
 

 

 ΠΟΛ.1110/20.5.2013  
Συµπλήρωση της Α.Υ.Ο. µε αριθµό Π.Ο.Λ. 1212/23.11.2012 (ΦΕΚ 3338 Β΄) 
«Πληρωµή βεβαιωµένων στις ∆.Ο.Υ. ατοµικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύµατα 
και στα ΕΛ.ΤΑ.»  
 
Αριθµ. ΠΟΛ 1110 
 
(ΦΕΚ Β' 1303/30-05-2013) 
 
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.1212/23.11.2012, «Πληρωµή βεβαιωµένων στις ∆ΟΥ ατοµικών 
οφειλών σε πιστωτικά ιδρύµατα και στα ΕΛΤΑ.» (ΦΕΚ 3338 Β΄). 
 
8. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/7.12.2010, «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες TaxisNet» (ΦΕΚ 1916 Β΄). 
 
9. 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». 
 
10. 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΄). 
 
11. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
Στο άρθρο 4 της Α.Υ.Ο. µε αριθµό ΠΟΛ.1212/23.11.2012, «Πληρωµή βεβαιωµένων 
στις ∆ΟΥ ατοµικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύµατα και στα ΕΛΤΑ.» (ΦΕΚ 3338 Β΄) 
προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής: 
 
«Ειδικά για τις πληρωµές των βεβαιωµένων στις ∆.Ο.Υ. ατοµικών οφειλών (φυσικών 
και µη προσώπων) που τελούν σε διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ή νοµοθετική 
ρύθµιση, οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από 30/11/2013». 
 
Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 20 Μαΐου 2013 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 


