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Αθήνα 18 Μαρτίου 2011 
Αρ. Πρωτ.: ∆5 1043321 ΕΞ 2011 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
1. ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ 5η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ 
Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
∆/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
Γ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
∆/ΝΣΗ 20η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Ταχ. ∆/νση : Πειραιώς & Κολωνού 2 
Ταχ. Κώδ. : 104 37 Αθήνα 
Πληροφορίες: Α. Μπέη 
Τηλέφωνο : 210 33.75.179 
FAX : 210 52.26.027 
E-mail : d5.a1@1990.syzefxis.gov.gr 
 
ΘΕΜΑ: Ανάθεση είσπραξης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) από 
δηλώσεις που υποβάλλονται µέσω διαδικτύου στις Τράπεζες που συµµετέχουν 
στην εταιρεία ∆ιατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε. (∆ΙΑΣ Α.Ε.) και στα πιστωτικά 
ιδρύµατα. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Π.∆. 284/88 (Φ.Ε.Κ. 128Α’) «περί Οργανισµού του Υπουργείου Οικονοµικών» 
όπως ισχύει. 
2. Το Π.∆. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213/7.10.2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονοµικών». 
3. Το Π.∆. 187/2009 (ΦΕΚ Α 214/7.10.2009) «∆ιορισµός Υπουργών και 
Υφυπουργών». 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1947/1991 (Φ.Ε.Κ. 70Α’/91) «Απλούστευση 
φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθµίσεις». 
5. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του ν. 3871/2010 «περί ∆ηµόσιου Λογιστικού 
Ελέγχου» όπως τροποποιήθηκε. 
6. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου, της παραγράφου 1, του άρθρου 2, του ν.δ. 
356/1974 (ΚΕ∆Ε), σύµφωνα µε τις οποίες µπορεί να ανατεθεί κατ’ εξαίρεση η 
είσπραξη δηµοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισµούς κοινής ωφέλειας 
ή πιστωτικούς οργανισµούς ή στα Ελληνικά Ταχυδροµεία ή σε άλλες δηµόσιες αρχές. 
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7. Τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. 50Α’/10.4.1997) «περί προστασίας του 
ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και κυρίως το άρθρο 24 παρ. 4 του Ν. 3156/2003 (Φ.Ε.Κ. 
157Α/25.6.2003). 
8. Τις διατάξεις του αρ. 13 Ν.3888/2010, µε τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός 
Οικονοµικών, να καθορίσει µε αποφάσεις του, µεταξύ άλλων, την διαδικασία 
είσπραξης. 
9. Την ∆5 1158280 ΕΞ 2010/29-11-2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
συµµετοχή στη διαδικασία είσπραξης Φ.Π.Α. (αρ. πρωτ.: 1012099/1930/001/18-5-
2000) 
10.Την διαπίστωση ότι από την εφαρµογή της παρούσας θα προκληθεί δαπάνη που 
δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια (διότι εξαρτάται από το πλήθος των 
συναλλαγών) για την αµοιβή των υπηρεσιών της ∆ΙΑΣ Α.Ε. και των Τραπεζών η 
οποία θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1. α. Την ανάθεση είσπραξης του Φ.Π.Α. που προκύπτει από τις δηλώσεις που 
υποβάλλονται µέσω διαδικτύου στο TAXISnet στις: 
 
1. MILLENNIUM BANK 
2. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. 
3. ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
4. T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 
6. EMPORIKH BANK 
7. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
8. ALPHA BANK 
9. ATTICA BANK 
10.EUROBANK EFG 
11.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
12.ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
13.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
14.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
15.FBB – ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 
16.PROBANK Α.Ε. 
17.MARFIN 
18.PROTON BANK 
19.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
20.CITΙBANK 
21.ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΑΧΑΪΚΗ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ, 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ και 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) 
 
καθώς και σε όσες τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύµατα εισέλθουν στο σύστηµα που 
θεσπίζεται µε την απόφαση αυτή και αποδεχθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις 
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που τίθενται από αυτήν. 
 
β. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τράπεζα επιθυµεί την είσοδό της στο σύστηµα που 
θεσπίζεται µε την απόφαση αυτή, θα γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεσή της αυτή 
στο Υπουργείο Οικονοµικών και στη ∆ΙΑΣ, τουλάχιστον πέντε εργάσιµες ηµέρες 
πριν την επιθυµούµενη ηµεροµηνία εισόδου. Η είσοδος θα πραγµατοποιείται µε την 
υπογραφή δήλωσης εισόδου, µε την οποία θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης. 
 
γ. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε τράπεζα επιθυµεί την έξοδό της από το σύστηµα, 
θα γνωστοποιεί εγγράφως την πρόθεσή της αυτή στο Υπουργείο Οικονοµικών και 
στη ∆ΙΑΣ ένα µήνα πριν την επιθυµούµενη ηµεροµηνία διακοπής της συµµετοχής της 
στο σύστηµα, προκειµένου το Υπουργείο Οικονοµικών να διαθέτει ικανό χρόνο για 
την ενηµέρωση των φορολογουµένων, αναφορικά µε τη µη συµµετοχή της τράπεζας 
στο σύστηµα. 
 
2. Η είσπραξη του Φ.Π.Α. που προκύπτει από τις δηλώσεις που υποβάλλονται µέσω 
διαδικτύου στο TAXISnet θα γίνεται από τις Τράπεζες - Πιστωτικά Ιδρύµατα µέσω 
των υπηρεσιών της εταιρείας ∆ιατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε. (∆ΙΑΣ Α.Ε.). 
 
3. Η ενηµέρωση των φορολογουµένων για την πληρωµή των ανωτέρω ποσών θα 
γίνεται µε το σηµείωµα για πληρωµή που παράγεται από την εφαρµογή του 
TAXISnet µετά την οριστική υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.. Στο σηµείωµα 
περιέχεται η ταυτότητα πληρωµής η οποία είναι απαραίτητη για την πληρωµή. 
 
4. Το αρχείο πληρωµών Φ.Π.Α. θα αποστέλλεται από τη ∆ΙΑΣ Α.Ε. στη Γ.Γ.Π.Σ. και 
θα περιέχει την ταυτότητα πληρωµής (ΑΦΜ, είδος οφειλής, καταληκτική ηµεροµηνία 
πληρωµής οφειλής, α/α οφειλής, ποσό). 
Πληρωµές µε ταυτότητες πληρωµής που δεν έχουν παραχθεί από το σύστηµα 
TAXISnet ή πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 
οφειλής απορρίπτονται. Η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει στη ∆ΙΑΣ - στα πλαίσια της 
Υπηρεσίας DIASDEBIT - αρχείο απορρίψεων µε τις µη ταυτοποιηµένες εντολές 
πληρωµής. Το συνολικό ποσό των απορριφθεισών πληρωµών ανά Τράπεζα 
εκκαθαρίζεται συµψηφιστικά µε τις πληρωµές της ίδιας Τράπεζας της προηγούµενης 
εργάσιµης ηµέρας. Κατά συνέπεια, η Γ.Γ.Π.Σ. θα αποστέλλει αρχείο απορρίψεων σε 
συνεννόηση µε τη ∆ΙΑΣ ούτως ώστε να εξασφαλίζεται πάντοτε κατά την εκκαθάριση 
η πίστωση του λογαριασµού 200/1/21010 που τηρεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο στην 
Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
5. Η απόδοση των εισπραττοµένων ποσών θα γίνεται µε εντολή της ∆ΙΑΣ Α.Ε. στην 
Τράπεζα της Ελλάδος προκειµένου να χρεωθούν οι τρεχούµενοι λογαριασµοί των 
Τραπεζών και να πιστωθεί µε το συνολικό ποσό των εισπράξεων ο λογαριασµός 
200/1/21010 Ελληνικό ∆ηµόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωµών. 
Για τις εισπράξεις αυτές θα αποστέλλεται από την Τράπεζα Ελλάδος στην ∆.Ο.Υ. 
Κατοίκων Εξωτερικού χωριστή απόδειξη κατάθεσης, η οποία θα εισάγεται στο 
ηµερολόγιο πληρωµών χρεώνοντας το λογαριασµό 200/1/21010 Ελληνικό ∆ηµόσιο – 
Συγκέντρωση Εισπράξεων και πληρωµών». 
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6. Η ∆ΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει µε FAX ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην αρµόδια 
∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ηµερήσια συγκεντρωτική κατάσταση είσπραξης µε 
ονοµασία «Τακτοποιητέες Εισπράξεις ∆ηµοσίων ∆ιαχειριστών από το Φ.Π.Α.», µε 
ανάλυση κατά Τράπεζα, αριθµό έγκυρων συναλλαγών, ποσό, γενικό σύνολο και 
αντίτυπο της εντολής κατάθεσης του ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος στη 16η 
∆/νση Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων – Κλιµάκιο στην Γ.Γ.Π.Σ. για τον έλεγχο της 
όλης διαδικασίας. 
Η ∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, θα εισάγει το γενικό σύνολο της κατάστασης στο 
ηµερολόγιο εισπράξεων πιστώνοντας το λογαριασµό 111-754. 
 
7. Επί πλέον η ∆ΙΑΣ Α.Ε. αποστέλλει, στο τέλος κάθε µήνα τις εισπράξεις των 
ανωτέρω εσόδων στην παραπάνω ∆.Ο.Υ., τις πρωτότυπες ηµερήσιες καταστάσεις του 
µήνα σε δύο (2) αντίτυπα για λογιστική τακτοποίησή της. 
 
8. Οι Τράπεζες θα αποδίδουν τα ποσά των προαναφερόµενων εισπράξεων στο 
Ελληνικό ∆ηµόσιο την επόµενη ηµέρα της είσπραξής τους. 
 
9. Η Γ.Γ.Π.Σ. (∆/νση 30η Εφαρµογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), µε βάση τα 
στοιχεία εισπράξεων που παραλαµβάνει από τη ∆ΙΑΣ Α.Ε. και σε συνδυασµό µε τις 
υποβληθείσες δηλώσεις, δηµιουργεί χρηµατικούς καταλόγους, οι οποίοι περιέχουν 
όλα τα στοιχεία που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ. 16/1989 
(Κανονισµός Λειτουργίας ∆.Ο.Υ.) 
και τους αποστέλλει ηλεκτρονικά για βεβαίωση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. φορολογίας του 
υποχρέου. Ταυτόχρονα µε την αποστολή των χρηµατικών καταλόγων ακολουθεί και 
η κατανοµή των εισπράξεων των συγκεκριµένων εσόδων στις ∆.Ο.Υ. αυτές. 
Στην περίπτωση διπλής υποβολής δήλωσης για την ίδια φορολογική περίοδο µέσω 
TAXISnet και µέσω ∆.Ο.Υ., δεκτή γίνεται η υποβληθείσα στη ∆.Ο.Υ. και 
απορρίπτεται η υποβληθείσα µέσω TAXISnet, το ποσό δε, που έχει πληρωθεί για την 
δήλωση αυτή επιστρέφεται στο φορολογούµενο µέσω της ∆.Ο.Υ. 
Στην περίπτωση πληρωµής ποσού Φ.Π.Α. περισσότερες από µια φορές για την ίδια 
δήλωση επιστρέφεται το επιπλέον ποσό µέσω της ∆.Ο.Υ. 
 
10. Εφ’ όσον οι Τράπεζες καθυστερούν υπαιτίως την απόδοση των ποσών στο 
Ελληνικό ∆ηµόσιο, η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης θα καταλογίζει 
τόκους υπερηµερίας επί των ποσών αυτών. 
Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της ∆ΙΑΣ Α.Ε., το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
θα λαµβάνει ως αποζηµίωση ποσό ίσο µε τον τόκο υπερηµερίας, καταλογιζόµενο από 
την Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης. 
Η πληροφόρηση τέτοιων καθυστερήσεων στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής 
Επιθεώρησης θα γίνεται από την 16η ∆/νση Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων – 
Κλιµάκιο στην Γ.Γ.Π.Σ. 
Οι Τράπεζες που δεν αποστέλλουν στο ∆ηµόσιο πληρωµές που έχουν λάβει από τους 
φορολογούµενους εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται, µε αποτέλεσµα την µη 
εµπρόθεσµη εξόφληση των οφειλών τους, ευθύνονται έναντι των πελατών τους για 
τις συνέπειες της εκπρόθεσµης πληρωµής. 
 
11. Η αµοιβή της ∆ΙΑΣ Α.Ε. είναι 0,07 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 
Η αµοιβή των Τραπεζών για πληρωµή µέσω καταστήµατος (χρέωση λογαριασµού ή 
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µετρητά) θα είναι 0,40 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. και 
για πληρωµή µέσω εναλλακτικών δικτύων (όπως WEB, ATM) θα είναι 0,20 ευρώ 
ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. 
Η αµοιβή καταβάλλεται συνολικά από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στην ∆ΙΑΣ Α.Ε. εκτός 
εάν ορίζεται άλλως. 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό ΚΑΕ 0874, ειδικός φορέας 23 110 
του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 
12. Για την καταβολή της αµοιβής υποβάλλονται από την ∆ΙΑΣ Α.Ε. α) κατάσταση 
εκκαθάρισης αµοιβών της ∆ΙΑΣ Α.Ε. και β) κατάσταση εκκαθάρισης αµοιβών των 
Τραπεζών τον επόµενο µήνα της είσπραξης στην 16η ∆/νση Είσπραξης ∆ηµοσίων 
Εσόδων – Κλιµάκιο στη Γ.Γ.Π.Σ. για θεώρηση και στη συνέχεια προωθούνται στην 
5η ∆/νση Οικονοµικού µαζί µε τα αντίστοιχα τιµολόγια όπως προβλέπεται από τις 
διατάξεις του Κ.Β.Σ. για την εκκαθάριση της πληρωµής. 
 
Η απόφαση αυτή που ισχύει από 6/12/2010, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
 
 
Ακριβές αντίγραφο  
 
 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 


