
Α. 1019 /2020: Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ. 1140 «Δικαιολογητικά εξόφλησης 

τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων 

εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 458/14.02.2020, η Απόφαση του υφυπουργού 

Οικονομικών, Βεσυρόπουλου, Α. 1019, με Θέμα: 

“Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ. 1140 «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή 

επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων 

πληρωμής ή επιστροφής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”. 

Η Α.1019 αναφέρει αναλυτικά τα ακόλουθα: 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 92, της παρ. 1 του άρθρου 93 και του άρθρου 95 του 

ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄) «Κώδικας Φορολογικής 

Διαδικασίας», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 1819/1951 «περί διεξαγωγής των πάσης φύσεως 

συναλλαγών του Δημοσίου». 

4. Το π.δ.  83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 339 ΕΞ 2019 (ΦΕΚ Β΄ 3051) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 

Βεσυρόπουλο». 

6. Την απόφαση ΠΟΛ 1048/06.04.2016 (ΦΕΚ 1199/ Β΄/26.04.2016) του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής 

εντολής μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για την πίστωση λογαριασμών των 

δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα.». 

7. Την απόφαση ΠΟΛ 1140 και αριθμό 1109228/ 8434/0016/08.12.2006 (ΦΕΚ 

1862/Β΄/22.12.2006), όπως ισχύει «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή 

επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων 

πληρωμής ή επιστροφής». 

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών με την Φορολογική Διοίκηση, αναβάθμισης 

των παρεχομένων Υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μείωσης της 

γραφειοκρατίας και αποσυμφόρησης της συναλλακτικής δραστηριότητας των Δ.Ο.Υ. 

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού. 

αποφασίζουμε 

1. Το άρθρο 1 της ΠΟΛ 1140/2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄/ 22-12-2006), όπως ισχύει, αντικαθίσταται 

ως εξής: 



«1. Για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων οι τίτλοι πληρωμής που εξοφλούνται από τις Δ.Ο.Υ. 

εξοφλούνται υποχρεωτικά με εντολή μεταφοράς σε λογαριασμό πληρωμών του 

δικαιούχου, χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών νομιμοποίησης της εκπροσώπησης ή της 

ταυτότητας. 

Το αυτό ισχύει και στις Δ.Ο.Υ. όπου εδρεύει πράκτορας ή διαχειριστής της Τράπεζας 

Ελλάδος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον υπάρχουν μετρητά στις Δ.Ο.Υ., 

επιτρέπεται η εξόφληση τίτλων με μετρητά, κατόπιν αιτιολογημένης έγγραφης απόφασης 

του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. η οποία επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής. 

2. Η γνωστοποίηση του λογαριασμού πληρωμών στη Φορολογική Διοίκηση 

πραγματοποιείται με υποβολή ηλεκτρονικής Αίτησης /Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου 

στην διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 

στο περιβάλλον TAXISnet. Σε περίπτωση μεταβολής ήδη δηλωμένου αριθμού λογαριασμού 

ο δικαιούχος οφείλει να προβαίνει σε άμεση γνωστοποίηση του στη Φορολογική Διοίκηση 

κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Η ορθότητα των στοιχείων κάθε αρχικής ή τροποποιητικής 

δήλωσης του εν λόγω λογαριασμού πληρωμών επαληθεύεται με τον εκάστοτε πάροχο 

υπηρεσιών πληρωμών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας δήλωσης του λογαριασμού 

στο περιβάλλον του TAXISnet ή αδυναμίας επαλήθευσης του λογαριασμού, αυτός δύναται 

να γνωστοποιείται στη Δ.Ο.Υ. με αίτηση του Φορολογούμενου, με τηλεομοιοτυπία (fax), με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με κάθε άλλο μέσο. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού 

αυτός δύναται να δηλώνεται από έως δύο δικαιούχους. Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί 

λογαριασμός σύμφωνα με την ΠΟΛ 1161/2017 δεν απαιτείται εκ νέου γνωστοποίηση του 

στη Φορολογική Διοίκηση, εφόσον με κεντρική διαδικασία επαληθευτεί η ορθότητα των 

στοιχείων με τον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Σε περίπτωση μη επαλήθευσης ο 

φορολογούμενος θα ειδοποιηθεί. 

3. Στην εντολή μεταφοράς αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του δικαιούχου, 

ο ΑΦΜ αυτού ως έχει στον τίτλο πληρωμής, καθώς και ο λογαριασμός του πάροχου 

υπηρεσιών πληρωμών (σε μορφή IBAN) που αντλείται από τη σχετική εφαρμογή στο 

περιβάλλον TAXISnet. Σε περίπτωση εξόφλησης τίτλου πληρωμής σε εξουσιοδοτούμενο 

πρόσωπο τα στοιχεία του αναγράφονται στο πεδίο: «Παρατηρήσεις» ή «Τελικός 

Δικαιούχος». 

Στο ίδιο πεδίο αναγράφονται τα στοιχεία όσων νομιμοποιούνται να εισπράξουν σε 

περιπτώσεις κατασχέσεων, εκχωρήσεων και λύσης εταιρειών. Η σχετική εξουσιοδότηση 

προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ. και επισυνάπτεται στον τίτλο. 

4. Με τις προϋποθέσεις του εδαφίου 1 η εξόφληση τίτλων πληρωμής διενεργείται με 

μετρητά σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΠΟΛ. 1140/2006 (ΦΕΚ 1862/Β΄/ 22-12-2006).» 

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη αντίθετη διάταξη με την 

επιφύλαξη των διατάξεων για το ηλεκτρονικό παράβολο. 

3. Η παρούσα εφαρμόζεται εντός επτά (7) ημερών από τη δημοσίευσή της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2020 

Ο Υφυπουργός 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 


