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ΘΕΜΑ: «Παρέχονται διευκρινίσεις σε θέµατα παραλαβής µισθωτηρίων συµβολαίων». 
 
1.- Με αφορµή ερωτήµατα υπαλλήλων Δ.Ο.Υ. και πολιτών, σχετικά µε την υποχρέωση των 
υπαλλήλων των Τµηµάτων Εισοδήµατος Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή και τη θεώρηση ή µη των δύο 
αντιγράφων του µισθωτηρίου συµβολαίου, τα οποία υποβάλλουν οι συµβαλλόµενοι για θεώρηση, 
κατ’ άρθρο 77 Ν.2238/1994 (Α 151), όπως ισχύει, στην περίπτωση που το κείµενο του ενός 
αντιγράφου είναι γραµµένο χειρόγραφα και το άλλο είναι φωτοτυπία αυτού, στο οποίο, όµως, οι 
συµβαλλόµενοι έχουν θέσει τις πρωτότυπες υπογραφές τους, όπως στο χειρόγραφο, σας 
γνωρίζουµε ότι: 
 α) Οι αρµόδιοι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ., προκειµένου να προβούν στη θεώρηση των δύο 
αντιγράφων των µισθωτηρίων συµβολαίων, τα αντιπαραβάλλουν για να διαπιστώσουν την 
ακρίβεια των στοιχείων τους. 
 β) Το µισθωτήριο συµβόλαιο είναι ιδιωτικό έγγραφο και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 443 Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας «Για να έχει αποδεικτική δύναµη ιδιωτικό έγγραφο 
πρέπει να έχει την ιδιόχειρη υπογραφή του εκδότη…».  
 γ) Στις καθηµερινές συναλλαγές των πολιτών µε τις δηµόσιες Υπηρεσίες, η χρήση των 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων έχει, ουσιαστικά, αντικαταστήσει την αναπαραγωγή αντιγράφων µε 
καρµπόν. 
2.- Ενόψει των ανωτέρω, µετά και από τη σύµφωνη γνώµη της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήµατος, 
που διατυπώθηκε στο αριθ. Δ12 Α 1021072/31.1.2012 έγγραφό της, γίνεται δεκτό ότι οι αρµόδιοι 
υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. πρέπει να θεωρούν τα δύο αντίγραφα των µισθωτηρίων συµβολαίων, 
στην περίπτωση που το ένα είναι γραµµένο χειρόγραφα και το άλλο είναι φωτοτυπία 
αυτού, εφόσον και το φωτοτυπηµένο αντίγραφο φέρει τις  πρωτότυπες υπογραφές των 
συµβαλλοµένων, όπως το χειρόγραφο και από την αντιπαραβολή του κειµένου των δυο 
αντιγράφων, διαπιστώνουν ότι πρόκειται περί του ιδίου κειµένου, γιατί έχουν την ίδια 
αποδεικτική ισχύ.    
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Οικονοµικές Επιθεωρήσεις 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1.Γραφείο κ. Υπουργού 
2.     -/-    Αναπληρωτή Υπουργού κ. Παντ. Οικονόµου 
3.Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραµµατέων: α) Υπ. Οικονοµικών και β) Πληροφοριακών Συστηµάτων    
4. Προϊσταµένους Γεν. Δ/νσεων: α) Διοικ. Υποστήριξης, β) Φορολογίας, γ) Φορολογικών Ελέγχων 
και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, δ) Οικονοµικής Επιθεώρησης και ε) ΚΕ.Π.Υ.Ο. 
5. Δ/νσεις: α) Φορολογίας Εισοδήµατος- Τµήµα Α’, β) λοιπές Δνσεις Γεν. Δ/νσης Φορολογίας,  
γ)  Δνσεις Γεν. Δ/νσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, δ) Επιθεώρη-  
σης Υπηρεσιών, ε) Εφαρµογών Η/Υ (Δ30), στ) Οργάνωσης (Δ6), Προϊσταµένη, Τµήµατα Γ’, Δ΄,  
ζ) Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (Γ.Ε.Π.ΠΟ) και η) Γραφείο Τύπου και 
Δηµοσίων Σχέσεων 
 


