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

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

1

(σε σύνοικο 2 του προς ον η επίδοση)
Σήμερα, στις ……. του μήνα ……………………… του έτους …………. ημέρα …………………………
και ώρα …………, ο υπογράφων ……………………………………………………………………………………………,
εφοριακός υπάλληλος, δυνάμει της υπ’ αριθ. ………/….-….-………. έγγραφης παραγγελίας 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 ……………………………..…………………………………………………………………………………………… 6
τ… με αριθμό ……… /…… - …… - ………… ……………………………………………………………………………. 7
και

αφού

δεν

βρήκα

αυτόν

στην

πιο

πάνω

διεύθυνση,

επέδωσα

τα

παραπάνω

στ……………………………………………………. του ……………………, όπως προέκυψε από το ΑΔΤ με αριθ1

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

Αυτός που συγκατοικεί, μόνιμα ή προσωρινά, με το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η επίδοση (όχι ο περιστασιακά ευρισκόμενος στην οικία του).
(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

Αναγράφεται ο Δήμος και ο Νομός

6

Σε περίπτωση επίδοσης στον αντίκλητο, πρέπει να αναγράφεται, κατά τρόπο που δεν γεννά αμφιβολίες, ότι
η απόφαση επεδόθη στην κατοικία ή στο χώρο εργασίας του αντικλήτου, προκειμένου να κριθεί αν, λόγω
απουσίας αυτού, νομίμως έγινε η επίδοση στα αναφερόμενα στο άρθρο 52 παρ. 1 του Κώδικος Διοικητικής
Δικονομίας πρόσωπα, αλλιώς η επίδοση είναι άκυρη (ΣτΕ 989/2011).
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.).

μό …….

8

που μου επιδείχθηκε, ο / η οποί….

μου δήλωσε ότι είναι σύνοικος συγγενής

(………………………) 9 / σύνοικος εργαζόμενος στην οικία 10 του προσώπου προς το οποίο γίνεται η
επίδοση.
Προς απόδειξη των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο επιδόσας υπάλληλος

…………………………………………

Ο παραλαβών το έγγραφο

11

8

Να αναγραφούν τα στοιχεία οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτότητας που επιδείχθηκε, όπως λ.χ. δίπλωμα οδήγησης, ή διαβατήριο.
9

Γράψτε τη συγγενική σχέση, π.χ. σύζυγος, πατέρας, γιός.

10

Διαγράψτε κατά περίπτωση.

11

Να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που έκανε την επίδοση.

