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ΡΟΣ

Ωσ Ρίνακασ Διανομισ

ΑΠΟΦΑΗ
Θέμα: «Τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ ΡΟΛ. 1140 «Δικαιολογθτικά εξόφλθςθσ τίτλων
πλθρωμισ ι επιςτροφισ - εξόφλθςθ με εντολι μεταφοράσ - ρυκμίςεισ κεμάτων εξόφλθςθσ
τίτλων πλθρωμισ ι επιςτροφισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει»
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ :
1. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 92, τθσ παρ. 1 του άρκρου 93 και του άρκρου
95 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Αϋ) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ
διατάξεισ».
2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 42 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Αϋ) «Κϊδικασ Φορολογικισ
Διαδικαςίασ», όπωσ ιςχφει.
3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του α.ν.1819/51 «περί διεξαγωγισ των πάςθσ φφςεωσ
ςυναλλαγϊν του Δθμοςίου».
4. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Αϋ 121), «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ,
Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν».
5. Τθν αρικ. ΥΡΟΙΚ 339 ΕΞ 2019 (ΦΕΚ Βϋ 3051) απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και του
Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον Υφυπουργό Οικονομικϊν
Απόςτολο Βεςυρόπουλο».
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6. Τθν απόφαςθ ΡΟΛ 1048/06.04.2016 (ΦΕΚ 1199/Βϋ/26.04.2016) του Αναπλθρωτι
Υπουργοφ Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ και
αποςτολισ εντολισ μεταφοράσ προσ τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ) για τθν
πίςτωςθ λογαριαςμϊν των δικαιοφχων ςε Ριςτωτικά Ιδρφματα.».
7. Τθν απόφαςθ ΡΟΛ 1140 και αρικμό 1109228/8434/0016/08.12.2006 (ΦΕΚ
1862/Β'/22.12.2006), όπωσ ιςχφει «Δικαιολογθτικά εξόφλθςθσ τίτλων πλθρωμισ ι
επιςτροφισ - εξόφλθςθ με εντολι μεταφοράσ - ρυκμίςεισ κεμάτων εξόφλθςθσ
τίτλων πλθρωμισ ι επιςτροφισ».
8. Τθν ανάγκθ διευκόλυνςθσ των ςυναλλαγϊν με τθν Φορολογικι Διοίκθςθ,
αναβάκμιςθσ των παρεχομζνων Υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ,
μείωςθσ τθσ γραφειοκρατίασ και αποςυμφόρθςθσ τθσ ςυναλλακτικισ
δραςτθριότθτασ των Δ.Ο.Υ.
9. Το γεγονόσ ότι με τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του
κρατικοφ προχπολογιςμοφ.

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ
1. Το άρκρο 1 τθσ ΡΟΛ 1140/2006 (ΦΕΚ 1862/Βϋ/22-12-2006), όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται
ωσ εξισ:
«1. Για όλεσ τισ κατθγορίεσ δικαιοφχων οι τίτλοι πλθρωμισ που εξοφλοφνται από τισ Δ.Ο.Υ.
εξοφλοφνται υποχρεωτικά με εντολι μεταφοράσ ςε λογαριαςμό πλθρωμϊν του
δικαιοφχου, χωρίσ προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν νομιμοποίθςθσ τθσ εκπροςϊπθςθσ ι τθσ
ταυτότθτασ. Το αυτό ιςχφει και ςτισ Δ.Ο.Υ. όπου εδρεφει πράκτορασ ι διαχειριςτισ τθσ
Τράπεηασ Ελλάδοσ. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, και εφόςον υπάρχουν μετρθτά ςτισ Δ.Ο.Υ.,
επιτρζπεται θ εξόφλθςθ τίτλων με μετρθτά, κατόπιν αιτιολογθμζνθσ ζγγραφθσ απόφαςθσ
του Ρροϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Υ. θ οποία επιςυνάπτεται ςτον τίτλο πλθρωμισ.
2. Η γνωςτοποίθςθ του λογαριαςμοφ πλθρωμϊν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ
πραγματοποιείται με υποβολι θλεκτρονικισ Αίτθςθσ / Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του δικαιοφχου
ςτθν διαδικτυακι πφλθ www.aade.gr τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
ςτο περιβάλλον TAXISnet. Σε περίπτωςθ μεταβολισ ιδθ δθλωμζνου αρικμοφ λογαριαςμοφ
ο δικαιοφχοσ οφείλει να προβαίνει ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ του ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ
κατά τα ανωτζρω οριηόμενα. Η ορκότθτα των ςτοιχείων κάκε αρχικισ ι τροποποιθτικισ
διλωςθσ του εν λόγω λογαριαςμοφ πλθρωμϊν επαλθκεφεται με τον εκάςτοτε πάροχο
υπθρεςιϊν πλθρωμϊν. Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ αδυναμίασ διλωςθσ του λογαριαςμοφ
ςτο περιβάλλον του TAXISnet ι αδυναμίασ επαλικευςθσ του λογαριαςμοφ, αυτόσ δφναται
να γνωςτοποιείται ςτθ Δ.Ο.Υ. με αίτθςθ του Φορολογοφμενου, με τθλεομοιοτυπία (fax), με
θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ι με κάκε άλλο μζςο. Σε περίπτωςθ κοινοφ λογαριαςμοφ
αυτόσ δφναται να δθλϊνεται από ζωσ δφο δικαιοφχουσ. Σε περίπτωςθ που ζχει δθλωκεί
λογαριαςμόσ ςφμφωνα με τθν ΡΟΛ 1161/2017 δεν απαιτείται εκ νζου γνωςτοποίθςι του
ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ, εφόςον με κεντρικι διαδικαςία επαλθκευτεί θ ορκότθτα των
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ςτοιχείων με τον εκάςτοτε πάροχο υπθρεςιϊν πλθρωμϊν. Σε περίπτωςθ μθ επαλικευςθσ ο
φορολογοφμενοσ κα ειδοποιθκεί.
3. Στθν εντολι μεταφοράσ αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο ι θ επωνυμία του δικαιοφχου,
ο ΑΦΜ αυτοφ ωσ ζχει ςτον τίτλο πλθρωμισ, κακϊσ και ο λογαριαςμόσ του πάροχου
υπθρεςιϊν πλθρωμϊν (ςε μορφι IBAN) που αντλείται από τθ ςχετικι εφαρμογι ςτο
περιβάλλον TAXISnet. Σε περίπτωςθ εξόφλθςθσ τίτλου πλθρωμισ ςε εξουςιοδοτοφμενο
πρόςωπο τα ςτοιχεία του αναγράφονται ςτο πεδίο: «Ραρατθριςεισ» ι «Τελικόσ
Δικαιοφχοσ». Στο ίδιο πεδίο αναγράφονται τα ςτοιχεία όςων νομιμοποιοφνται να
ειςπράξουν ςε περιπτϊςεισ καταςχζςεων, εκχωριςεων και λφςθσ εταιριϊν. Η ςχετικι
εξουςιοδότθςθ προςκομίηεται ςτθ Δ.Ο.Υ. και επιςυνάπτεται ςτον τίτλο.
4. Με τισ προχποκζςεισ του εδαφίου 1 θ εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ διενεργείται με
μετρθτά ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν ΡΟΛ. 1140/2006 (ΦΕΚ 1862/Βϋ/22-12-2006).»
2. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ καταργείται κάκε άλλθ αντίκετθ διάταξθ με τθν
επιφφλαξθ των διατάξεων για το θλεκτρονικό παράβολο.
3. Η παροφςα εφαρμόηεται εντόσ επτά (7) θμερϊν από τθ δθμοςίευςι τθσ.
Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΕΤΡΟΠΟΤΛΟ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εκνικό Τυπογραφείο (για δθμοςίευςθ)
2. Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ (με τθν παράκλθςθ να
αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Α.Α.Δ.Ε.)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Πλεσ τισ Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κζντρα
Φορολογικζσ Ρεριφζρειεσ
Ελεγκτικό Συνζδριο, 1θ Υπθρεςία Επιτρόπου
Ρεριοδικό «Φορολογικι Επικεϊρθςθ», Λεωχάρουσ 2, Τ.Κ. 10562
Δ/νςθ Λογιςτικισ Γενικισ Κυβζρνθςθσ
Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ
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7.
8.
9.
10.

Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ
Δ/νςθ Εφαρμογισ Φορολογίασ Κεφαλαίου και Ρεριουςιολογίου
Γραφείο Υπουργοφ
Γραφείο Υφυπουργοφ

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο Διοικθτι
Γραφείο Γενικϊν Διευκυντϊν
Διεφκυνςθ Ειςπράξεων
Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Φορολογικϊν Εφαρμογϊν
Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν
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