ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αναφορά της ΑμΚΕ HumanRights360

Το HumanRights360 είναι μία οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών,
με αποστολή την προστασία και ενδυνάμωση των δικαιωμάτων όλων, χωρίς
καμία διάκριση, και με εστίαση στους ευάλωτους πληθυσμούς. Στο πλαίσιο της
αποστολής του, το HumanRights360 υλοποιεί πρόγραμμα υποστήριξης της
ένταξης

αναγνωρισμένων

προσφύγων

(βλ.

https://www.humanrights360.org/el/entaxi/).
Την

Πέμπτη

27/09/2018

και

ώρα

12.45,

ένας

εργαζόμενος της ΑμΚΕ HumanRights360 μαζί με 2 ωφελούμενους (αιτούντες
άσυλο, Συριακής καταγωγής), επισκέφθηκαν το τμήμα Μητρώου της ΣΤ' Δ.Ο.Υ.
Αθήνας προκειμένου να παραλάβουν τον ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ για τον οποίο είχαν
υποβάλει την προηγούμενη ημέρα ηλεκτρονική αίτηση μέσω του TAXISNet. Η
υπάλληλος του τμήματος ενημέρωσε τον εργαζόμενο του HumanRights360 ότι,
σύμφωνα με την οδηγία 1140, θα πρέπει ο έκαστος αιτών να συμπληρώσει το
έγγραφο Μ1 και να προσκομίσει φωτοτυπία του Ατομικού Δελτίου Αναζήτησης
Διεθνούς Προστασίας (τρίπτυχο αιτούντος άσυλο) ώστε να αποσταλούν στο
αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για έλεγχο ατομικών στοιχείων. Εφόσον
ελεγχθούν, τότε θα μπορέσουν να παραλάβουν τον Κλειδάριθμο.
Στην απόκρισή της, η διοίκηση επικαλείται συγκεκριμένα την ΠΟΛ. 1140
(23/7/2018) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με τη
συγκεκριμένη ΠΟΛ (συνημμένη), «καθώς παρατηρήθηκε προσκόμιση πλαστών
ή παραποιημένων στοιχείων που αφορούν στη νόμιμη παραμονή στη χώρα
αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, κάθε συναλλαγή αλλοδαπού … θα
ολοκληρώνεται μόνο κατόπιν ελέγχου της εγκυρότητας των προσκομιζόμενων
στοιχείων που αποδεικνύουν τη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα. Για το σκοπό
αυτό, ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. θα αποστέλλει σχετικό έγγραφο στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο fax της αρμόδιας εκδούσας αρχής
που αναφέρεται στο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό ή με άλλο πρόσφορο τρόπο,
προκειμένου αυτή να αποφανθεί για την εγκυρότητά του. Μετά την
επιβεβαίωσή της θα προβαίνει στην ολοκλήρωση της συναλλαγής».

Με αυτόν τον τρόπο, η συναλλαγή κάθε αλλοδαπού αναστέλλεται αυτόματα
μέχρι να έρθει η απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία για τη διασταύρωση της
γνησιότητας, παρόλο που ο διοικούμενος φέρει ένα καθόλα νόμιμο έγγραφο, το
οποίο έχει εκδοθεί από άλλη ελληνική δημόσια υπηρεσία. Η δε διασταύρωση
αυτή δεν γίνεται αυτόματα ή έστω σε εύλογο χρόνο επί τη βάσει
διασυνδεδεμένων συστημάτων, αλλά μπορεί να διαρκέσει από αρκετές μέρες
έως εβδομάδες, καθιστώντας εκ των πραγμάτων αδύνατη τη φορολογική
ενημερότητα των αλλοδαπών: η συγκεκριμένη υπάλληλος ανάφερε ένα
διάστημα 1-2 μηνών μόνο για τη συγκεκριμένη διαδικασία του Κλειδάριθμου.
Το γεγονός ότι ελληνικά δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από μία ελληνική
δημόσια αρχή στέλνονται προς επαλήθευση από μία έτερα ελληνική δημόσια
αρχή, και πολύ περισσότερο το γεγονός ότι το μόνο κριτήριο για την
ενεργοποίηση της ως άνω επαλήθευσης είναι το ότι τα έγγραφα αυτά τα φέρει,
τα καταθέτει και τα επικαλείται αλλοδαπός, αποτελεί άμεση διάκριση κατά την
έννοια του Ν.4443/2016 για την ίση μεταχείριση χωρίς διακρίσεις. Η εύλογη
αξίωση της διοίκησης για τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων των
διοικούμενων οφείλει να υλοποιείται εξατομικευμένα, με τρόπο που να μη
συνιστά διάκριση εις βάρος ενός συγκεκριμένου πληθυσμού λόγω μόνο της
εθνοτικής του καταγωγής.
Η οδηγία αυτή συνιστά απαράδεκτη διάκριση, με αποτέλεσμα καθόλα νόμιμα
διαμένοντες αλλοδαποί να βλέπουν τις φορολογικές τους υποθέσεις να
καθυστερούν και οι ίδιοι να αντιμετωπίζονται με δυσπιστία ως αναξιόπιστοι,
ενώ οι υποθέσεις των ημεδαπών να προωθούνται κανονικά. Περαιτέρω, η ως
άνω διάκριση έχει ως επακόλουθο οι αλλοδαποί να μην μπορούν να
απολαύσουν ή να μην έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα δικαιώματα και έτσι να
μεγεθύνεται η διάκριση σε βάρος τους.
Ως εκ τούτου, ζητάμε την παρέμβασή σας και παρακαλούμε για τις ενέργειές
σας προκειμένου να παύσει η ανεπίτρεπτη διάκριση σε βάρος των αλλοδαπών,
νομίμως διαμενόντων, οι οποίοι υφίστανται μία καταφανή διάκριση στην επαφή
τους με τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

