
              

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ …………………………. 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ1 

(σε συνεταίρο, συνεργάτη ή υπάλληλο του προς ον η επίδοση) 

 

 

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

και ώρα …………, ο υπογράφων ……………………………………………………………………………………………, 

εφοριακός υπάλληλος, δυνάμει της αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014 /25-2-2014 (ΦΕΚ 478Β΄/2014) 

Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων / παραγγελίας του Προϊσταμένου τ……… 

…………………………………………………………….…………...,2 πήγα για να επιδώσω στ….……. 

…………..………………………………………………….……….. του ….………………………..…3, με την ιδιότητα4 

…………………………….…......……… ……………………………………………………………………………………..…, 

με Α.Φ.Μ. ………..…………..............., κάτοχο του Α.Δ.Τ. …………………………………, στη διεύθυνση 

της επαγγελματικής του έδρας που βρίσκεται στο Δήμο …………………………………… Νομού 

…………………………………….………, στην οδό ……………………………..………………… αριθμός ………………5 

                                                 
(1) Η υπηρεσία να συμπληρώνει η ίδια όσα στοιχεία της έκθεσης μπορούν εκ των προτέρων να συμπλη-

ρωθούν, 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) Αν η επίδοση γίνεται από όργανο που δεν ανήκει στη Φορολογική Διοίκηση αναγράφεται η παραγγελία του 

Προϊσταμένου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 
(3) Αναγράψτε τα στοιχεία του ατόμου προς το οποίο απευθύνεται η παραγγελία επίδοσης του προϊσταμένου 

της Ελεγκτικής Υπηρεσίας 
(4)

 Αναγράψτε π.χ. του επιτηδευματία, του πληρεξούσιου δικηγόρου, του αντικλήτου, του νόμιμου 

εκπροσώπου τ.... ………………….…………. κ.λπ. 

(5)
 Σε περίπτωση επίδοσης στον αντίκλητο, πρέπει να προκύπτει, κατά τρόπο που δεν γεννά αμφιβολίες, ότι η 

απόφαση επεδόθη στην κατοικία ή στο χώρο εργασίας του αντικλήτου, προκειμένου να κριθεί αν, λόγω απο-
υσίας αυτού, νομίμως έγινε η επίδοση στα αναφερόμενα στο άρθρο 52 παρ. 1 του Κώδικος Διοικητικής Δικο-

νομίας πρόσωπα, αλλιώς η επίδοση είναι άκυρη (ΣτΕ 989/2011). 



τ… με αριθμό ……… / …… - …… - ………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………..….6 

και αφού δεν βρήκα τον ίδιο / τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας7 στην επαγγελματική του έδρα8 

/ στην υπηρεσία του, επέδωσα τα παραπάνω στον συνεταίρο / συνεργάτη / υπάλληλο9, που εργά-

ζεται στον ίδιο χώρο (όπως μου δήλωσε ο ίδιος)10, Διευθυντή /προϊστάμενο του Τμήματος11, 

……………………………………… …………………………………. του ………………………………., όπως προέκυψε 

από το ΑΔΤ με αριθμό ………………………………….. 12 που μου επιδείχθηκε.  

Προς απόδειξη των ανωτέρω συντάσσεται η παρούσα έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-

θρου 44 του Ν. 2717/1999.  

 
 

Ο επιδόσας υπάλληλος  
 
 
 
 
 
 

…………………………………………
13

 

Ο παραλαβών 

  
  
  
  

                                                 
(6) 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 συνημμένη 

έκθεση ελέγχου, σημείωμα διαπιστώσεων αποτελεσμάτων φορολογικού ελέγχου και προσωρινό διορθωτικό 
προσδιορισμό φόρου……………., κλήση για ενδεχόμενες αντιρρήσεις ή προς ακρόαση πριν από την έκδοση 

της πράξης, πρόσκληση, αίτημα κ.ο.κ.) 

(7) Διαγράψτε κατά περίπτωση.  

(8) Όταν ο καθού η επίδοση είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, πρέπει να αναζητείται πρώτα ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, ώστε να επιδοθεί σ’ αυτόν η πράξη, μόνο δε στην περίπτωση που αυτός δεν 
βρεθεί στην έδρα ή στο κατάστημα της εταιρείας, η πράξη επιδίδεται εγκύρως και σε υπάλληλο της εταιρείας 

(ΣτΕ 2757/1979). 

(9) Διαγράφονται αναλόγως.  

(10) Πρέπει να δηλώνεται από τον παραλαμβάνονται την πράξη τόσο η σχέση (συνεταίρος, συνεργάτης ή 

υπάλληλος) όσο και η εργασία του στον ίδιο χώρο, επίσης δε να διαπιστώνεται αν αυτός έχει συνείδηση των 
πραττομένων (και να μην επιδίδεται η πράξη αν πιθανολογείται το αντίθετο).  

(11) Κοινοποίηση στον Διευθυντή ή τον προϊστάμενο γίνεται όταν πρόκειται για υπάλληλο του δημοσίου ή 
ΝΠΔΔ/ΟΤΑ. Διαγράψτε ανάλογα. 

(12) Να αναγραφούν τα στοιχεία οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτότητας που επιδείχθηκε, όπως λ.χ. δίπ-
λωμα οδήγησης, ή διαβατήριο. 

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



  
 


