ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Το συγκεκριμένο έγγραφο έχει συνταχθεί βάσει των αποφάσεων του Υ.Ο. ΠΟΛ.
1178/7.12.2010 και ΠΟΛ.1186/21.12.2010 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από νομικά
πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.)

Εγώ ο / η υποφαινόμενος /η ………………………………………..………………………………………………………
του ……………………………………………..και της …………………………………………………………………………….
με αριθμό δελτίου ταυτότητας ……………………………….. και Α.Φ.Μ. ……….............................
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας …………………………………με Α.Φ.Μ. ………………………………..
κάτοικος ………………………………………….οδός ………………………..………………………………………………..
δηλώνω τα εξής :
Δια του παρόντος μου διορίζω και εξουσιοδοτώ
τον / την…........………………………………………………………............................................................
με αριθμό δελτίου ταυτότητας ……………………………….. και Α.Φ.Μ. ………...........................
κάτοικο …………………………………. οδός ………………………..………………………………………………………….
ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου, όπως αντ’ εμού και εξ’ ονόματος μου προβεί στις πιο
κάτω πράξεις:

Όπως προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. ………………………και συγκεκριμένα στο τμήμα μητρώου αυτής,
προκειμένου να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο, να παραλάβει τον κλειδάριθμο και να
ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης που απαιτείται, έτσι ώστε η εταιρεία την οποία
νομίμως εκπροσωπώ να έχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το νέο
TaxisNet .

Στην ………………………………………………..σήμερα την ……/…../…….
Η χρονική διάρκεια του παρόντος ορίζεται σε 4 (τέσσερις) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής.

Ο / Η Πληρεξουσιοδοτών / ούσα

Ονοματεπώνυμο:

…………………………………………………..

Υπογραφή .....................................................................

Σημείωση : Σύμφωνα με την απόφαση του Υ.Ο. ΠΟΛ. 1186/21.12.2010 σε περιπτώσεις
αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας του νομίμως εκπροσωπούντος το μη φυσικό
πρόσωπο στη Δ.Ο.Υ., για την παραλαβή του κλειδαρίθμου απαιτείται η προσκόμιση
ειδικού πληρεξουσίου –εγγράφου διάρκειας τεσσάρων μηνών, το οποίο θα φέρει το γνήσιο
της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π. ή από οποιαδήποτε
άλλη δημόσια αρχή που έχει το δικαίωμα αυτό και δεν απαιτείται να είναι
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Επίσης σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/903/10.2.2010 του Υπουργείου
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ζητήθηκε η πιστή εφαρμογή
της εγκυκλίου του Υ.Ο. ΠΟΛ.1186/21.12.2010, δεδομένου ότι κοινός στόχος όλων των
δημοσίων υπηρεσιών είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών
και της εμπιστοσύνης τους στη δράση της Δημόσιας Διοίκησης.

Σύνταξη και επιμέλεια κειμένου : Επιστημονική ομάδα TaxΗeaven
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