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ΘΔΜΑ :«Παξνρή νδεγηώλ ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε λνκόηππωλ δηαδηθαζηώλ θνηλνπνίεζεο  

α)ηωλ πξάμεωλ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ θαη ηωλ ινηπώλ εγγξάθωλ θαη πξάμεωλ πνπ άπηνληαη  

ηωλ δηαδηθαζηώλ ειέγρνπ 

β)ηεο αηνκηθήο εηδνπνίεζεο θαηαβνιήο νθεηιήο – ππεξεκεξίαο ηωλ άξζξωλ 47 ηνπ λ. 

4174/2013   θαη 7 ηνπ  λ.δ. 356/1974  (Κ.Δ.Γ.Δ.). ,  

γ) ηεο αηνκηθήο εηδνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.δ. 356/1974 (Κ.Δ.Γ.Δ.)» 
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 Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηηο Υπεξεζίεο καο αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, 

παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ νξζή θνηλνπνίεζε ησλ πξάμεσλ πξνζδηνξηζκνύ 

θόξνπ θαη ησλ ινηπώλ εγγξάθσλ θαη πξάμεσλ πνπ άπηνληαη ησλ δηαδηθαζηώλ ειέγρνπ θαη  

είζπξαμεο δεκνζίσλ εζόδσλ, ώζηε λα δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ :  

 

Α. Από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (λ. 4174/2013, ΦΔΚ  Α170/26-

7-2013), ήηνη από 1-1-2014, ε θνηλνπνίεζε ησλ πξάμεσλ πνπ εθδίδεη, ζύκθσλα κε ηνλ 

Κώδηθα, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πξνο θνξνινγνύκελν ή άιιν πξόζσπν γίλεηαη ζύκθσλα κε 

ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 5 ηνπ Κώδηθα απηνύ εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά.  

 

Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 έσο 3,   5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ απηνύ νξίδεηαη όηη :  

 

 

«2. Δάλ ε πξάμε αθνξά θπζηθό πξόζσπν, ε θνηλνπνίεζε ζπληειείηαη εθόζνλ: 

 

α) θνηλνπνηεζεί ειεθηξνληθά, ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3979/2011 ή ζην 

ινγαξηαζκό ηνπ ελ ιόγσ πξνζώπνπ ή ηνπ λνκίκνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ ή ηνπ θνξνινγηθνύ 

εθπξνζώπνπ ηνπ ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, ηελ νπνία αθνινπζεί 

ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε ζηε δεισζείζα δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηνπ, 

 β) απνζηαιεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ ηειεπηαία δεισζείζα ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε 

θαηνηθίαο ή επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ελ ιόγσ πξνζώπνπ, ή 

 γ) επηδνζεί ζην ελ ιόγσ πξόζσπν, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, κόλν 

εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε επίδνζε κε άιινλ ηξόπν. Η θνηλνπνίεζε ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, θαηά ην πξνεγνύκελν εδάθην, ζεσξείηαη λόκηκε, εθόζνλ γίλεη ζηελ 

ηειεπηαία δεισζείζα ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δηεύζπλζε θαηνηθίαο ή επαγγεικαηηθήο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ ελ ιόγσ πξνζώπνπ. 

 3. Δάλ ε πξάμε αθνξά λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα, ε θνηλνπνίεζε ζπληειείηαη εθόζνλ: 

 α) θνηλνπνηεζεί ειεθηξνληθά ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3979/2011 ή ζην 

ινγαξηαζκό ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο λνκηθήο νληόηεηαο ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ή ηνπ 

θνξνινγηθνύ εθπξνζώπνπ ηνπο ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, ηελ 

νπνία αθνινπζεί ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε ζηε δεισζείζα δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ 

ηνπ, ή 
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 β) παξαδνζεί ζηελ έδξα ή εγθαηάζηαζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο λνκηθήο νληόηεηαο ζηελ 

Διιάδα, κε ππνγεγξακκέλε απόδεημε παξαιαβήο από ππάιιειν ή λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ ή ηεο λνκηθήο νληόηεηαο, ή 

 γ) απνζηαιεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ ηειεπηαία δεισζείζα ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ηεο 

έδξαο ή ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο λνκηθήο νληόηεηαο, ή 

 δ) επηδνζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο, κόλν εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή 

ε επίδνζε κε άιινλ ηξόπν. Η θνηλνπνίεζε ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο θαηά 

ην πξνεγνύκελν εδάθην ζεσξείηαη λόκηκε, εθόζνλ γίλεη ζηελ ηειεπηαία δεισζείζα ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δηεύζπλζε ηεο έδξαο ή ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή ηεο 

λνκηθήο νληόηεηαο ή ηεο θαηνηθίαο ηνπ ηειεπηαίνπ δεισζέληα ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε λόκηκνπ 

ή θνξνινγηθνύ εθπξνζώπνπ. Η λνκηκόηεηα ηεο θνηλνπνίεζεο δελ ζίγεηαη ζηελ πεξίπησζε 

παξαίηεζεο ησλ πξνζώπσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ, εθόζνλ θαηά ην ρξόλν ηεο θνηλνπνίεζεο, 

δελ είρε γλσζηνπνηεζεί ζηε θνξνινγηθή δηνίθεζε ν δηνξηζκόο λένπ λνκίκνπ ή θνξνινγηθνύ 

εθπξνζώπνπ. 

……… 

 5. Πξάμε πνπ απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζεσξείηαη όηη έρεη λνκίκσο θνηλνπνηεζεί 

κεηά ηελ παξέιεπζε δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ εκέξα απνζηνιήο, εάλ ε ηαρπδξνκηθή 

δηεύζπλζε ηνπ παξαιήπηε θαηά ηα αλσηέξσ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα. Σε πεξίπησζε πνπ ε 

ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε είλαη εθηόο Διιάδαο, ε πξάμε ζεσξείηαη όηη έρεη θνηλνπνηεζεί λνκίκσο 

κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ εκέξα απνζηνιήο ηεο ζπζηεκέλεο επηζηνιήο. 

Σε πεξίπησζε πνπ ε επηζηνιή δελ παξαδνζεί θαη δελ θνηλνπνηεζεί ζηνλ θνξνινγνύκελν ή ζηνλ 

εθπξόζσπν ηνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δεηά από ηελ ηαρπδξνκηθή 

ππεξεζία ηελ επηζηξνθή απηήο κε ζπλνδεπηηθό θείκελν, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη αθόινπζεο 

πιεξνθνξίεο: α) ε εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία ε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνζθνκίζζεθε θαη 

παξνπζηάζηεθε ζηελ σο άλσ δηεύζπλζε θαη β) ν ιόγνο γηα ηε κε θνηλνπνίεζε ή ηε κε βεβαίσζε 

ηεο θνηλνπνίεζεο. Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κεξηκλά, πξνθεηκέλνπ αληίγξαθν ηεο ζπζηεκέλεο 

επηζηνιήο λα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαη λα 

κπνξεί απηή λα παξαδνζεί ζηνλ θνξνινγνύκελν ή εθπξόζσπν ηνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη 

αδαπάλσο. 

6. Σηηο πεξηπηώζεηο ηεο ειεθηξνληθήο θνηλνπνίεζεο ζην ινγαξηαζκό θπζηθνύ, λνκηθνύ πξνζώπνπ 

ή λνκηθήο νληόηεηαο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ πεξίπησζε α` ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ 

παξόληνο, ε πξάμε ζεσξείηαη όηη έρεη λνκίκσο θνηλνπνηεζεί κεηά ηελ παξέιεπζε δέθα εκεξώλ από 

ηελ αλάξηεζε ηεο ζην ινγαξηαζκό ηνπ πξνζώπνπ ην νπνίν αθνξά ε επίδνζε θαη ηελ ειεθηξνληθή 

εηδνπνίεζε ηνπ ζηε δεισζείζα δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηνπ, εθόζνλ δελ πξνθύπηεη 
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πξνγελέζηεξνο ρξόλνο παξαιαβήο ηεο. Με απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα θαζνξίδνληαη όιεο νη 

αλαγθαίεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο θνηλνπνίεζεο θαη ηδίσο ηα ζρεηηθά 

κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ησλ θνξνινγνπκέλσλ, ην 

ζεκείν αλάξηεζεο ζην ινγαξηαζκό ηεο θνηλνπνηνύκελεο πξάμεο, ν ηξόπνο πηζηνπνίεζεο ησλ 

ειεθηξνληθώλ ηρλώλ παξαιαβήο, ε δεκηνπξγία πηζηνπνηεηηθνύ παξαιαβήο θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο». 

 

Β. Κνηλνπνηήζεηο θαηά ην άξζξν 5 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο δηελεξγνύληαη θαη γηα 

ρξήζεηο, πεξηόδνπο, θνξνινγηθέο ππνζέζεηο ή ππνρξεώζεηο πξηλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο απηνύ 

(άξζξν 66 παξ. 4 λ. 4174/2013).   

     Δπηζεκαίλεηαη όηη ε θνηλνπνίεζε ηεο αηνκηθήο εηδνπνίεζεο ππεξεκεξίαο – θαηαβνιήο ησλ 

άξζξσλ 47 ηνπ Κ.Φ.Γ.  θαη 7 Κ.Δ.Γ.Δ. θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Κώδηθα 

Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο εθαξκόδεηαη πξηλ από ηε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε πξάμεο 

εθηέιεζεο  γηα  ηελ είζπξαμε νθεηιώλ, ησλ νπνίσλ ν   εθηειεζηόο  ή λόκηκνο ηίηινο 

απνθηήζεθε από 1.1.2014 θαη εθεμήο αληίζηνηρα. Γηεπθξηλίδεηαη όηη, γηα νθεηιέο ησλ νπνίσλ 

απνθηάηαη εθηειεζηόο ηίηινο πξηλ από ηελ 1.1.2014, δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ 

δηαδηθαζίαο (ζρεη. πεξίπησζε 13 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4174/2013 θαη  πεξίπησζε 7 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4224/2013).  

 

Γ. Με ηελ αξηζκ. πξση. ΠΟΛ. 1125/16-4-2014 Απόθαζε Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

(ΦΔΚ 1171/7.5.2014 ηεύρνο Β') θαζνξίζηεθαλ νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ ειεθηξνληθή θνηλνπνίεζε πξάμεσλ ηεο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο, ε νπνία δελ έρεη ηεζεί κέρξη ζήκεξα ζε εθαξκνγή.  

 

Γ. Όζνλ αθνξά ηελ θνηλνπνίεζε ησλ πξάμεσλ ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο κε επίδνζε θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο :  

 

1. Οη επηδόζεηο πξνο ηνπο ηδηώηεο δηελεξγνύληαη πξνζσπηθώο ζηνπο ίδηνπο ή ζηνπο λόκηκνπο 

αληηπξνζώπνπο ή ζηνπο εθπξνζώπνπο ή ζηνπο δηθαζηηθνύο πιεξεμνπζίνπο ή ζηνπο 

αληηθιήηνπο ηνπο ζηελ θαηνηθία ή ζην ρώξν εξγαζίαο. 

 

2. Σηελ πεξίπησζε πνπ ηα σο άλσ πξόζσπα απνπζηάδνπλ από ηελ νηθία ηνπο ην έγγξαθν 

παξαδίδεηαη ζην ζύδπγν ή νπνηνλδήπνηε από ηνπ ζπγγελείο ή ζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνύ, 
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εθόζνλ ηα πξόζσπα απηά ζπλνηθνύλ καδί ηνπο θαη, ζε πεξίπησζε κε αλεύξεζεο θαλελόο 

από ηα παξαπάλω πξόζωπα, ζε νπνηνλδήπνηε από ηνπο ινηπνύο ζπλνίθνπο. 

 

3. Σηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξαπάλσ πξόζσπα απνπζηάδνπλ από ην θαηάζηεκα, ην γξαθείν ή 

ην εξγαζηήξην όπνπ εξγάδνληαη, ην έγγξαθν παξαδίδεηαη ζε ζπλεηαίξν ή ζπλεξγάηε ή 

ππάιιειν, πνπ εξγάδεηαη ζηνλ ίδην ρώξν. 

 

4. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη έγθπξε ε επίδνζε, όηαλ ε παξάδνζε ηνπ επηδνηένπ εγγξάθνπ γίλεηαη 

θαηά πεξίπησζε ζε ζύδπγν ή ζύλνηθν θ.ι.π. είηε ζε ζπλεηαίξν ή ζπλεξγάηε ή ππάιιειν 

θ.ι.π., πξνϋπόζεζε είλαη λα κελ επξεζεί από ην όξγαλν επηδόζεσο, δειαδή λα απνπζηάδεη 

θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ηεο επίδνζεο από ηελ νηθία ή ην θαηάζηεκα θαηά 

πεξίπησζε, ην πξόζσπν πξνο ην νπνίν απεπζύλεηαη ε επίδνζε (δειαδή ν ίδηνο ή ν λόκηκνο 

αληηπξόζσπνο ή ν εθπξόζσπνο ή ν δηθαζηηθόο πιεξεμνύζηνο ή ν αληίθιεηνο απηνύ) θαη λα 

βεβαηώλεηαη ξεηώο ζηελ έθζεζε επηδόζεσο ε κε εύξεζε ή απνπζία, καδί κε ην όλνκα θαη 

ηε ηδηόηεηα ηνπ παξαιακβάλνληνο ην έγγξαθν σο ζπδύγνπ ή ζπλνίθνπ θ.ι.π. ή σο 

ζπλεηαίξνπ, ζπλεξγάηε, ππαιιήινπ θ.ι.π. Γηεπθξηλίδεηαη πεξαηηέξσ όηη ζε πεξίπησζε πνπ 

ην επηδνηέν έγγξαθν παξαδίδεηαη ζε ζύλνηθν κελ, αιιά όρη ζπγγελή ή ππεξέηε ζα πξέπεη 

ζηελ έθζεζε επίδνζεο λα βεβαηώλεηαη όηη ζηελ θαηνηθία εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζύλεηαη ε επίδνζε δελ βξέζεθαλ ζύλνηθνη ζπγγελείο ή ππεξέηεο ηνπ. 

 

5. Αλ ηα πξόζσπα πξνο ηα νπνία πξνβιέπεηαη όηη δηελεξγείηαη ε παξάδνζε ηνπ εγγξάθνπ, δελ 

βξίζθνληαη ζηελ θαηνηθία ή ζην ρώξν ηεο εξγαζίαο ηνπο ή αξλνύληαη ηελ παξαιαβή ηνπ ή 

ηελ ππνγξαθή ηεο έθζεζεο ή δελ κπνξνύλ λα ππνγξάςνπλ ηελ έθζεζε ε επίδνζε γίλεηαη κε 

Θπξνθόιιεζε.  

 

6. Η ζπξνθόιιεζε ζπλίζηαηαη ζηελ επηθόιιεζε ηνπ επηδνηένπ εγγξάθνπ εληόο ζθξαγηζκέλνπ 

θαη αδηαθαλνύο θαθέινπ, επί ηνπ νπνίνπ αλαγξάθνληαη κόλν ηα ζηνηρεία ηεο επηδίδνπζαο 

ππεξεζίαο θαη ηνπ πξνο ε θνηλνπνίεζε πξνζώπνπ από κέξνπο ηνπ νξγάλνπ ηεο επίδνζεο, κε 

ηελ παξνπζία ελόο κάξηπξα, ζηε ζύξα ηεο θαηνηθίαο ή ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ή ηνπ 

ππεξεζηαθνύ θαηαζηήκαηνο όπνπ θαηνηθεί ή εξγάδεηαη, θαηά πεξίπησζε, ην πξόζσπν πξνο 

ην νπνίν έπξεπε λα δηελεξγεζεί ε παξάδνζε ηνπ εγγξάθνπ. Σεκεηώλεηαη όηη ππάιιεινο ηεο 

αξρήο πνπ εμέδσζε ηελ πξνο επίδνζε πξάμε δελ κπνξεί λα παξαζηεί σο κάξηπξαο (ΣηΔ 

1279/2000). 
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7. Αλ εθείλνο ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε επίδνζε είλαη, θαηά ην ρξόλν ηεο επίδνζεο, 

άγλωζηεο δηακνλήο, ηόηε απηή γίλεηαη, όηαλ δελ ππάξρεη αληίθιεηνο, ζηνλ δήκαξρν ή ηνλ 

πξόεδξν ηεο θνηλόηεηαο ηεο ηειεπηαίαο γλσζηήο θαηνηθίαο ή δηακνλήο ηνπ, ελώ, αλ δελ 

ππάξρεη γλσζηή θαηνηθία ή δηακνλή, ζηνλ δήκαξρν ή ηνλ πξόεδξν ηεο θνηλόηεηαο ηεο έδξαο 

ηεο αξρήο πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε. Σεκεηώλεηαη όηη γηα λα είλαη λόκηκε ε θνηλνπνίεζε κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο άγλσζηεο δηακνλήο, ην όξγαλν πνπ είλαη αξκόδην γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 

επίδνζεο ζα πξέπεη λα βεβαηώλεη ζηελ έθζεζε επίδνζεο (ή ζε ηδηαίηεξε βεβαίσζε) όηη 

θαηαβιήζεθε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα (π.ρ. έξεπλα ζηα αξρεία ηεο Υπεξεζίαο, 

πιεξνθνξίεο από ην ζύζηεκα TAXIS, έξεπλα πξνο πεξηνίθνπο, ην Αζηπλνκηθό Τκήκα ηεο 

πεξηνρήο, ηνλ ηειεθσληθό θαηάινγν ηνπ Ο.Τ.Δ. θαη ην δηαδίθηπν)  γηα ηελ αλεύξεζε ηεο 

θαηνηθίαο ή πξνζσξηλήο δηακνλήο ηνπ πξνζώπνπ ζην νπνίν γίλεηαη ε επίδνζε θαη απηή 

απέβε άθαξπε, δηαθνξεηηθά ε επίδνζε είλαη άθπξε θαη δελ παξάγεη θαλέλα έλλνκν 

απνηέιεζκα. 

 

8. Αλ εθείλνο ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε επίδνζε λνζειεύεηαη ζε λνζνθνκείν ή θξαηείηαη 

ζε θπιαθή, απηή γίλεηαη  ζην δηεπζπληή ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηεο θπιαθήο εθόζνλ, ζύκθσλα 

κε βεβαίσζε ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηεο θπιαθήο, ε νπνία κλεκνλεύεηαη ζηελ έθζεζε επίδνζεο, 

ε επηθνηλωλία καδί ηνπ δελ είλαη δπλαηή. 

 

9. Αλ ε δηεύζπλζε ηεο θαηνηθίαο θαη ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο εθείλνπ ηνλ νπνίν αθνξά ε επίδνζε, 

ηνπ λόκηκνπ αληηπξνζώπνπ θαη ηνπ δηθαζηηθνύ πιεξεμνπζίνπ ηνπ, ε νπνία έρεη δεισζεί, 

βξίζθεηαη ζηελ αιινδαπή, ε επίδνζε πξνο απηνύο, αλ δελ ππάξρεη αληίθιεηνο, γίλεηαη κε 

παξάδνζε ηνπ επηδνηένπ εγγξάθνπ ζηνλ Υπνπξγό Δμσηεξηθώλ ή ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν από 

απηόλ ππάιιειν, ν νπνίνο νθείιεη λα ην παξαδώζεη, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, ζε εθείλνλ 

πνπ αθνξά ε επίδνζε, κε έγγξαθε απόδεημε, ηελ νπνία θαη ππνρξενύηαη λα δηαβηβάζεη ζηελ 

αξρή πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε.  

 

10. Όηαλ πξόθεηηαη γηα επίδνζε ζε λνκηθό πξόζσπν ε επίδνζε πξέπεη λα γίλεηαη ζηνλ θαηά λόκν 

ή ην θαηαζηαηηθό εθπξόζσπό ηνπ (λόκηκν εθπξόζωπν) θαη κόλνλ επί κε επξέζεσο απηνύ 

από ην όξγαλν επίδνζεο, δειαδή επί απνπζίαο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ηελ ώξα ηεο επίδνζεο από ην θαηάζηεκα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή από 

ηπρόλ άιιν θαηάζηεκα όπνπ απηόο εξγάδεηαη, ή από ηελ νηθία ηνπ, αλ ε επίδνζε γίλεηαη 

ζηελ νηθία ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ, δύλαηαη λα γίλεη ε επίδνζε κε παξάδνζε ηνπ επηδνηένπ 

εγγξάθνπ ζε ζπλεηαίξν ή ζπλεξγάηε ή ππάιιειν θ.ι.π. ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή ζε 

ΑΔΑ: 7ΔΖΓΗ-ΦΜΡ



 7 

ζπλεηαίξν ή ζπλεξγάηε ή ππάιιειν θ.ι.π. ηνπ ηπρόλ άιινπ θαηαζηήκαηνο όπνπ ν λόκηκνο 

εθπξόζσπνο εξγάδεηαη, ή ζε ζύδπγν, ζύλνηθν θ.ι.π. αλ ε επίδνζε γίλεηαη ζηελ νηθία ηνπ 

λόκηκνπ εθπξνζώπνπ, κε ηελ πξνϋπόζεζε  λα βεβαηώλεηαη ξεηώο ζηελ έθζεζε επηδόζεσο ε 

κε εύξεζε ή απνπζία ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ, καδί κε ην όλνκα θαη ηελ ηδηόηεηα ηνπ 

παξαιακβάλνληνο ην έγγξαθν. 

 

11. Γηεπθξηλίδεηαη όηη αλ ιείπνπλ ηα πξόζσπα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηνίθεζε ηνπ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ (πεξίπησζε ζαλάηνπ, βαξείαο αζζελείαο, καθξάο απνπζίαο, ιήμεο ζεηείαο, 

έθπησζεο θαηά πξόβιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ή ηνπ λόκνπ, παξαίηεζεο, άξλεζεο άζθεζεο 

θαζεθόλησλ, θσιπζηεξγίαο ζην έξγν ηνπο θ.ιπ) ν εηξελνδίθεο δηνξίδεη πξνζσξηλή δηνίθεζε 

ύζηεξα από αίηεζε όπνηνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ (άξζξα 69 Α.Κ. θαη  786 Κ.Πνι.Γηθ. θαη 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. 

 

12. Σεκεηώλεηαη όηη αλ ην επηδνηέν έγγξαθν αθνξά πεξηζζόηεξα πξόζσπα (π.ρ. θύιιν ειέγρνπ 

επ’ νλόκαηη απνβηώζαληνο πνπ εθδίδεηαη γηα ινγαξηαζκό ησλ θιεξνλόκσλ ηνπ), επηδίδεηαη 

ρωξηζηά ζηνλ θαζέλαλ,  εθηόο αλ ε επίδνζε γίλεηαη ζε θνηλό αληίθιεην ή θνηλό δηθαζηηθό 

πιεξεμνύζην, νπόηε αξθεί ε επίδνζε ελόο κόλν αληηγξάθνπ. Σε θνηλό λόκηκν αληηπξόζσπν 

πεξηζζόηεξσλ αληθάλσλ δηαδίθσλ αξθεί ε επίδνζε ελόο κόλν αληηγξάθνπ. Σε πεξίπησζε 

πεξηζζόηεξσλ λόκηκσλ αληηπξνζώπσλ, εθπξνζώπσλ, δηθαζηηθώλ πιεξεμνύζησλ ή 

αληηθιήησλ δηαδίθνπ, αξθεί ε επίδνζε πξνο έλαλ από απηνύο, αθόκε θαη όηαλ, από ην 

λόκν, ην θαηαζηαηηθό ή ηελ πξάμε δηνξηζκνύ ηνπο, πξνβιέπεηαη όηη απηνί ελεξγνύλ από 

θνηλνύ.  

 

13. Τνλίδεηαη ηδηαίηεξα όηη γηα θάζε επίδνζε, ην όξγαλν πνπ ηε δηελεξγεί ζπληάζζεη έθζεζε, ε 

νπνία πξέπεη λα κλεκνλεύεη : ηνλ ηόπν θαη ην ρξόλν πνπ δηελεξγήζεθε ε πξάμε (επίδνζε ή 

ζπξνθόιιεζε), ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηελ ηδηόηεηα ηνπ νξγάλνπ πνπ δηελέξγεζε ηελ πξάμε 

θαζώο θαη εθείλσλ πνπ ζπλέπξαμαλ ή παξαζηάζεθαλ θαηά ηε δηελέξγεηά ηεο, ηελ 

παξαγγειία πξνο επίδνζε, ζαθή πξνζδηνξηζκό, από απόςεσο ρξόλνπ εθδόζεσο θαη 

πεξηερνκέλνπ, ηνπ επηδνηένπ εγγξάθνπ θαη ησλ πξνζώπσλ ηα νπνία αθνξά, ηελ εκέξα θαη 

ηελ ώξα ηεο επίδνζεο, ην πξόζσπν ζην νπνίν παξαδόζεθε ην έγγξαθν θαη ηελ ηδηόηεηα 

(π.ρ. αληίθιεηνο) κε ηελ νπνία ην παξέιαβε, θαζώο θαη ηνπο ιόγνπο πνπ πξνθάιεζαλ ηε 

Θπξνθόιιεζε.  
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14. Με ην αξηζκ. πξση. ΓΝΥ Γ 1070485 ΔΞ 2013/19-4-2013 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο 

Παξαθνινύζεζεο Ννκηθώλ Υπνζέζεσλ Διέγρνπ θαη Αλαγθαζηηθήο Δίζπξαμεο 

απεζηάιεζαλ ζρέδηα απνδεηθηηθώλ επίδνζεο, πξνθεηκέλνπ απηά λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο 

ππνδείγκαηα από ηηο Γ.Ο.Υ. θαη ηηο ινηπέο ειεγθηηθέο Υπεξεζίεο, πξνο δηαζθάιηζε ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

15.  Δπηπιένλ, επηζεκαίλνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ΠΟΛ 1188/6-9-2011 Απόθαζεο Υπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ πεξί επίδνζεο ησλ θαηαινγηζηηθώλ πξάμεσλ κέζσ δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ. 

 

 

Δ. Τέινο, αλεμαξηήησο ησλ αλσηέξσ, επηζεκαίλνπκε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

4 ηνπ λ.δ. 356/1974 (Κώδηθαο Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ –ΚΔΓΔ), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4224/2013,  ζηηο νπνίεο νξίδεηαη όηη «κε ηελ εμαίξεζε ησλ θόξσλ 

θαη ησλ ινηπώλ δεκνζίσλ εζόδσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο (λ. 4174/2013), γηα ηα νπνία εθαξκόδνληαη απνθιεηζηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ 

Κώδηθα, θαζώο θαη ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ ηεο πεξίπησζεο β` ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

παξόληνο Κώδηθα, κεηά ηελ θαηαρώξηζε ηνπ ρξένπο σο δεκνζίνπ εζόδνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 2 παξάγξαθνο 3, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε εθδίδεη αηνκηθή εηδνπνίεζε, ηελ νπνία, είηε 

απνζηέιιεη ηαρπδξνκηθά ζηνλ νθεηιέηε θαη ζηα ζπλππόρξεα πξόζσπα είηε ηελ θνηλνπνηεί ζε 

απηνύο ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 4174/2013. Σηελ αηνκηθή εηδνπνίεζε αλαθέξνληαη ηα 

ζηνηρεία θαη ν αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ, εθόζνλ ππάξρεη, ηνπ νθεηιέηε, ην είδνο θαη ην 

πνζό ηνπ ρξένπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηόθσλ πνπ έρνπλ ήδε ππνινγηζζεί θαηά ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, ν αξηζκόο θαη ε ρξνλνινγία θαηαρώξηζεο ηνπ ρξένπο σο δεκνζίνπ εζόδνπ ή ν ηίηινο 

ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη ην ρξένο, ν ρξόλνο θαη ν ηξόπνο θαηαβνιήο απηνύ, ε κλεία όηη από ηελ 

επνκέλε εκέξα ηεο ιήμεο ηεο λόκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ ρξένπο θαη κέρξη ηελ ηειηθή 

εμόθιεζε απηνύ ππνινγίδνληαη νη ηόθνη θαη ην πξόζηηκν ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξόληνο». 

 

Σύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, από 1.1.2014, εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ ΚΦΓ θαη ηεο 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΚΔΓΔ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4224/2014, δελ απαηηείηαη πιένλ απνζηνιή 

αηνκηθήο εηδνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΚΔΓΔ γηα ηνπο θόξνπο θαη ηα ινηπά δεκόζηα έζνδα πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΚΦΓ, γηα ηα νπνία  εθαξκόδνληαη απνθιεηζηηθά νη δηαηάμεηο 

ηνπ ΚΦΓ.  
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Ωζηόζν, γηα ηα Γεκόζηα Έζνδα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΚΦΓ, κεηά ηελ 

θαηαρώξεζε απηώλ ζηηο Γ.Ο.Υ. θαη ζηα Διεγθηηθά Κέληξα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, ζηα 

βηβιία εηζπξαθηέσλ εζόδσλ (ηακεηαθή βεβαίσζε), είλαη ππνρξεσηηθή ε έθδνζε αηνκηθήο 

εηδνπνίεζεο κε ηα σο άλσ ζηνηρεία, ε νπνία, είηε απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά ζηνλ νθεηιέηε θαη 

ζηα ζπλππόρξεα πξόζσπα, είηε θνηλνπνηείηαη ζε απηνύο ζύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 4174/2013, 

ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά έρνπλ αλαθεξζεί αλσηέξσ. 

 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ 

ΣΟΤ ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

 

 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΚΑ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

I. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Όιεο νη Γ.Ο.Τ. 

2. Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλωλ Μεγάινπ Πινύηνπ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ. Π.) 

3. Κέληξν Διέγρνπ Μεγάιωλ Δπηρεηξήζεωλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) 

4. Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο (Δ.Μ.ΔΙ.) 

 

II. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέωο Γεκνζίωλ Δζόδωλ 

4. Γηεύζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξώλ 

5. Γηεύζπλζε Δζωηεξηθώλ Τπνζέζεωλ   

6. Γηεύζπλζε Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 

5. Γξαθείν Γελ. Γηεπζπληή Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ  

6. Γξαθείν Γελ. Γηεπζπληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

7. Γηεύζπλζε Δηζπξάμεωλ, Σκήκαηα Α - Δ 

8. Γηεύζπλζε Διέγρωλ – Σκήκαηα Α΄, Β΄(3), Γ΄, Γ΄, Δ΄, Σ΄. 
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