
 
    

                          

                    ΘΕΜΑ: Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο 

φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος 

 

           1. Με την υπ΄ αρ. πρωτ. Δ6Γ 1091609/ΕΞ 2013/5.6.2013(ΦΕΚ Β΄1368) απόφαση του Υπ. 

Οικονομικών ορίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις, των οποίων ζητείται η προσκόμιση από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, δε θεωρούνται από τις Δ.Ο.Υ, αλλά υποβάλλονται απευθείας 

στις παραπάνω υπηρεσίες. 

  Όπως είναι γνωστό, σε πολλές περιπτώσεις που τα τμήματα των Δ.Ο.Υ πρέπει να 

εκδώσουν διοικητικές πράξεις (π.χ. έκδοση Α.Φ.Ε.) για φορολογούμενους, οι οποίοι δεν είναι 

υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση 

δικαιολογητικών από τα οποία να προκύπτει η σχετική μη υποχρέωσή τους. 

Με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι για τις ανωτέρω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος 

αποδεικνύει τη μη υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτή 

προκύπτει από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, με την κατάθεση  

υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 στο οικείο τμήμα της Δ.Ο.Υ.. Η υπεύθυνη δήλωση, είτε 

υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο 

πρόσωπο, πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από 

οποιαδήποτε Διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρίθμ. Δ6Γ 1091609 

ΕΞ/5.6.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Αντίγραφο της δήλωσης αυτής θα 

αποστέλλεται στο τμήμα συμμόρφωσης της Δ.Ο.Υ προκειμένου να γίνει δειγματοληπτικός 

έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 4 του άρθρου 8 του 

Ν.1599/86/ΦΕΚ Α΄75 και παρ.3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44). 

 

 2. Οι εκτός Φορολογικής Διοίκησης Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς για τη διεκπεραίωση 

διαδικασιών τους, για τις οποίες απαιτείται ως δικαιολογητικό η προσκόμιση βεβαίωσης περί 

μη υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, υποχρεούνται να δέχονται 

από τους πολίτες υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ως ανωτέρω. Αντίγραφο της δήλωσης 

αυτής θα αποστέλλεται στο τμήμα συμμόρφωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ προκειμένου να γίνει 

δειγματοληπτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στις διατάξεις των παρ.4 του άρθρου 8 

του Ν.1599/86/ΦΕΚ Α΄75 και παρ.3 του άρθρου 10 του Ν 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44). 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄  

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10     

Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ 

Τηλέφωνο: 210 3375315-6  

ΦΑΞ: 210 3375001 

   Αθήνα, 02 Ιουνίου 2015 

   Αριθ. Πρωτ:  ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2015 

 

 

ΠΡΟΣ:  Π. Δ.                   

 

  

             
 

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46



 

   3. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα 

υπεύθυνων δηλώσεων για τα διαχειριστικά έτη 2009-2014 βάσει των εκάστοτε ισχυουσών 

διατάξεων φορολογίας εισοδήματος. Για τα επόμενα φορολογικά έτη το περιεχόμενο της 

υπεύθυνης δήλωσης θα διαμορφωθεί ανάλογα. 

 

    4.  Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση εγγάμων η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο όνομα 

του συζύγου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει στις περιπτώσεις διακοπής της έγγαμης 

συμβίωσης, πτώχευσης ή θέσης σε δικαστική συμπαράσταση του ενός εκ των συζύγων. 

 

 

 

 

                                                                                 Η Γενική Γραμματέας  

                                                Δημοσίων Εσόδων 
                 

 

                                                                                                                       Αικ. Σαββαϊδου 
    

                      

                         

      

 

              ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

           Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

       1. Αποδέκτες Πίνακα Β΄ 

       2. Κεντρική Υπηρεσία  ΣΔΟΕ και Περιφερειακές Δ/νσεις του. 

       3. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικά Συναλλασσομένων ( με την παράκληση να αναρτηθεί στην  

           Ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε) 

       4. Δ/νσεις  Διοικητικού  όλων των Υπουργείων (ΠΙΝΑΚΑΣ Θ΄), ( με την παράκληση να κοινοποιηθεί 

           σε όλες τις υπηρεσίες τους και τους εποπτευόμενους φορείς, για τις δικές τους ενέργειες) 

       5. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (ΠΙΝΑΚΑΣ Θ΄), ( με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες 

          τις Περιφέρειες και τους Δήμους του τομέα αρμοδιότητάς τους)  

           

 

         ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

             

             Αποδέκτες  Πινάκων Α΄, ΣΤ΄ 

         

              ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

     1.   Γρ.Υπουργού  

     2.   Γρ.Αναπληρωτή Υπουργού 

     3.   Γρ. Γεν.Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 

     4.   Γρ.Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 

     5.   Γρ.Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

     6.   Γρ. Γενικού Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης 

     7.   Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήματα Α(3), Β, Γ 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                             AITΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
                                                           (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ  

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:   Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα Μητέρας:  Επώνυμο Μητέρας:  

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   Τόπος Γέννησης:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ:  Fax:  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

(3)
 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο 

απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:  

ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  

Τηλ:  Fax:  E – mail:  

 

            Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4) , που προβλέπονται  από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του    

Ν.1599/1986 δηλώνω ότι :  
1
  

Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2010 διότι: 
 
Κατά το διαχειριστικό  έτος 2009 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010) 
 
   Το ετήσιο φορολογούμενο (πραγματικό  ή τεκμαρτό ) εισόδημά μου δεν υπερέβη  τα 3.000 ευρώ δικό μου ή της συζύγου μου και δεν είχα ζημιά από 
 εμπορική ή γεωργική επιχείρηση. 
   Δεν είχα εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις άνω των 6000 ευρώ και δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις α΄,ε΄,στ΄,θ΄,ί . 
α) Δεν απέκτησα και δεν χρησιμοποίησα ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου για ατομικές ή οικογενειακές ανάγκες αυτοκίνητα, δίτροχα ημιφορτηγά(εκτός 
 αγροτικού) ΙΧ,αυτοκίνητα  μικτής χρήσης κ.λ.π.σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη (εκτός από αυτοκίνητα που απαλλάσσονταν τεκμ.δαπάνης διαβιώσης και ένα  
 σκάφος έως 10 μέτρα) δικό μου ή της συζύγου μου,των τέκνων μου ή εταιρειών που συμμετείχα εγώ ή άτομα της οικογενείας μου. 

 β)   Δεν ασκούσα  ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. 

γ)   Δεν μετείχα  σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή αστική εταιρία. 

δ)   Δεν είχα ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητο πάνω  από 600 ευρώ το  χρόνο. 

ε)    Δεν είχα αποκτήσει ακίνητο και δεν είχα προβεί σε ανέγερση οικοδομής. 

στ) Δεν διατηρούσα μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από 150τ.μ.ούτε κατοικούσα σε οικοδομή  με επιφάνεια πάνω  

από 200τ.μ. 

 ζ)  Δεν ήμουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότης που έλαβα επιδότηση  άνω των 1.500 ευρώ για φυτική παραγωγή ή 2.250 ευρώ για ζωϊκή παραγωγή, δεν είχα  

    θερμοκήπιο μεγαλύτερο των 2.000τ.μ. δεν είχα λάβει καλλιεργητικά δάνεια  άνω των 5.900 ευρώ, ούτε εισέπραξα  επιστρεφόμενο ΦΠΑ αξίας άνω των  

    881 ευρώ. 

η)   Δεν είχα άδεια για πώληση πλανοδίως ή σε λαϊκές αγορές. 

θ)   Δεν προσκλήθηκα  με έγγραφο Προϊσταμένου  της Δ.Ο.Υ.  

 ι)   Δεν απέκτησα ακίνητα ούτε πλήρη δικαίωμα ιδιοκτησίας ή κατ΄επικαρπία ή ψιλή κυριότητα  ή είχα δικαίωμα οίκησης σε αυτό. 
 

                                            
Ημερομηνία:        20 

Ο – Η Δηλ. 

 

Υπογραφή 

 

                                                 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 

στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 

 

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46



 

 

 

                                                              AITΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
                                                           (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ  

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:   Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα Μητέρας:  Επώνυμο Μητέρας:  

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   Τόπος Γέννησης:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ:  Fax:  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

(3)
 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται 

προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.  

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:  

ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  

Τηλ:  Fax:  E – mail:  

       
            Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4) , που προβλέπονται  από τις διατάξεις της παρ.6του άρθρου 22 του    Ν.1599/1986   

δηλώνω ότι :   
2
 

Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης  για το οικονομικό έτος 2011 διότι 
 
Κατά το διαχειριστικό  έτος 2010 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011) 
 
   Το ετήσιο φορολογούμενο (πραγματικό  ή τεκμαρτό ) εισόδημά μου δεν υπερέβη   τα 3.000 ευρώ δικό μου ή της συζύγου μου και δεν είχα 
ζημιά από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση. 
Δεν είχα εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις άνω των 6000 ευρώ και δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις α΄,ε΄,στ΄,θ΄,ί . 
α) Δεν απέκτησα και δεν χρησιμοποίησα ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου για ατομικές ή οικογενειακές ανάγκες αυτοκίνητα, δίτροχα 
ημιφορτηγά(εκτός αγροτικού) ΙΧ, αυτοκίνητα  μικτής χρήσης κ.λ.π. σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη ή κότερο ή θαλαμηγό ή άκατο ή αεροσκάφος 
που ανήκουν σε μένα τη σύζυγό μου ,τα τέκνα ή εταιρεία στην οποία μετέχουν  εγώ ή  η σύζυγός μου  ως εταίρος, διαχειριστής, πρόεδρος 
διευθύνων σύμβουλος ή εντεταγμένος σύμβουλος(εκτός από απόκτηση ΙΧ ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα με αναπηρία άνω των 67% και 
χρήση ή κατοχή ΕΙΧ αναπήρου που απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας και σκάφους αναψυχής μονίμου κατοίκου εξωτερικού). 

β)   Δεν ασκούσα  ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. 

   γ)   Δεν μετείχα  σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή αστική εταιρία. 

δ)   Δεν είχα ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητο πάνω  από 600 ευρώ το  χρόνο. 

ε)    Δεν είχα αποκτήσει ακίνητο και δεν είχα προβεί σε ανέγερση οικοδομής. 

στ) Δεν διατηρούσα μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από 150τ.μ.ούτε κατοικούσα σε οικοδομή  με 
επιφάνεια πάνω από 200τ.μ. 

 ζ)  Δεν ήμουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότης που έλαβα επιδότηση  άνω των 1.500 ευρώ για φυτική παραγωγή ή 2.250 ευρώ για ζωϊκή 
παραγωγή, δεν είχα θερμοκήπιο μεγαλύτερο των 2.000τ.μ. δεν είχα λάβει καλλιεργητικά δάνεια  άνω των 5.900 ευρώ, ούτε εισέπραξα  
επιστρεφόμενο ΦΠΑ αξίας άνω των 881 ευρώ. 

η)   Δεν είχα άδεια για πώληση πλανοδίως ή σε λαϊκές αγορές. 

θ)   Δεν προσκλήθηκα  με έγγραφο Προϊσταμένου  της Δ.Ο.Υ.  

 ι)   Δεν απέκτησα ακίνητα ούτε πλήρη δικαίωμα ιδιοκτησίας ή κατ΄επικαρπία ή ψιλή κυριότητα  ή είχα δικαίωμα οίκησης σε αυτό. 
 

Hμερομηνία:        20 

                                                                                                                                                                                                               O – Η Δηλ. 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                 Υπογραφή 

 

                                                 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 

στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46



 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                               

                                                                 AITΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ  

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:   Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα Μητέρας:  Επώνυμο Μητέρας:  

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   Τόπος Γέννησης:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ:  Fax:  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

(3)
 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται 

προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.  

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:  

ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  

Τηλ:  Fax:  E – mail:  

 
            Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4) , που προβλέπονται  από τις διατάξεις της παρ.6του άρθρου 22 του    

Ν.1599/1986 δηλώνω ότι : 
3
   

 
Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης  για το οικονομικό έτος 2012 διότι 
Κατά το διαχειριστικό  έτος 2011(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012) 
 
   Το ετήσιο φορολογούμενο (πραγματικό  ή τεκμαρτό ) εισόδημά μου δεν υπερέβη  τα 3.000 ευρώ δικό μου ή της συζύγου μου και δεν είχα 
ζημιά από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση. Είχα εισόδημα αποκλειστικά και μόνο  με βάσει τις αντικειμενικές δαπάνες  και υπηρεσίες μέχρι 
5.000 ευρώ. Για τον υπολογισμό  του ποσού λαμβάνεται υπ΄όψιν η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη ποσού 3.000 ευρώ για τον άγαμο και 5.000 
ευρώ  για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση το οποίο υπολογίζεται κατά το ήμισυ για κάθε σύζυγο. 
Δεν είχα εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις άνω των 600 ευρώ και δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις α΄,ε΄,στ΄,θ΄,ί . 
α) Δεν απέκτησα και δεν χρησιμοποίησα ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου για ατομικές ή οικογενειακές ανάγκες αυτοκίνητα, δίτροχα 
ημιφορτηγά(εκτός αγροτικού) ΙΧ,αυτοκίνητα  μικτής χρήσης κ.λ.π.σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη ή κότερο ή θαλαμηγό ή άκατο ή αεροσκάφος 
που ανήκουν σε μένα τη σύζυγό μου ,τα τέκνα ή εταιρεία στην οποία μετέχουν  εγώ ή  η σύζυγός μου  ως εταίρος, διαχειριστής, πρόεδρος 
διευθύνων σύμβουλος ή εντεταγμένος σύμβουλος(εκτός από απόκτηση ΙΧ ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα με αναπηρία άνω των 67% και 
χρήση ή κατοχή ΕΙΧ αναπήρου που απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας και σκάφους αναψυχής μονίμου κατοίκου εξωτερικού). 

β)  (Δεν είχα απασχολήσει   έμμισθο  προσωπικό)  δεν ασκούσα  ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα. 

   γ)   Δεν μετείχα  σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή αστική εταιρία. 

δ)   Δεν είχα ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητο πάνω  από 600 ευρώ το  χρόνο. 

ε)    Δεν είχα αποκτήσει ακίνητο και δεν είχα προβεί σε ανέγερση οικοδομής. 

στ) Δεν διατηρούσα μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από 150τ.μ.ούτε κατοικούσα σε οικοδομή  με 
επιφάνεια πάνω από 200τ.μ. 

 ζ)  Δεν ήμουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότης που έλαβα επιδότηση  άνω των 1.500 ευρώ για φυτική παραγωγή ή 2.250 ευρώ για ζωϊκή 
παραγωγή, δεν είχα θερμοκήπιο μεγαλύτερο των 2.000τ.μ. δεν είχα λάβει καλλιεργητικά δάνεια  άνω των 5.900 ευρώ, ούτε εισέπραξα  
επιστρεφόμενο ΦΠΑ αξίας άνω των 881 ευρώ. 

η)   Δεν είχα άδεια για πώληση πλανοδίως ή σε λαϊκές αγορές. 

θ)   Δεν προσκλήθηκα  με έγγραφο Προϊσταμένου  της Δ.Ο.Υ.  

 ι)   Δεν απέκτησα ακίνητα ούτε πλήρη δικαίωμα ιδιοκτησίας ή κατ΄επικαρπία ή ψιλή κυριότητα  ή είχα δικαίωμα οίκησης σε αυτό. 
                                                                                                                                                                                                                  

Ημερομηνία:       20                                           

                                                                                                                                                            O, H  Δηλ.  

 

                                                                                                                                                             Υπογραφή 

 

                                                 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 

στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46



 

                                                                

                                                                  

                                                                 AITΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ  

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:   Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα Μητέρας:  Επώνυμο Μητέρας:  

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   Τόπος Γέννησης:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ:  Fax:  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

(3)
 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται 

προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:  

ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  

Τηλ:  Fax:  E – mail:  

   

 
            Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4) , που προβλέπονται  από τις διατάξεις της παρ.6του άρθρου 22 του    

Ν.1599/1986 δηλώνω ότι :    

 

Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης  για το οικονομικό έτος 2013 διότι 
 
Κατά το διαχειριστικό  έτος 2012 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013) 
 

□  Aποτελούσα ενήλικο προστατευόμενο μέλος. 

□  Δεν είχα συμπληρώσει το 18
ο
  έτος της ηλικίας μου και αποτελούσα προστατευόμενο μέλος.  

□  Υπήρξα κάτοικος εξωτερικού  χωρίς πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα και δεν είχα υπαχθεί στις διατάξεις  περί    

    τεκμηρίων ανεξάρτητα  εάν απαλλάσσονταν ή όχι. 
 
 
 
 

Ημερομηνία:        20 

Ο – Η Δηλ. 

 

Υπογραφή 

 

 

 

 

  

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος 

αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 

                                                           

 

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46



 

 

                                                          

                                                             AITΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
                                                             (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ  

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:   Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα Μητέρας:  Επώνυμο Μητέρας:  

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   Τόπος Γέννησης:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ:  Fax:  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

(3)
 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται 

προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.  

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:  

ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  

Τηλ:  Fax:  E – mail:  

   

 
            Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4) , που προβλέπονται  από τις διατάξεις της παρ.6του άρθρου 22 του    

Ν.1599/1986 δηλώνω ότι :    

 

Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης  για το οικονομικό έτος 2014 διότι 
 
Κατά το διαχειριστικό  έτος 2013 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014) 
 

□  Αποτελούσα ενήλικο προστατευόμενο μέλος. 

□  Δεν είχα συμπληρώσει το 18
ο
  έτος της ηλικίας μου και αποτελούσα προστατευόμενο μέλος.  

□  Υπήρξα κάτοικος εξωτερικού  χωρίς πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα και δεν είχα υπαχθεί στις διατάξεις  περί τεκμηρίων 

    ανεξάρτητα εάν απαλλάσσονταν ή όχι. 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                    Ημερομηνία:        20 

 

  

                                                                                                                                                                                            Ο – Η Δηλ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  
Υπογραφή 

 

  

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος 

αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΒΣΕΗ-Θ46



 

 

                                                       

                                                            AITΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
                                                        (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ  

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα Πατέρα:   Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα Μητέρας:  Επώνυμο Μητέρας:  

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:  Α.Φ.Μ:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   Τόπος Γέννησης:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Τηλ:  Fax:  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

(3)
 (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης) : Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται 

προσκόμιση εξουσιοδότησης με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:  ΑΔΤ:  

ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘ:  Τ.Κ:  

Τηλ:  Fax:  E – mail:  

   
            Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4) , που προβλέπονται  από τις διατάξεις της παρ.6του άρθρου 22 του    

Ν.1599/1986 δηλώνω ότι :    

 

Δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης  για το οικονομικό έτος 2015 διότι 
 
Κατά το φορολογικό  έτος 2014  
 

□  Δεν είχα ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο. 

 

□  Αποτελούσα εξαρτώμενο μέλος βάσει του άρθρου 11 του Ν.4172/2013 με ετήσιο φορολογητέο 

    εισόδημα που δεν υπερέβη το ποσόν των 3.000 ευρώ . 

 

□ Υπήρξα κάτοικος εξωτερικού  χωρίς πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα στην Ελλάδα. 

 

□ Ήμουν κεκαρμένος μοναχός με εισόδημα που δεν υπερέβη το ποσόν  των 9.500 ευρώ. 

 
 

                                                                                                                                                                                    Ημερομηνία:        20 

 

  

                                                                                                                                                                                            Ο – Η Δηλ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Υπογραφή 

  

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος 

αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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