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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1276
(1)
Καθορισμός του τρόπου καταβολής των φόρων κατά
τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4174/2013.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 2, του ν. 4174/2013
(Α΄170), «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του ν.
4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων (Α΄222).
3. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 1 της
16.1.2013 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18), «Επιλογή και Διορισμός Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι φόροι, οι οποίοι προσδιορίζονται κατά τις διατάξεις
των άρθρων 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδι−
κασίας (ν. 4174/2013, Α΄170), καταβάλλονται εφάπαξ. Κατ’
εξαίρεση, μπορούν να καταβάλλονται σε δόσεις, εφόσον
το ορίζουν οι νόμοι και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών
εκδοθείσες αποφάσεις που επιβάλλουν την αντίστοιχη
φορολογία στην οποία εφαρμόζεται ο Κώδικας.
Άρθρο 2
Η καταβολή των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσό−
δων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας διενεργείται σε πιστωτικά

ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ., με τη χρήση κωδικού πληρωμής.
Σε κάθε βεβαιωμένη στη Φορολογική Διοίκηση οφειλή
αντιστοιχεί κωδικός πληρωμής, ο οποίος την ακολουθεί
μέχρι την εξόφλησή της και με τον οποίο ο φορολο−
γούμενος δύναται να καταβάλει είτε το σύνολο, είτε
μέρος της οφειλής του ή των δόσεων αποπληρωμής
αυτής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα
στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1212/2012 (Β΄ 3338).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται η καταβολή
των ανωτέρω οφειλών να διενεργείται και στις Δ.Ο.Υ.
με τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 1 του α.ν.
1819/1951 (Α΄149), όπως ισχύει και την κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδοθείσα νομοθεσία.
Άρθρο 3
1. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από 1.1.2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
F
Aριθμ. ΠΟΛ. 1280
(2)
Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της ατομικής ει−
δοποίησης καταβολής οφειλής − υπερημερίας κατά
τις διατάξεις των άρθρων 47 του ν. 4174/2013 και 7
του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως ισχύουν.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 47 και 43 παρ. 5 του ν.
4174/2013 (Α΄170), «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες
διατάξεις» όπως ισχύει,
2. τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ),
όπως ισχύει,
3. τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του ν.
4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων (Α΄222),
4. την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 1 της
16.1.2013 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18), «Επιλογή και Διορισμός Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων»,
5. την ανάγκη προσαρμογής των χρησιμοποιούμενων
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από τις αρμόδιες για την επιδίωξη είσπραξης της οφει−
λής υπηρεσίες εντύπων στις διατάξεις των άρθρων 47
του ν. 4174/2013 και 7 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ),
6. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Σε περίπτωση μη καταβολής ληξιπρόθεσμων οφει−
λών κοινοποιείται στον υπόχρεο, οφειλέτη ή συνυπό−
χρεο πρόσωπο, ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής–
υπερημερίας για τις καθυστερούμενες οφειλές πριν από
τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, πλην
της κατάσχεσης χρημάτων ή απαιτήσεων στα χέρια
του φορολογούμενου ή τρίτου.
2. Σε περίπτωση μη καταβολής των καθυστερούμενων
οφειλών ή μη υπαγωγής αυτών σε πρόγραμμα ρύθμισης
εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της
ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής – υπερημε−
ρίας, το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης
προβαίνει στη λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου είσπρα−
ξης κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Σε περίπτωση απώλειας προγράμματος ρύθμισης
οφειλών, για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης
δεν απαιτείται κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης κα−
ταβολής οφειλής – υπερημερίας.
Άρθρο 2
1. Από τις αρμόδιες για την επιδίωξη της είσπραξης
της οφειλής υπηρεσίες τηρείται υποχρεωτικά στο εφαρ−
μοζόμενο από αυτές πρόγραμμα του Υποσυστήματος
«Δικαστικό» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συ−
στήματος TAXIS έντυπο, όπως ενδεικτικά το επισυνα−
πτόμενο στην παρούσα απόφαση υπόδειγμα, με τίτλο
«ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ – ΥΠΕ−
ΡΗΜΕΡΙΑΣ»
2. Ως περιεχόμενο της ανωτέρω ατομικής ειδοποίησης
καθορίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και τα στοιχεία
του υπόχρεου,
β) ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, εφόσον έχει εκδοθεί,

γ) η ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης καθώς και
παραπομπές στους αντίστοιχους εκτελεστούς τίτλους,
συμπεριλαμβανομένων σχετικών προθεσμιών ημερομη−
νιών καταβολής και αριθμού δόσεων,
δ) το είδος και το ποσό των οφειλόμενων φόρων,
των τόκων, των προστίμων, και η φορολογική περίοδος
ή περίοδοι ή οι φορολογικές υποθέσεις που αφορούν
αυτά, με εξαίρεση αυτά για τα οποία ισχύει νόμιμη ή
δικαστική αναστολή πληρωμής,
ε) η εντολή καταβολής των ποσών αυτών,
στ) ο τρόπος πληρωμής των ανωτέρω,
ζ) ο όρος ότι οι τόκοι συνεχίζουν να υπολογίζονται
μέχρι την τελική εξόφληση της οφειλής,
η) ο όρος ότι εφόσον ο φορολογούμενος δεν προ−
βεί σε εξόφληση εντός τριάντα (30) ημερών από την
κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης, η Φορολογική
Διοίκηση μπορεί να προβεί σε διαδικασία αναγκαστι−
κής είσπραξης των ποσών που αναφέρονται σε αυτή,
εκτός εάν ο φορολογούμενος υπαχθεί σε πρόγραμμα
ρύθμισης των οφειλών του εντός τριάντα (30) ημερών.
Άρθρο 3
1. Η προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση ειδοποίη−
ση υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων ή τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επι−
δίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας.
2. Η κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης καταβολής
οφειλής – υπερημερίας γίνεται κατά τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει.
Άρθρο 4
1. Από την έναρξη τήρησης των οριζόμενων στην πα−
ρούσα απόφαση εντύπων, παύει η τήρηση της Ατομικής
Ειδοποίησης (Δ1), όπως καθορίστηκε με την υπ’ αριθ.
1027320/678/0006Β/3.3.1998 Απόφαση του Υπουργού Οι−
κονομικών (ΦΕΚ 196 Β΄), με εξαίρεση τις βεβαιωμένες
έως και τις 31/12/2013 οφειλές.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1
Ιανουαρίου 2014.







Ȱʌ.ʆʊʅɿʅʉʐ
ʏʀʏʄʉʐ



(2)

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻʎ
ʉʔɸɿʄɼʎ


(3)

Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃɼ
ʋɸʌʀʉɷʉʎ/
ʐʋʊɽɸʍɻ


(4)

ȵʀɷʉʎʉʔɸɿʄɼʎ




(5)



Ȱʌɿɽʅʊʎ
ɷʊʍɸʘʆ



(6)

ɇɉɁɃȿɃ

ȿɼʇɻ
ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ
ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ


(7)

ȿɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅʉ
ʐʋʊʄʉɿʋʉ
ɴɲʍɿʃɼʎ
ʉʔɸɿʄɼʎ

(8)

Ʌʌʉʍɲʐʇɼʍɸɿʎ/
ʏʊʃʉɿ/
ʋʌʊʍʏɿʅɲ
ɸʃʋʌʊɽɸʍʅɻʎ
ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ
(9)

Ɉ.Ƀ./Ɉ.Ɇ.Ƀ.




(10)

Ɇʐɽʅɿʍʅɹʆɻʎ Ƀʔɸɿʄɼʎ),  ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʅʋʉʌɸʀʏɸ ʆɲ ɸʃʏʐʋʙʍɸʏɸ ʃɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ «Ʌʌʉʍʘʋʉʋʉɿɻʅɹʆɻ Ʌʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻ» ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏɻʎ ȳȳɅɇ
www.gsis.gr,ɸʔʊʍʉʆɸɶɶʌɲʔɸʀʏɸʘʎʋɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʎʖʌɼʍʏɻʎʏʉʐTAXISNET.

ȈĮȢ ȖȞȦȡȓȗȠȣȝİ ʊʏɿɸʀʆɲɿʋʄɹʉʆɷʐʆɲʏɼɻʋʄɻʌʘʅɼʍɸɈʌɳʋɸɺɸʎʃɲɿʍʏɲȵȿ.ɈȰ.ʏʘʆʉʔɸɿʄʙʆʍɲʎʅɸʏɻʖʌɼʍɻʏɻʎɈ.Ƀ.(ɈɲʐʏʊʏɻʏɲʎɃʔɸɿʄɼʎ)ɼɈ.Ɇ.Ƀ.(Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲʎ

ȆĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȞĮ ĳȡȠȞĲȓıİĲİ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠȜȠıȤİȡȒ İȟȩĳȜȘıȘ Ȓ ĲȘȞ ȣʌĮȖȦȖȒ ıİ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ȡȪșȝȚıȘȢ ĲȦȞ ȠĳİȚȜȫȞ ıĮȢ İȞĲȩȢ ĲȡȚȐȞĲĮ (30) ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ
ĲȘȞ țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, ȐȜȜȦȢ Ș ĭȠȡȠȜȠȖȚțȒ ǻȚȠȓțȘıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıĲȘ ȜȒȥȘ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȫȞ ȝȑĲȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȓıʌȡĮȟȘ ĮȣĲȫȞ.
ǼĳȩıȠȞ ȑȤİĲİ ĮȞĲĮʌĮȓĲȘıȘ țĮĲȐ ĲȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıțȠȝȓıİĲİ ıĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ǻ.ȅ.Ȋ. ȩȜĮ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȑȖȖȡĮĳĮ, ȝȑıĮ ıĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
ʌȡȠșİıȝȓĮ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȑȤİĲİ ȒįȘ ĲĮțĲȠʌȠȚȒıİȚ ȝİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ ĲȚȢ ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝİȢ ȠĳİȚȜȑȢ ıĮȢ, ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȞĮ ĮȖȞȠȒıİĲİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
İȚįȠʌȠȓȘıȘ.
ȆȡȠıȠȤȒ: Ǿ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȒ ǻȚȠȓțȘıȘ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ İʌȚȕȠȜȒȢ țĮĲȐıȤİıȘȢ ȤȡȘȝȐĲȦȞ Ȓ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ıĲĮ ȤȑȡȚĮ ĲȠȣ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȣ Ȓ ĲȡȓĲȠȣ
țĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ ȤȡȠȞȚțȠȪ įȚĮıĲȒȝĮĲȠȢ.
O īǼȃǿȀȅȈ īȇǹȂȂǹȉǼǹȈ ǻǾȂȅȈǿȍȃ ǼȈȅǻȍȃ
Ĭ. ĬǼȅȋǹȇǾȈ



ȰɌɀ




(1)

ȈĮȢ İȞȘȝİȡȫȞȠȣȝİ ȩĲȚ, ȝİĲȐ Įʌȩ ȑȜİȖȤȠ ʌȠȣ įȚİȞİȡȖȒșȘțİ ıĲĮ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ĮȡȤİȓĮ ĲȘȢ īİȞȚțȒȢ īȡĮȝȝĮĲİȓĮȢ ǻȘȝȠıȓȦȞ ǼıȩįȦȞ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ĲȘȞ ….., İțțȡİȝȠȪȞ ȠĳİȚȜȑȢ ıĮȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ țĮĲȑıĲȘıĮȞ ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝİȢ, ȜȩȖȦ ȝȘ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȞȠȝȓȝȦȞ ʌȡȠșİıȝȚȫȞ. ǹȞĮȜȣĲȚțȒ
İȚțȩȞĮ ĮȣĲȫȞ ʌĮȡĮĲȓșİĲĮȚ ıĲȠȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțĮ ȝİ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ İʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ (ıĲȒȜȘ 9), ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ ȞĮ
ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ İȟȩĳȜȘıȘ ĲȦȞ ȠĳİȚȜȫȞ.

ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ



Ȱʌ.Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ 



Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ/ȵʋʘʆʐʅʀɲ/ɇʏʉɿʖɸʀɲɌʉʌ/ʆʉʐ
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾɏɁȰ/Ȱȶʏʉʎ:
ȳȵɁȻȾȸȳɆȰɀɀȰɈȵȻȰȴȸɀɃɇȻɏɁȵɇɃȴɏɁ


ȸʅ/ʆʀɲ: 

ȰɈɃɀȻȾȸȵȻȴɃɅɃȻȸɇȸȾȰɈȰȲɃȿȸɇ–ɉɅȵɆȸɀȵɆȻȰɇ
Ⱥɹʅɲ:Ɉɲʃʏʉʋʉʀɻʍɻʄɻʇɿʋʌʉɽɹʍʅʘʆʉʔɸɿʄʙʆ

ɅɆɃɇ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

47371

47372

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02033993112130004*
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