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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ 
ΔΟΓΩΝ  
Ι. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ  
(e-εθαξκνγέο)  
ΣΜΗΜΑΣΑ Α' & Β'  
Σει.: 210 480 3266  
Φαμ: 210 480 2259  
ΙΙ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΓΙΟΙΚΗΗ  
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ  
ΣΜΗΜΑ Β'  
Σει.: 210 353 6007  
Φαμ: 210 353 6007  

Μνζράην, 25/07/2014 - 
11:11  

Απιθ. Ππυη.: ΠΟΛ. 1182  

ΠΡΟ: Απνδέθηεο Πίλαθα 
Γηαλνκήο 

ΘΔΜΑ: «Καθοπιζμόρ λεπηομεπειών εθαπμογήρ ηυν διαηάξευν 
ηηρ ςποπαπαγπάθος 4 ηηρ παπαγπάθος Α' ηος ηπίηος άπθπος 
ηος κεθαλαίος Β' ηος ν. 4254/2014 (ΦΔΚ 85 Α'-7.4.2014) πεπί ηηρ 
γνυζηοποίηζηρ ζηη Φοπολογική Γιοίκηζη μοναδικού 
ακαηάζσεηος ηπαπεζικού λογαπιαζμού θςζικών πποζώπυν».  

ΑΠΟΦΑΖ  

H ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ  

Έσονηαρ ςπότη:  

1. ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.δ. 356/1974 
(ΚΔΓΔ), όπσο ηζρύεη,  
2. ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ2 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 
4093/2012 πεξί ζύζηαζεο ζέζεο Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ 
Δζόδσλ (Α'222) όπσο ηζρύεη,  
3. ηελ Αξηζκ. 20/25.6.2014 Πξάμε Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 
360/2014 ΤΟΓΓ) πεξί επηινγήο θαη δηνξηζκνύ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο 
Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθώλ,  
4. ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο απνδεθηνύ επηπέδνπ δηαβίσζεο γηα όινπο 
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ηνπο πνιίηεο,  
5. ην γεγνλόο όηη κε ηελ παξνύζα δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο 
ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ,  

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ  

ΑΡΘΡΟ 1  
ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  

Η παξνύζα απόθαζε εθαξκόδεηαη ζηε δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο 
ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κνλαδηθνύ αθαηάζρεηνπ ηξαπεδηθνύ 
ινγαξηαζκνύ θπζηθώλ πξνζώπσλ, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ 4 ηεο παξαγξάθνπ Α' ηνπ ηξίηνπ άξζξνπ ηνπ 
θεθαιαίνπ Β' ηνπ λ. 4254/2014 (ΦΔΚ 85 Α'-7.4.2014) «Μέηξα 
ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην 
εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

ΑΡΘΡΟ 2  
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ - 
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ  

1. Κάζε θπζηθό πξόζσπν πνπ θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα δηθαηνύηαη 
λα δηαηεξεί έλαλ κνλαδηθό ινγαξηαζκό, αηνκηθό ή θνηλό, ζε έλα κόλν 
πηζησηηθό ίδξπκα, ζηνλ νπνίν νη θαηαζέζεηο είλαη αθαηάζρεηεο κέρξη 
ηνπ πνζνύ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξώ.  

2. ηελ πεξίπησζε θνξνινγνπκέλσλ, κηζζσηώλ ή ζπληαμηνύρσλ, ν 
σο άλσ ινγαξηαζκόο είλαη απνθιεηζηηθά απηόο ζηνλ νπνίν 
πηζηώλνληαη πεξηνδηθά κηζζνί, ζπληάμεηο ή / θαη αζθαιηζηηθά 
βνεζήκαηα θαηά πεξίπησζε.  

3. Γηα ηε γλσζηνπνίεζε, ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ηνπ κνλαδηθνύ 
αθαηάζρεηνπ ηξαπεδηθνύ ηνπ ινγαξηαζκνύ, ν ελδηαθεξόκελνο 
πνιίηεο ππνβάιιεη ειεθηξνληθά Αίηεζε / Τπεύζπλε Γήισζε, κέζσ 
εθαξκνγήο ηεο Γηεύζπλζεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γ.ΗΛΔ.Γ.) 
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.) ζην 
πεξηβάιινλ TAXISnet, κε ηελ νπνία ελεκεξώλεη γηα ηνλ αξηζκό ηνπ 
ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ (ζε κνξθή IBAN).  

4. Κάζε ελδηαθεξόκελνο πνπ γλσζηνπνηεί ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 
ηνλ κνλαδηθό αθαηάζρεην ηξαπεδηθό ηνπ ινγαξηαζκό θαηά ηα 
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αλσηέξσ, νθείιεη λα ελεκεξώλεη ακειιεηί, ππνβάιινληαο λέα Αίηεζε 
/ Τπεύζπλε Γήισζε κε ηνλ ίδην ηξόπν, ηνλ αξηζκό IBAN ηπρόλ λένπ 
ινγαξηαζκνύ ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνεγνύκελνο -ήδε 
δεισκέλνο- θιείζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή εθόζνλ επηζπκεί ηελ 
αιιαγή ηνπ παιαηνύ ινγαξηαζκνύ κε λέν.  

5. Ο ελδηαθεξόκελνο νθείιεη λα έρεη εμαζθαιίζεη όηη ην πηζησηηθό 
ίδξπκα έρεη ήδε ζπζρεηηζκέλν ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ κε ηνλ ινγαξηαζκό 
IBAN πνπ σο (ζπλ)δηθαηνύρνο πξνηίζεηαη λα δειώζεη ζην πεξηβάιινλ 
TAXISnet.  

ΑΡΘΡΟ 3  
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΗΣΖΔΩΝ / ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΓΖΛΩΔΩΝ  

1. Η Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γ.ΗΛΔ.Γ.) 
επεμεξγάδεηαη ζε εκεξήζηα βάζε (εξγάζηκεο εκέξεο) ηηο 
ππνβιεζείζεο Αηηήζεηο / Τπεύζπλεο Γειώζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
θαη δεκηνπξγεί:  

(α) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή αλά πηζησηηθό 
ίδξπκα, θάζε εξγάζηκε εκέξα, πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ (Α.Φ.Μ. θαη αξηζκό ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ) θαζώο 
θαη ηελ έλδεημε εάλ ε δήισζε αθνξά ζε αληηθαηάζηαζε 
πξνεγνύκελνπ ινγαξηαζκνύ, γηα ηηο Αηηήζεηο / Τπεύζπλεο Γειώζεηο 
πνπ ππνβιήζεθαλ κέρξη ηελ 12ε βξαδηλή ηεο πξνεγνπκέλεο 
εκέξαο.  

Η θαηάζηαζε δηαβηβάδεηαη ειεθηξνληθά ζην θαηά πεξίπησζε 
πηζησηηθό ίδξπκα, ηελ ίδηα εκέξα θαη θαηαρσξείηαη απζεκεξόλ ζην 
ειεθηξνληθό ζύζηεκα TAXIS ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 
Δζόδσλ. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ εηζεξρόκελνπ πξνο ηηο ηξάπεδεο 
αξρείνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην 
ηκήκα ηεο παξνύζαο.  

(β) πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε αλά πηζησηηθό ίδξπκα, ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή, ηηο πξώηεο εξγάζηκεο εκέξεο θάζε κήλα θαη γηα κεηαβαηηθή 
πεξίνδν εμακήλνπ ή όπνηε θξηζεί - θαηά πεξίπησζε - αλαγθαίν, πνπ 
πεξηιακβάλεη ην δηακνξθσκέλν πιήζνο ησλ πξνζώπσλ / 
ινγαξηαζκώλ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ πξνεγνύκελνπ 
κήλα θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο.  
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2. Κάζε πηζησηηθό ίδξπκα πνπ παξαιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή 
θαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 1α θαηά ηα πξναλαθεξόκελα, νθείιεη λα 
ειέγρεη θαη απνζηέιιεη, εληόο ηεο ίδηαο εκέξαο, δηαγλσζηηθό αξρείν 
ζηε Γ.ΗΛΔ.Γ., κε όιεο ηηο αλαιπηηθέο εγγξαθέο ηξαπεδηθώλ 
ινγαξηαζκώλ, ελδεηθηηθά, κε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:  

• Ο Α.Φ.Μ. δελ αληηζηνηρεί ζε πειάηε ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο,  

• Ο δηθαηνύρνο ηνπ δεισζέληνο ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ (ΙΒΑΝ) 
αληηζηνηρεί ζε δηαθνξεηηθό ηνπ αηηνύληνο ηνλ αθαηάζρεην ηξαπεδηθό 
ινγαξηαζκό,  

• Ο ινγαξηαζκόο είλαη θιεηζηόο,  

• Ο αηηώλ ηνλ αθαηάζρεην ζην TAXISnet ινγαξηαζκό έρεη άιινλ - θαη 
όρη απηόλ - ινγαξηαζκό πεξηνδηθήο πίζησζεο κηζζνύ, ζύληαμεο ή / 
θαη αζθαιηζηηθνύ βνεζήκαηνο (ππό ηελ πξνϋπόζεζε ηεο 
δπλαηόηεηαο αλαγλώξηζεο από ην πηζησηηθό ίδξπκα),  

• Δπηηπρήο δήισζε ινγαξηαζκνύ ζην πηζησηηθό ίδξπκα.  

Σα αλσηέξσ θαηαρσξνύληαη απζεκεξόλ ζην σο άλσ ειεθηξνληθό 
ζύζηεκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζόδσλ. Γηα ηελ 
ελεκέξσζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ πνιίηε ε Γ.ΗΛΔ.Γ. εκθαλίδεη ζηελ 
εθαξκνγή ην απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο από ην πηζησηηθό 
ίδξπκα, έηζη ώζηε ν πνιίηεο λα ειέγρεη ηελ πνξεία / απνηέιεζκα ηεο 
αίηεζήο ηνπ.  

Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ εμεξρόκελνπ από ην πηζησηηθό ίδξπκα αξρείνπ 
πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα, πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα 
ηεο παξνύζαο.  

3. Κάζε πηζησηηθό ίδξπκα πνπ παξαιακβάλεη αλαιπηηθή θαηάζηαζε 
νθείιεη, κεηά θαη ηελ απνζηνιή ηνπ αξρείνπ απνξξίςεσλ, λα 
ελεκεξώλεη ην πιεξνθνξηαθό ηνπ ζύζηεκα ην αξγόηεξν ηελ επόκελε 
εξγάζηκε εκέξα.  

4. Η Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδώλ δύλαηαη λα ελεξγεί σο ελδηάκεζνο, 
κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο θαη ηεο Γ.ΗΛΔ.Γ., ζε θάζε πεξίπησζε πνπ 
απηό απαηηείηαη γηα ηελ ρσξίο πξνβιήκαηα πξαθηηθή πινπνίεζε ηεο 
παξνύζαο απόθαζεο.  
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ΑΡΘΡΟ 4  
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ  

Γηα ην κεηαβαηηθό ζηάδην πιήξνπο εθαξκνγήο ησλ εηδηθόηεξα 
νξηδόκελσλ ζηελ παξνύζα θαη κέρξη ηελ πιήξε έληαμε όισλ ησλ 
ιεηηνπξγνύλησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ζηελ Διιάδα, θάζε 
ελδηαθεξόκελνο πνπ έρεη γλσζηνπνηήζεη θαηά ηα αλσηέξσ ζηε 
Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηνλ κνλαδηθό αθαηάζρεην ηξαπεδηθό ηνπ 
ινγαξηαζκό, δύλαηαη λα εθηππώλεη από ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα 
TAXISnet ζρεηηθό απνδεηθηηθό γλσζηνπνίεζεο, ην νπνίν ζα 
πξνζθνκίδεηαη ζην θαηά πεξίπησζε πηζησηηθό ίδξπκα γηα ηηο δηθέο 
ηνπ ελέξγεηεο.  

ΑΡΘΡΟ 5  
ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ  

Η ηζρύο ηεο παξνύζαο απόθαζεο, σο πξνο ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο 
ησλ Αηηήζεσλ / Τπεπζύλσλ Γειώζεσλ, αξρίδεη από 29 Ινπιίνπ 
2014.  

Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
 
H ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  
ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

 

 

 


