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ΠΟΛ.1196/13.9.2011  
Τροποποίηση του άρθρου 5 της 1106485/6220/0016/27.11.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 
1685/18.12.2001, τ.Β΄) «Επιστροφή φόρου Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων 
µέσω Τραπεζών και ρύθµιση συναφών θεµάτων»  
 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70 τ.Α΄) «Απλούστευση 
φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθµίσεις». 
 
2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/95 τ.Α΄) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού 
κ.λπ.». 
 
3. Τις διατάξεις του Ν.∆. 356/1974 (ΦΕΚ 90 τ.Α΄) «Περί Κώδικος Εισπράξεων 
∆ηµοσίων Εσόδων». 
 
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 16/1989 «Περί Κανονισµού Λειτουργίας ∆.Ο.Υ. κ.λπ.». 
 
5. Την Α.Υ.Ο. µε αριθ. ΠΟΛ.1275/27.11.2001 (ΦΕΚ 1685/18.12.2001, τ.Β΄) 
«Επιστροφή του Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων µέσω Τραπεζών και 
Πιστωτικών Ιδρυµάτων και ρύθµιση συναφών θεµάτων». 
 
6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού µε αριθµ.Υ350/11.07.2011 (ΦΕΚ 1603/2011 
τ.Β΄) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών 
Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόµου». 
 
7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης 
φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων στο πλαίσιο απλοποίησης των 
φορολογικών διαδικασιών και των διαµορφωθεισών νέων συνθηκών στον τοµέα 
οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών. 
 
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας ουδεµία δαπάνη προκύπτει στον 
Κρατικό Προϋπολογισµό,  
 
αποφασίζουµε: 
 
Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. 
1106485/6220/0016/ΠΟΛ.1275/27.11.2001 (ΦΕΚ 1685/18.12.2001/τ.Β΄) 
αναδιατυπώνεται ως εξής: 
«Στην περίπτωση που η σχετική ειδοποίηση χάθηκε, καταστράφηκε ή δεν 
παραλήφθηκε ο δικαιούχος για να εισπράξει το χρηµατικό ποσό που δικαιούται, θα 
απευθύνεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για να εκδώσει νέα. Εναλλακτικά παρέχεται η 
δυνατότητα στο δικαιούχο, που είναι πιστοποιηµένος χρήστης, να ανακτά την 
ανωτέρω ειδοποίηση από την ιστοσελίδα http://www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ. του 
Υπουργείου Οικονοµικών και να την εκτυπώνει σε έγχρωµη ή ασπρόµαυρη µορφή. 
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Το εν λόγω έντυπο, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία του πρωτοτύπου, 
αποτελεί έγκυρο παραστατικό για την είσπραξη των − προς επιστροφή − 
αναγραφοµένων ποσών». 
 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 13 Σεπτεµβρίου 2011 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 


