
 

 

 ΠΟΛ.1212/23.11.2012  
Πληρωµή βεβαιωµένων στις ∆.Ο.Υ. ατοµικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύµατα 
και στα ΕΛ.ΤΑ.  

Αριθ. ΠΟΛ 1212 
 
(ΦΕΚ Β' 3338/14-12-2012) 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 2362/1995, «Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄), 
όπως ισχύουν. 
 
2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2873/2000, «Φορολογικές 
ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285 Α΄). 
 
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως 
ισχύουν. 
 
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974, «Περί Κώδικος Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων.» 
(ΦΕΚ 90 Α΄), όπως ισχύουν. 
 
5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989, «Κανονισµός λειτουργίας ∆ηµοσίων Οικονοµικών 
Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών.» 
(ΦΕΚ 6 Α΄). 
 
6. Το π.δ. 87/2012 (142 Α΄), «∆ιορισµός Υφυπουργών». 
 
7. Την Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1178/7.12.2010, «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες TaxisNet». (ΦΕΚ 1916 Β΄). 
 
8. Την υπ’ αριθµ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−9−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 2574 Β΄), «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 
 
9. Την ανάγκη αποσυµφόρησης των ∆.Ο.Υ., πάταξης της γραφειοκρατίας, 
διευκόλυνσης των φορολογικών συναλλαγών, καθώς και εκπλήρωσης της 
υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις του εδαφίου 4 της παρ. 2.4 του 
παραρτήµατος V2 του ν. 4046/2012 «Έγκριση των σχεδίων συµβάσεων 
χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης µεταξύ του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής 
οικονοµίας». (ΦΕΚ 28 Α΄). 
 



 

 

 10. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
Καθορίζουµε διαδικασία πληρωµής των βεβαιωµένων στις ∆.Ο.Υ. ατοµικών οφειλών 
σε πιστωτικά ιδρύµατα και στα ΕΛ.ΤΑ., ως εξής: 
 
Άρθρο 1 
 
1. Η πληρωµή των βεβαιωµένων στις ∆.Ο.Υ. ατοµικών οφειλών (φυσικών και µη 
προσώπων) και όσων από αυτές τελούν σε διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ή 
νοµοθετική ρύθµιση διενεργείται σε πιστωτικά ιδρύµατα ή στα ΕΛ.ΤΑ., µε τη χρήση 
µοναδικού κωδικού, ο οποίος ονοµάζεται «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.) και 
«Ταυτότητα Ρυθµισµένης Οφειλής» (Τ.Ρ.Ο.) αντίστοιχα. 
 
Σε κάθε βεβαιωµένο στις ∆.Ο.Υ. χρέος αντιστοιχεί µία Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.), η 
οποία µεταξύ των άλλων περιλαµβάνει τον Α.Φ.Μ. του οφειλέτη (κατά τα πρώτα 9 
ψηφία) και λοιπά στοιχεία βεβαίωσης της οφειλής. 
 
Οµοίως σε κάθε Απόφαση Ρύθµισης/∆ιευκόλυνσης αντιστοιχεί µία Ταυτότητα 
Ρυθµισµένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.) η οποία µεταξύ των άλλων περιλαµβάνει τον Α.Φ.Μ. 
του οφειλέτη (κατά τα πρώτα 9 ψηφία), τον αριθµό και λοιπά στοιχεία της Απόφασης 
Ρύθµισης. 
 
Με τους ανωτέρω κωδικούς ο φορολογούµενος δύναται να καταβάλει είτε το σύνολο, 
είτε µέρος της οφειλής του ή των δόσεων αποπληρωµής αυτής. 
 
Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα που παρέχεται στον φορολογούµενο να 
καταβάλλει τµηµατικά και κατ’ επιλογήν του, ποσά οφειλών, σύµφωνα µε την 
προαναφερθείσα διαδικασία, δεν τον απαλλάσσει από τον κίνδυνο απώλειας 
ρύθµισης, εφόσον δεν τηρούνται οι όροι αυτής, καθώς και από κάθε τυχόν άλλη 
συνέπεια που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί µη εµπρόθεσµης 
πληρωµής οφειλής. 
 
Ο εν λόγω κωδικός ακολουθεί την οφειλή µέχρι την εξόφλησή της και αντίστοιχα την 
ρύθµιση µέχρι την εξόφληση ή την απώλεια αυτής. 
 
2. Ο υπόχρεος, προκειµένου να καταβάλει τις οφειλές του, επιλέγει τον φορέα 
είσπραξης (πιστωτικό ίδρυµα ή ΕΛ.ΤΑ.) που επιθυµεί καθώς και τον τρόπο 
πληρωµής (πληρωµή σε κατάστηµα ή χρήση των εναλλακτικών τρόπων πληρωµής 
που παρέχονται από τους φορείς είσπραξης). 
 
Τα πιστωτικά ιδρύµατα ή τα ΕΛ.ΤΑ. που συµµετέχουν στην είσπραξη, δεν µπορούν 
να αρνηθούν την είσπραξη, εάν ο υπόχρεος προς καταβολή δεν τηρεί λογαριασµό σε 
αυτά, ούτε να του επιβάλουν, κάποιας µορφής οικονοµική επιβάρυνση. 
 
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µη δυνατότητας καταβολής στις Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ. 
δύναται η καταβολή των ανωτέρω οφειλών να διενεργείται και στις ∆.Ο.Υ. κατά την 
κρίση του αρµόδιου προϊσταµένου, µε την υφιστάµενη διαδικασία. 



 

 

  
Άρθρο 2 
 
Ο υπόχρεος, προς καταβολή ενηµερώνεται για τους κωδικούς Τ.Ο. και Τ.Ρ.Ο. µε τους 
παρακάτω τρόπους: 
 
α) Με τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας, στο διαδικτυακό τόπο της 
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr., 
παρέχεται η δυνατότητα, στον εγγεγραµµένο χρήστη, να λαµβάνει πληροφορίες για 
τις οφειλές και τις τυχόν ρυθµίσεις του, για τους κωδικούς Τ.Ο. και Τ.Ρ.Ο. που 
αντιστοιχούν σε αυτές, όπως και η δυνατότητα εκτύπωσης των κωδικών αυτών. 
 
β) Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ) θα αποστείλει 
στους οφειλέτες ειδοποιητήριο, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των 
χρεών µε τους αντίστοιχους κωδικούς Τ.Ρ.Ο. και Τ.Ο. και λοιπές πληροφορίες για 
τον τρόπο πληρωµής. 
 
γ) Για κάθε νέα οφειλή, που βεβαιώνεται, για ενηµέρωση του φορολογούµενου, κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Ε.∆.Ε, εκδίδεται η ατοµική ειδοποίηση από την 
∆.Ο.Υ., ή τη Γ.Γ.Π.Σ., στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός Ταυτότητας Οφειλής 
(Τ.Ο.). 
 
Άρθρο 3 
 
Με βάση την εγγραφή που καταχωρείται στο σύστηµα TAXIS µε την πίστωση των 
χρεών των οφειλέτων δηµιουργείται αποδεικτικό είσπραξης το οποίο δύναται από 
1/6/2013 να εκτυπωθεί µε τους παρακάτω τρόπους: 
 
1. Μέσω του διαδικτυακού τόπου της Γ.Γ.Π.Σ. από τους εγγεγραµµένους χρήστες. 
 
2. Από τις ∆.Ο.Υ. για τους µη εγγεγραµµένους χρήστες. 
 
Τα εν λόγω αποδεικτικά είσπραξης τηρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο της ∆.Ο.Υ. και 
δεν αρχειοθετούνται σε έντυπη µορφή. 
 
Άρθρο 4 
 
Η παρούσα ισχύει από τη δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ., παράλληλα µε τις πληρωµές στις 
∆.Ο.Υ. Από 1/6/2013, οι πληρωµές θα διενεργούνται στις ∆.Ο.Υ. µόνο κατ’ 
εξαίρεση, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 23 Νοεµβρίου 2012 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 


