηρεσία, χωρίς
διακίνηση χρημάτων με ασφάλεια - αξιοποίηση προσωπικού σε άλλες εργασίες – ελέγχους -

μείωση κόστους μεταφοράς εισπράξεων στην Τράπεζα της Ελλάδος - ηλεκτρονικές επιστροφές
– κατάργηση έγχαρτων εντολών μεταφοράς προς Τράπεζα της Ελλάδος /αποστολή
ηλεκτρονικά μέσω διεπαφών.
To 2nd Athens Summit πραγματοποιήθηκε από την ΕΜηΠΕΕ, το ΤΕΕ, την ITU, και τον ΣΕΚΕΕ με
την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, της Eλληνικής
Ένωσης Tραπεζών (ΕΕΤ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ),
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ελλάδος (ΣΕΠΕ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου
Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας(ΕΕΚΤ), του ELTRUN,
του GRECA και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, υπό την αιγίδα
της Αντιπροεδρίας της Κυβερνήσεως, του Υπουργείου Οικονομικών και του Δήμου
Αθηναίων.
Για πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του συνεδρίου επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.digitpayment.com καθώς και τα social media facebook.com/digitpayment , Twitter
@DigitPayment,
Instagram: digitalpayments
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