Δικαιολογητικά για την επιστροφή χρηματικών ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων

Ο αιτών την επιστροφή χρηματικού ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, υποβάλλει
ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@prasinotameio.gr , τα κάτωθι
αναγραφόμενα δικαιολογητικά, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση:

Δικαιολογητικά για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω
καταβολής σε εσφαλμένο κωδικό ή ΙΒΑΝ του Πράσινου Ταμείου
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση προς το Πράσινο Ταμείο με επικυρωμένο το
γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος (από ΚΕΠ ή ΑΤ ή μέσω του gov.gr
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiakaeggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses), με ΑΦΜ, με πλήρες
σύντομο ιστορικό, αίτημα συγκεκριμένου ποσού και αναγραφή ΙΒΑΝ με
δικαιούχο τον αιτούντα. Στην περίπτωση που ο αιτών ή ο δικαιούχος του
ΙΒΑΝ είναι τρίτο πρόσωπο από τον πολίτη που δικαιούται την επιστροφή,
θα αποστέλλεται και εξουσιοδότηση του πραγματικού δικαιούχου προς τον
τρίτο, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του (από ΚΕΠ ή ΑΤ ή μέσω
του
gov.gr
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kaikathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunesdeloses).
Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να βεβαιώνεται επίσης, ότι ο δικαιούχος
δεν έχει εισπράξει το αιτούμενο ποσό (ή μέρος αυτού) από έτερο φορέα ή
δημόσια αρχή.
2. Αντίγραφο του ΑΔΤ και του ΙΒΑΝ όπου φαίνεται δικαιούχος.
3. Αντίγραφο της ρύθμισης/βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου του αρμόδιου
φορέα (πχ. ΔΟΥ, Πολεοδομία, ΤΕΕ, Δασαρχείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση
κοκ) δυνάμει του οποίου έγιναν οι πληρωμές και στο οποίο να βεβαιώνεται
η μη οφειλή ή ο σωστός κωδικός ή το ορθό οφειλόμενο ποσό. Σε περίπτωση
ρύθμισης προσκομίζεται εκτύπωση της ρύθμισης, όπου φαίνονται
εξοφλημένες και οι δόσεις που είχαν πληρωθεί εσφαλμένως.
4. Αντίγραφα των αποδεικτικών των εσφαλμένων πληρωμών.
5. Αντίγραφα των αποδεικτικών των ορθών πληρωμών.

Δικαιολογητικά για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω
καταβολής για άδεια χρήσης ύδατος
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση προς το Πράσινο Ταμείο με επικυρωμένο το
γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος (από ΚΕΠ ή ΑΤ ή μέσω του gov.gr
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiakaeggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses), με ΑΦΜ, με πλήρες
σύντομο ιστορικό, αίτημα συγκεκριμένου ποσού και αναγραφή ΙΒΑΝ με
δικαιούχο τον αιτούντα. Στην περίπτωση που ο αιτών ή ο δικαιούχος του
ΙΒΑΝ είναι τρίτο πρόσωπο από τον πολίτη που δικαιούται την επιστροφή,
θα αποστέλλεται και εξουσιοδότηση του πραγματικού δικαιούχου προς τον
τρίτο, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του (από ΚΕΠ ή ΑΤ ή μέσω
του
gov.gr
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kaikathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunesdeloses).
Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να βεβαιώνεται επίσης, ότι ο δικαιούχος
δεν έχει εισπράξει το αιτούμενο ποσό (ή μέρος αυτού) από έτερο φορέα ή
δημόσια αρχή.
2. Αντίγραφο του ΑΔΤ και του ΙΒΑΝ όπου φαίνεται δικαιούχος.
3. Αντίγραφο της απόφασης/βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου της αρμόδιας
αρχής που να βεβαιώνει τη μη οφειλή του αιτούντος ή το συγκεκριμένο
ποσό οφειλής του αιτούντος ή τη μη χρησιμοποίηση του σχετικού
παραβόλου από τον αιτούντα.
4. Αντίγραφο του αποδεικτικού της εσφαλμένης πληρωμής.
5. Αντίγραφο του αποδεικτικού της ορθής πληρωμής (εάν οφειλόταν κάποιο
ποσό).

Δικαιολογητικά για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που
αφορούν έσοδα άλλου δημόσιου φορέα αλλά αποδίδονται στο Πράσινο
Ταμείο ή για έτερη αιτία
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση προς το φορέα (πχ. ΔΟΥ, Πολεοδομία, ΤΕΕ,
Δασαρχείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση κοκ)
που έχει επιβάλει το
πρόστιμο/ρύθμιση/οφειλή με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του
αιτούντος
(από
ΚΕΠ
ή
ΑΤ
ή
μέσω
του
gov.gr
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiakaeggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses) ,), με ΑΦΜ, με πλήρες

σύντομο ιστορικό, αίτημα συγκεκριμένου ποσού και αναγραφή ΙΒΑΝ με
δικαιούχο τον αιτούντα.
Στην περίπτωση που ο αιτών ή ο δικαιούχος του ΙΒΑΝ είναι τρίτο πρόσωπο
από τον πολίτη που δικαιούται την επιστροφή, θα αποστέλλεται και
εξουσιοδότηση του πραγματικού δικαιούχου προς τον τρίτο, με
επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του (από ΚΕΠ ή ΑΤ ή μέσω του
gov.gr
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kaikathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunesdeloses).
2. Αντίγραφο της απάντησης του φορέα επί της υπό στοιχείο 1 αίτησης –
υπεύθυνης δήλωσης ή της απόφασης ή άλλου εγγράφου του αρμόδιου
φορέα που να αποδεικνύει τη μη οφειλή ή το πραγματικό ποσό οφειλής ή
να αναγνωρίζει την αχρεώστητη καταβολή του ποσού
3. Υπεύθυνη δήλωση προς το Πράσινο Ταμείο με επικυρωμένο το γνήσιο της
υπογραφής του αιτούντος (από ΚΕΠ ή ΑΤ ή μέσω του gov.gr
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiakaeggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses) ότι ο δικαιούχος δεν έχει
εισπράξει το αιτούμενο ποσό (ή μέρος αυτού) από έτερο φορέα ή δημόσια
αρχή.
4. Αντίγραφο του ΑΔΤ και του ΙΒΑΝ όπου φαίνεται δικαιούχος.
5. Αντίγραφο του αποδεικτικού της εσφαλμένης πληρωμής.
6. Αντίγραφο του αποδεικτικού της ορθής πληρωμής (εάν οφειλόταν κάποιο
ποσό).
7. Στην περίπτωση που αφορά πρόστιμο Δασαρχείου προσκομίζονται επίσης:
α) τελεσίδικη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου με το
πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων ή τελεσίδικη απόφαση
ακύρωσης της πράξης καταλογισμού προστίμου διοικητικού δικαστηρίου
με το πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, β) ΑΦΕΚ της αρμόδιας
Δ.Ο.Υ. γ) Αναλυτική κατάσταση απόδοσης ανά ΑΦΜ ανά μήνα της αρμόδιας
Δ.Ο.Υ.

