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Α Π Ο Φ Α  Ζ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
 

 ΄Δρνληαο ππφςε 
 
  1.- Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 28 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηνπ  
άξζξνπ 31 ηνπ Ν.2362/27.11.1995 (ΦΔΚ.247/Α/95) «πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, 
ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
  2.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2892/2001 (ΦΔΚ 46/Α’/09.03.2001). 
  3.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.3 ηνπ Α.Ν.1819/51 «πεξί δηεμαγσγήο ησλ πάζεο 
θχζεσο ζπλαιιαγψλ ηνπ Γεκνζίνπ». 
  4.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.3448/15.03.2006. 
  5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2594/98 (ΦΔΚ 62/Α/24.03.98), ηνπ Ν.2690/99 (ΦΔΚ 
45/09.03.99), ηνπ άξζ.14 ηνπ Ν.1599/86 (ΦΔΚ 75/Α/11.06.86) θαη ηνπ άξζ.454 ηνπ 
θψδηθα πνιηηηθήο δηθνλνκίαο. 
  6.- Σελ απφθαζή καο ΠΟΛ 1140 θαη αξηζκφ πξση. 
1109228/8434/0016/08.12.2006 (ΦΔΚ 1862/Β’/ 22.12.2006). 
  7.- Σελ 479/1997 γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ., ηελ νπνία απνδέρζεθε ν Τπ. 
Οηθνλνκηθψλ. 
  8.- Σελ 07927ΔΞ/24-09-2012 (ΦΔΚ 2574 Β) θνηλή απφθαζε ηνπ 
Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε ηελ νπνία αλαηίζεληαη 
αξκνδηφηεηεο ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 
  9.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο εγθπθιίνπ κε αξηζκφ ΠΟΛ. 1004/04-01-
2013. 
  10.- Σελ αλάγθε θαζνξηζκνχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ λνκηκνπνίεζεο ησλ 
δηθαηνχρσλ γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο θαη ηίηισλ επηζηξνθήο ησλ Γ.Ο.Τ., 
απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο ηνπο. 
  11.- Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νπδεκία δαπάλε 
πξνθχπηεη ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 
 

 
Αζήλα, 23 Μαΐνπ 2013 
ΠΟΛ. 1116 
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Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 
 
 
           ΑΡΘΡΟ 1 

 
Σν άξζξν 1 ηεο ΠΟΛ 1140/2006 (ΦΔΚ 1862/Β΄/22/12/2006) αληθαζίζηαηαη σο εμήο:  
 
  1. Οη ηίηινη πιεξσκήο θαη επηζηξνθήο ζηηο Γ.Ο.Τ. εμνθινχληαη ππνρξεσηηθά 
κε εληνιή κεηαθνξάο, ρσξίο πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ λνκηκνπνίεζεο ηεο 
εθπξνζψπεζεο ή ηεο ηαπηφηεηαο. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζηηο Γ.Ο.Τ. φπνπ εδξεχεη 
πξάθηνξαο ή δηαρεηξηζηήο ηεο Σξάπεδαο Διιάδνο. ε εμαηξεηηθέο θαη απνιχησο 
δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, θαη εθφζνλ ππάξρνπλ κεηξεηά ζηηο Γ.Ο.Τ., 
επηηξέπεηαη ε εμφθιεζε  ηίηισλ κε κεηξεηά, θαηφπηλ έγγξαθεο απφθαζεο ηνπ 
πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζηνλ ηίηιν πιεξσκήο ή επηζηξνθήο. 
  2. Ο ινγαξηαζκφο ηεο ηξάπεδαο (ζε κνξθή IBAN) πξέπεη λα αλαγξάθεηαη 
ζην ηίηιν πιεξσκήο ή επηζηξνθήο θαηά ηελ έθδνζή ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 
αλαγξάθεηαη ν ινγαξηαζκφο ηεο ηξάπεδαο, απηφο ζα γλσζηνπνηείηαη απφ ηνλ 
δηθαηνχρν κε αίηεζε ηνπ ζηε Γ.Ο.Τ., κε ηειενκνηνηππία (fax), κε ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν (e-mail) ή κε θάζε άιιν κέζν. Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη 
ηε Γ.Ο.Τ. ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ.  
  3. ηελ εληνιή κεηαθνξάο αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ή ε επσλπκία 
ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ν ΑΦΜ σο έρεη ζηνλ ηίηιν, θαη φρη ηπρφλ εθπξνζψπσλ ηνπ.  ε 
πεξίπησζε εμφθιεζεο ηίηινπ πιεξσκήο ή επηζηξνθήο ζε εμνπζηνδνηνχκελν ή 
πιεξεμνπζηνδνηνχκελν ηα ζηνηρεία ηνπ αλαγξάθνληαη ζην πεδίν: «Παξαηεξήζεηο» ή 
«Σειηθφο Γηθαηνχρνο». ην ίδην πεδίν αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία φζσλ 
λνκηκνπνηνχληαη λα εηζπξάμνπλ ζε πεξηπηψζεηο θαηαζρέζεσλ, εθρσξήζεσλ θαη 
ιχζεο εηαηξηψλ. Η ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ή ην πιεξεμνχζην πξνζθνκίδνληαη ζηε 
Γ.Ο.Τ. θαη επηζπλάπηνληαη ζηνλ ηίηιν. 
  4. Η εμφθιεζε Υ.Δ.Π. ζην φλνκα Γεκνζίσλ Τπνιφγσλ γηα επείγνληα ηαμίδηα 
ζην εμσηεξηθφ, γηα ππεξεζηαθά θαη εζληθά ζέκαηα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε ηελ 
έθδνζε «γξακκαηίνπ είζπξαμεο θαηεπεηγνπζψλ πεξηπηψζεσλ» πξνο ηελ Σξάπεδα 
Διιάδνο, ζχκθσλα κε ηελ Α.Τ.Ο. 1046492/2684/0016/11.05.2001 (ΦΔΚ 564/Β’).  
  Με «γξακκάηην είζπξαμεο θαηεπεηγνπζψλ πεξηπηψζεσλ» πξνο ηελ Σξάπεδα 
Διιάδνο δχλαηαη λα εμνθινχληαη θαη ηίηινη πιεξσκήο ή επηζηξνθήο κε δηθαηνχρνπο 
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, αλεμαξηήησο πνζνχ, ζε εμαηξεηηθέο θαη απνιχησο 
δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε εμφθιεζή ηνπο κε 
εληνιή κεηαθνξάο. Η ελ ιφγσ εμφθιεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ έγγξαθεο 
απφθαζεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ., ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην ηίηιν, ελψ ην 
ζρεηηθφ γξακκάηην πξνζθνκίδεηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απφ ππάιιειν ηεο 
Γ.Ο.Τ. ή απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά ή κέζσ ησλ ρξεκαηναπνζηνιψλ ησλ Γ.Ο.Τ. ηηο 
ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνχρνπ θαηαρσξνχληαη ζην πεδίν: 
«Παξαηεξήζεηο». 
  5. Με ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εδαθίσλ 1 θαη 4 ε εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή 
επηζηξνθήο γίλεηαη κε κεηξεηά, επηηαγέο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ή γξακκάηηα 
θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ΠΟΛ. 1140/2006 (ΦΔΚ 
1862/Β΄/22/12/2006). 
   

ΑΡΘΡΟ 2 
 
Σν άξζξν 17 ηεο ΠΟΛ 1140/2006 (ΦΔΚ 1862/Β΄/22/12/2006) θαηαξγείηαη.  
 

      ΑΡΘΡΟ 3 
 

Η παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 26 ΠΟΛ 1140/2006 (ΦΔΚ 1862/Β΄/22/12/2006) 
αληθαζίζηαηαη σο εμήο: 
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  8. Απαγνξεχεηαη νη Γ.Ο.Τ. λα πξαγκαηνπνηνχλ αλαιήςεηο ζε κεηξεηά απφ 
ηελ Σξάπεδα Διιάδνο, πξνθεηκέλνπ λα εμνθιήζνπλ ηίηινπο πιεξσκήο ή 
επηζηξνθήο.  
 
  Η παξνχζα ηζρχεη απφ 01 Ινπλίνπ 2013. 
 
  Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.  
 
 
 
         
 

            ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ                                Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΗΚΩΝ  

 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ                               ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ 

 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: 
1. Δθνικό Σςπογπαθείο (για δημοζίεςζη) 
2. ΄Ολερ ηιρ Γ.Ο.Τ. ηηρ Υώπαρ 

α) Πποϊζηάμενο Γ.Ο.Τ. 
β) Σμήμα Δζόδων  
γ) Σμήμα Δξόδων  
δ) Γπαθείο Δπιζηποθών  

3. ΄Ολερ ηιρ Τ.Γ.Δ. 
4. ΄Ολερ ηιρ πεπιθεπειακέρ Οικονομικέρ Δπιθεωπήζειρ  
5. Δλεγκηικό ςνέδπιο 
 
ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 
1. Γπαθείο Τθςποςπγού Οικονομικών Κος Μαςπαγάνη 
2. Γπαθείο Γενικού Γπαμμαηέα Γημοζίων Δζόδων Κος Θ. Θεοσάπη 
3. Γπαθείο Γενικού Γιεςθςνηή Φοπολογικών Δλέγσων και Δίζππαξηρ 

Γημοζίων Δζόδων 
4. Γπαθείο Δπικοιμωνίαρ και Πληποθόπηζηρ Πολιηών (Γ.Δ.Π.Π.Ο.) 
5. Πεπιοδικό Φοπολογική Δπιθεώπηζη 
6. Γ/νζη Δπιθ/ζηρ Τπηπεζιών  
7. Γ.Γ.Π.. – Γ30 Τποζςζηήμαηα Δζόδων – Δξόδων TAXIS  
8. Γ.6 
9. Γ/νζη Πολιηικήρ Διζππάξεων  Α – Β – Γ – Γ – Δ  Γπαμμαηεία 
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