ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ.Ο.Υ/ ΔΕΚ………………………….

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1
(θυροκόλληση λόγω απουσίας 2 )
Σήμερα,

στις

…………………………

και

……
ώρα

του

μήνα

…………,

…………………………………
ο

υπογράφων

του

έτους

201…

ημέρα

………………………………………………………

……………………………………, εφοριακός υπάλληλος, μετά την υπ’ αριθ. ……… /….. - ……. - 201… έγγραφη παραγγελία του Προϊσταμένου τ….. ………………………………………., πήγα για να επιδώσω
στ…. …………..………………………………………………………. του ………….………………………..…( 3 ), με την
ιδιότητα( 4 ) …………………..…………………………….…......…………………………………………………………………
…………………………..…, με Α.Φ.Μ. ………..…………..., κάτοχο του Α.Δ.Τ. ……………………………. κάτοικο ………………………………………. 5 στην οδό ……………………………..…………………………………, αριθμός
……………, όπου βρίσκεται η κατοικία του / επαγγελματική του έδρα 6
τ….. με αριθμό …………./.……. - .……. - 201..… ………………………………………………………………………. 7

1

Η υπηρεσία να συμπληρώνει η ίδια όσα στοιχεία της έκθεσης μπορούν εκ των προτέρων να συμπληρωθούν,
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

Για την εγκυρότητα της επίδοσης πρέπει να διαπιστώνεται πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι ο προς ον η
επίδοση κατοικεί ή έχει την επαγγελματική του έδρα στο χώρο στον οποίο θυροκολλείται η πράξη, αλλιώς
πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις για την επίδοση σε αγνώστου διαμονής.
Αν δεν υπάρχουν στην δηλωθείσα διεύθυνση τα εξωτερικά γνωρίσματα της κατοικίας ή του γραφείου (όνομα
και επώνυμο ενοίκου, επαγγελματική επωνυμία κ.λπ.), το όργανο της επιδόσεως, πριν προβεί σε θυροκόλληση στον χώρο αυτό οφείλει να αναζητήσει αν έχει δηλωθεί και καταχωρισθεί νέα διεύθυνση (κατοικίας και
γραφείου) ώστε να γίνει η επίδοση στη νέα διεύθυνση (ΣτΕ 283/2008).
(3)

Αναγράψτε τα στοιχεία του ατόμου προς τον οποίο απευθύνεται η παραγγελία επίδοσης της Δ.Ο.Υ/ΔΕΚ

(4)

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

εκπροσώπου τ.... ………………….…………. κ.λπ.
5

Δήμος και Νομός

6

Να διαγραφεί κατά περίπτωση

7

Αναγράφεται με ευθύνη της υπηρεσίας επακριβώς το είδος του επιδιδόμενου εγγράφου, το ποσό, το
έτος/ διαχειριστική περίοδος το οποίο αφορά (π.χ. φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ……έτους… ποσού…., πράξη καταλογισμού Φ.Π.Α., πράξη επιβολής φόρου κληρονομιάς .....έτους… ποσού…., με τη συνημμένη έκθεση ελέγχου……………., απόφαση επιβολής προστίμου ……έτους/ διαχ. περιόδου ……….. με τη συνημμένη έκθεση ελέγχου, κλήση προς διοικητική επίλυση της διαφοράς, υπηρεσιακό σημείωμα ελέγχου με
κλήση προς ακρόαση, ατομική ειδοποίηση, κ.ο.κ.)

και αφού δεν βρήκα αυτ …… στην πιο πάνω διεύθυνση 8 , ούτε άλλο σύνοικο συγγενή ή μέλος του
προσωπικού ή άλλο σύνοικο / ούτε συνεργάτη ή υπάλληλο ή συνεταίρο της εταιρίας / ή διευθυντή
της υπηρεσίας ή προϊστάμενο τμήματος

(9)

θυροκόλλησα τα παραπάνω, αφού πρώτα τα εσώκλεισα

σε αδιαφανή και σφραγισμένο φάκελο, στην κύρια είσοδο, παρουσία και του μάρτυρα
………….............................................. .............................., κάτοχο του Α.Δ.Τ. ……………………. ο
οποίος έχει την ιδιότητα του ………………………………………………………… και υπέγραψε το παρόν.
Προς απόδειξη των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται όπως ακολουθεί .
Ο επιδόσας υπάλληλος

…………………………………………

Ο μάρτυρας

10

…………………………………………

11

8

Αν ο προς ον η επίδοση αναζητηθεί στο χώρο εργασίας του και δεν ανευρεθεί αυτός ή άλλα πρόσωπα στα
οποία εγκύρως μπορεί να γίνει επίδοση, εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη θυροκόλληση, χωρίς να απαιτείται, επιπλέον, να έχει γίνει αναζήτηση στην κατοικία (και αντιστρόφως).
(9)

Διαγράψτε κατά περίπτωση ανάλογα με το αν είναι οικία ή χώρος εργασίας. Σε περίπτωση θυροκόλλησης
του προς επίδοση εγγράφου, λόγω μη ανεύρεσης στην κατοικία των προσώπων προς τα οποία μπορούσε να
γίνει η επίδοση του εγγράφου, στη συντασσόμενη έκθεση περί της θυροκόλλησης πρέπει να βεβαιώνεται η
απουσία, όχι μόνο του προς ον η επίδοση προσώπου, αλλά και των μετ΄ αυτού τυχόν συνοικούντων συγγενών, υπηρετών ή λοιπών συνοίκων [Σ.τ.Ε. 3762/1982, 5741/1995 κ.ά.].
10

Να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που έκανε την επίδοση.

11

Να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του μάρτυρα.

