
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ …………………………. 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ1 

(προσωπικά στον προς ον η επίδοση2) 

 

Σήμερα, στις ……. του μήνα ……………………… του έτους 201…. ημέρα ………………………… και 

ώρα …………, ο υπογράφων ……………………………………………………………………………………, εφοριακός 

υπάλληλος με βαθμό …………, μετά την αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014 /25-2-2014 (ΦΕΚ 

478Β΄/2014) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων / παραγγελία του Προϊσταμένου 

τ……… …………………………………………………….,3 πήγα για να επιδώσω στ…. 

…………..………………………………………………….. του ….………………………..… 4, με την ιδιότητα5 

…………………………….…......……………………………………………………………………………………………..…, με 

Α.Φ.Μ. ………..…………..., κάτοχο του Α.Δ.Τ. …………………… κάτοικο 6……………………………… στην 

οδό ……………………………..……………………………………και…αριθμ.……………………………….τ…. με αριθ-

                                                 
(1) Η υπηρεσία να συμπληρώνει η ίδια όσα στοιχεία της έκθεσης μπορούν εκ των προτέρων να συμπληρωθο-
ύν, όπως ιδίως τα στοιχεία α) του υπαλλήλου που επιδίδει, β) της παραγγελίας, γ) του προσώπου προς το 

οποίο γίνεται η επίδοση, δ) του επιδιδόμενου εγγράφου.  

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 1 του ΚΔΔ, η επίδοση επιτρέπεται να γίνει οπουδήποτε και αν βρεθεί ο κα-
θού, όχι δηλαδή υποχρεωτικά στην κατοικία ή επαγγελματική του έδρα. Όμως αυτό αφορά μόνον το πρόσω-

πο του προς ον η επίδοση (βλ. ΣτΕ 2573/1990) και όχι άλλα πρόσωπα (συγγενείς κλπ, συνεργάτες), προς 
τους οποίους πρέπει η επίδοση να γίνει στο χώρο της κατοικίας ή της επαγγελματικής έδρας (και αν βεβαίως 

ο καθού δεν είναι εκεί). 

(3) Αν η επίδοση γίνεται από όργανο που δεν ανήκει στη Φορολογική Διοίκηση αναγράφεται η παραγγελία του 
Προϊσταμένου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.    

(4)Αναγράψτε τα στοιχεία του ατόμου προς τον οποίο απευθύνεται η παραγγελία επίδοσης του προϊσταμένου 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. 

(5) Αναγράψτε π.χ. του επιτηδευματία, του πληρεξούσιου δικηγόρου, του αντικλήτου, του νόμιμου 

εκπροσώπου τ.... ………………….…………. κ.λπ. 

(6) Αναγράφεται ο Δήμος και ο Νομός 



μό ……………/…… - …… - 201..…  …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………..7  

 

και αφού βρήκα αυτ…. στη διεύθυνση ……………………………………………………………………8, όπως 

προέκυψε από το ΑΔΤ με αριθμό …………………………… 9 που μου επιδείχθηκε, επέδωσα τα παραπά-

νω, δεδομένου ότι αυτός συναίνεσε στην επίδοση10.  

Για την απόδειξη των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα έκθεση και υπογράφηκε όπως ακολουθεί. 

 
Ο επιδόσας υπάλληλος  

 
 
 
 

………………………………..11 

Ο παραλαβών  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
(7) Αναγράφεται με ευθύνη της υπηρεσίας επακριβώς το είδος του επιδιδόμενου εγγράφου, το ποσό, το 
έτος/ διαχειριστική περίοδος το οποίο αφορά (π.χ. οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισο-

δήματος/Φ.Π.Α./φόρου κληρονομιάς κ.λπ ……έτους/διαχ.περιόδου….… ποσού………, με τη συνημμένη έκθεση 
ελέγχου……………., πράξη επιβολής προστίμου…… ποσού…..……έτους/ διαχ. περιόδου  ………..  με τη συνημ-

μένη έκθεση ελέγχου, σημείωμα διαπιστώσεων αποτελεσμάτων φορολογικού ελέγχου και προσωρινό διορθω-

τικό προσδιορισμό φόρου……………., κλήση για ενδεχόμενες αντιρρήσεις ή προς ακρόαση πριν από την έκδο-
ση της πράξης, πρόσκληση, αίτημα κ.ο.κ.) 

(8) Αν ο προς όν η επίδοση δεν ανευρεθεί στην δηλωθείσα διεύθυνση αλλά σε άλλη, αναγράφεται αυτή.  

(9) Να αναγραφούν τα στοιχεία οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτότητας που επιδείχθηκε, όπως λ.χ. δίπ-

λωμα οδήγησης, ή διαβατήριο. 

(10) Αν η επίδοση διενεργηθεί σε τόπο ή χρόνο άλλον από εκείνον που προβλέπεται για κάθε περίπτωση, πρέ-
πει να αναφέρεται ρητά η συναίνεση του προσώπου προς το οποίο γίνεται η επίδοση. 

(11) Να αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που έκανε την επίδοση. 


