
ΠΟΛ.1071/18: Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ ατομικών οφειλών με τη 

χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1363 B΄ (19.04.2018) η ΠΟΛ. 1071 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με το κάτωθι Θέμα 

και η οποία αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα: 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών 

πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 149/Α’), όπως ισχύουν. 

β) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’) «Επείγουσες 

διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 7, 9 και 41 αυτού. 

2. Την αριθ. ΠΟΛ 1212/23.11.2012 Α.Υ.Ο. (Β’/3338) «Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε 

πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ.», όπως ισχύει. 

3. Την αριθ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 Α.Υ.Ο. (Β’/130 και 372) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει. 

4. Την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αριθ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 

2017/10.3.2017 (ΦΕΚ 968/Β’/22-3-2017) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». 

5. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την με αριθ. 

39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του 

Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.». 

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών με την Φορολογική Διοίκηση, αναβάθμισης των παρεχομένων προς 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών και μείωσης της γραφειοκρατίας». 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 

Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε: 

Τον καθορισμό τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών 

μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στη διαδικτυακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε., ως εξής: 

Άρθρο Μόνο 

1. Η πληρωμή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών (φυσικών και μη προσώπων) δύναται να 

διενεργείται με τη χρήση καρτών πληρωμών, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Taxisnet στη διαδικτυακή πύλη 

της Α.Α.Δ.Ε.. Ο χρήστης επιλέγει την οφειλή ή τις οφειλές που επιθυμεί να πληρώσει και προσδιορίζει το ακριβές 

ποσό καταβολής για αυτές. 

2. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται στο διαδικτυακό περιβάλλον της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε.. Η Α.Α.Δ.Ε. δεν διατηρεί πρόσβαση σε 

στοιχεία της κάρτας, όπως τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης και τον αριθμό ασφάλειας της. 

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Απριλίου 2018 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 


