ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ………………………….

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ1
(προς αγνώστου διαμονής2)
Σήμερα, στις ……. του μήνα ………………………… του έτους 201…. ημέρα …………………………
και ώρα …………, ο υπογράφων ……………………………………………………………………………………………,
εφοριακός υπάλληλος, 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.
………………………………………

κάτοικο6

……………………..……………………………………

στην

οδό

……………………………..…………………………………………………… και αριθμό …………… 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 έγκυρη επίδοση ως αγνώστου διαμονής, πρέπει να γίνεται διασταύρωση με τα στοιχεία που διαθέτει
τυχόν η υπηρεσία και να διαπιστώνεται μήπως έχει υποβληθεί δήλωση περί αλλαγής της διεύθυνσης της κατοικίας του ή της επαγγελματικής του έδρας, ή μήπως έχει δηλωθεί αντίκλητος.
Αν η επίδοση γίνεται από όργανο που δεν ανήκει στη Φορολογική Διοίκηση αναγράφεται η παραγγελία του
Προϊσταμένου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.
(3)

(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)
(7)

Αναγράφεται ο Δήμος και ο Νομός

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 εισοδήματος/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 διορθω-

και αφού διαπίστωσα ότι αυτ…. δεν κατοικεί στην παραπάνω διεύθυνση, ούτε έχει την επαγγελματική του έδρα στη δηλωθείσα διεύθυνση επί της οδού ………………………… ………… αριθμ.
…………………………

……………………

του

Δήμου

…………………………………………

Νομού

……………………………………………………. και επειδή δεν έχει δηλωθεί αντίκλητος8 και δεν κατέστη δυνατό να εξακριβώσω τη νέα κατοικία, ή έδρα της επιχείρησης ή διαμονή τ…., παρά τις προσπάθειες
που κατέβαλα και την επισταμένη έρευνα που διενήργησα (έρευνα στα αρχεία της υπηρεσίας μου,
πληροφορίες από το σύστημα TAXIS, έρευνα προς περιοίκους, το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής,
τον τηλεφωνικό κατάλογο του Ο.Τ.Ε. και το διαδίκτυο), από την οποία προέκυψε ότι
……………………………….….……………………………………………………………………………………………………9,
επέδωσα τα παραπάνω στ…. Δήμαρχο ....………………………………………………………………………….10 της
τελευταίας γνωστής κατοικίας τ….. / διαμονής τ……

11

/ της έδρας12 της αρχής που εξέδωσε την

πράξη / ήρθα στο Δημαρχείο της τελευταίας ……………………… και αφού δεν βρήκα εκεί το Δήμαρχο,
ούτε κάποιον από τους Αντιδημάρχους, ούτε κάποιον από τους διευθυντές, αλλά τ…ν εντεταλμέν….
για την παραλαβή εγγράφων υπάλληλο του Δήμου ………………………………………………………, όπως
μου δήλωσε, επέδωσα σε αυτ….. τα παραπάνω13.
Για την απόδειξη των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο επιδόσας υπάλληλος

Ο παραλαβών

…………………………………………14

τικό προσδιορισμό φόρου……………., κλήση για ενδεχόμενες αντιρρήσεις ή προς ακρόαση πριν από την έκδοση
της πράξης, πρόσκληση, αίτημα κ.ο.κ.)
(8)

Πριν την επίδοση σε αγνώστου διαμονής εξετάζεται αν τυχόν υπάρχει αντίκλητος και η επίδοση γίνεται προς
αυτόν.
(9)

Προσθέστε παρατήρηση (πχ ουδέποτε κατοικούσε στη διεύθυνση αυτή ή κατοικούσε μεν παλαιότερα, αλλά
μετοίκησε προς άγνωστη διεύθυνση)
(10)

Διαγράψτε, κατά περίπτωση

(11)

Διαγράψτε, κατά περίπτωση

(12)

Στο δήμαρχο της έδρας της αρχής που εξέδωσε την πράξη γίνεται επίδοση μόνο όταν δεν υπάρχει γνωστή
κατοικία ή διαμονή.
(13 )
(14)

Διαγράψτε κατά περίπτωση
Να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που έκανε την επίδοση.

