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ΘΕΜΑ:  1.    Έλεγσορ αποδείξεων(κωδ.049). 

               2. Πποζκόμιζη απλήρ εξοςζιοδόηηζηρ για ηην παπαλαβή ηος 

κλειδαπίθμος από ηιρ Δ.Ο.Υ. ζε πεπιπηώζειρ αδςναμίαρ αςηοππόζωπηρ 

παποςζίαρ. 

              

 

       1. Ωο πξνο ηηο επηζηξνθέο θόξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπωλ νηθνλ. έηνπο 

2011 πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηηο θαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο  πνπ απνζηέιιεη ε 

Γ.Γ.Π..  ζηηο Δ.Ο.Τ. γηα έιεγρν, ζεκεηώλνληαη ηα αθόινπζα: 

α). όηαλ ην πνζό ηεο επηζηξνθήο είλαη πάνω από 1500 εςπώ  ζα εθαξκνζζεί ε 

δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη  ζην Δ16 1067094/09 Μαΐνπ 2011 έγγξαθν ηεο Γ.Γ.Π.., 

πνπ ζαο έρεη θνηλνπνηεζεί, κε ηελ ζεκείωζε όηη ζηνλ έιεγρν απηό θα 

πεπιλαμβάνονηαι και οι αποδείξειρ ηος κωδ. 049, νη νπνίεο κεηά ηνλ έιεγρν ζα 

θπιάζζνληαη ζε θιεηζηό θάθειν θαη ζα παξακέλνπλ ζηε Δ.Ο.Τ., όπωο πξνβιέπεηαη 

από ηελ παξάγξαθν 3 ηεο ΠΟΛ 1094/15.3.2011 δηαηαγήο καο. 

β). γηα ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο αλεμαξηήηωο αλ ην απνηέιεζκα είλαη πηζηωηηθό ή 

ρξεωζηηθό , ν έιεγρνο  ζα γίλεηαη ζε ζηνρεπκέλν θαη ηπραίν δείγκα, γηα ηελ 
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πινπνίεζε ηνπ νπνίνπ ζα ζηαινύλ αλά Δ.Ο.Τ., θαηαζηάζεηο θνξνινγνπκέλωλ από 

ηελ Τπεξεζία καο  ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζα δηαπηζηωζεί θαηαζηξαηήγεζε ηνπ θηλήηξνπ κε δήιωζε 

αλαθξηβώλ πνζώλ ζηηο δειώζεηο εηζνδήκαηνο , είλαη απηνλόεην όηη ζα ππάξμνπλ νη 

ζπλέπεηεο πνπ νξίδνληαη από ην λόκν. 

    2. Επηπιένλ θαη ζε ζπλέρεηα ηεο ΠΟΛ 1186/20.12.2010 Α.Τ.Ο., αλαθνξηθά ην ζέκα ηεο 

παξαιαβήο ηνπ θιεηδαξίζκνπ θαη κε αθνξκή εξωηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ 

ππεξεζία καο θαη ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεηαμύ 

θνξνινγνπκέλωλ θαη Δ.Ο.Τ., δηεπθξηλίδεηαη όηη, ζε πεξηπηώζεηο αδπλακίαο 

απηνπξόζωπεο παξνπζίαο ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ ή ηνπ λνκίκωο εθπξνζωπνύληνο ην 

κε θπζηθό πξόζωπν  ζηελ Δ.Ο.Τ., γηα ηελ παξαιαβή ηνπ θιεηδαξίζκνπ (αληί ηνπ εηδηθνύ 

πιεξεμνπζίνπ), απκεί η πποζκόμιζη απλήρ εξοςζιοδόηηζηρ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ 

θιεηδαξίζκνπ ε  νπνία ζα θέξεη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εμνπζηνδνηνύληνο από 

Αζηπλνκηθό ηκήκα ή Κ.ΕΠ. ή από οποιαδήποηε άλλη δημόζια απσή πος έσει ηο 

δικαίωμα αςηό και δεν απαιηείηαι να αναγπάθεηαι ζαν ειδικό πληπεξούζιο ή 

ζςμβολαιογπαθικό πληπεξούζιο. 

      Επιζημαίνεηαι επίζεο όηη θαη ζε πεπίπηωζη πποζκόμιζηρ γενικού 

ζςμβολαιογπαθικού πληπεξοςζίος νη ελδηαθεξόκελνη  θα μποπούν να 

παπαλαμβάνοςν ηον κλειδάπιθμο από ηιρ Δ.Ο.Υ. 

  

 

                                                                                      Ο   Υθςποςπγόρ 

Ακπιβέρ   Ανηίγπαθο                                              Δημήηπηρ  Κοςζελάρ         

Η Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ                                                                                                                  

         

 

                                                                        


