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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΜΗ ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΓΗΛΩΔΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 

 

 

Με ζκοπό ηη διεσκόλσνζη ηων πολιηών, η Γενική Γραμμαηέας Γημοζίων Δζόδων Καηερίνα 

αββαΐδοσ, εμέδσζε απόθαζε, κε ηελ νπνία νξίδεηαη όηη γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ (π.ρ. 

έθδνζε Α.Φ.Ε.), από ηα ηκήκαηα ησλ Δ.Ο.Υ., γηα όζνπο θνξνινγνύκελνπο δελ είλαη ππόρξενη ζε 

ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, απαηηείηαη μόνο ε θαηάζεζε ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ 

λ.1599/1986 ζην νηθείν ηκήκα ηεο Δ.Ο.Υ., ε νπνία ζα θέξεη ηε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ 

δεινύληνο. 

Επηζεκαίλεηαη όηη νη εθηόο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο Δεκόζηεο Υπεξεζίεο θαη Φνξείο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηώλ ηνπο, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη σο δηθαηνινγεηηθό ε βεβαίσζε πεξί κε 

ππνρξέσζεο ππνβνιήο δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ππνρξενύληαη λα δέρνληαη από ηνπο πνιίηεο 

ηελ σο άλσ ππεύζπλε δήισζε, αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζα απνζηέιιεηαη ζην ηκήκα ζπκκόξθσζεο ηεο 

αξκόδηαο Δ.Ο.Υ. γηα δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν. 

Δηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε εγγάκσλ ε ππεύζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη ζην όλνκα ηνπ 

ζπδύγνπ. 

Επηζπλάπηνληαη ζρεηηθά ππνδείγκαηα αηηήζεσλ-ππεύζπλσλ δειώζεσλ γηα ηα δηαρεηξηζηηθά έηε 

2009-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                             AITΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
                                                           (άξζξν 8 Ν.1599/1986 θαη άξζξν 3 παξ. 3 Ν.2690/1999) 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ  

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα Παηέξα:   Επώλπκν Παηέξα:  

Όλνκα Μεηέξαο:  Επώλπκν Μεηέξαο:  

Αξηζ. Δειη. Σαπηόηεηαο:  Α.Φ.Μ:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   Σόπνο Γέλλεζεο:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Σει:  Fax:  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
ΟΡΙΜΟ / ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ

(3)
 (γηα θαηάζεζε αίηεζεο ή παξαιαβή ηειηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο) : ε πεξίπησζε πνπ δε ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ζην παξόλ έληππν 

απαηηείηαη πξνζθόκηζε εμνπζηνδόηεζεο κε επηθύξσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο από δεκόζηα ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΤΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ:  ΑΔΣ:  

ΟΔΟ:  ΑΡΙΘ:  Σ.Κ:  

Σει:  Fax:  E – mail:  

 

            Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (4) , πνπ πξνβιέπνληαη  από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ    

Ν.1599/1986 δειώλσ όηη :  
1
  

Δελ είκαη ππόρξενο ζε ππνβνιή θνξνινγηθήο δήιωζεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2010 δηόηη: 
 
Καηά ην δηαρεηξηζηηθό  έηνο 2009 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ 2010) 
 
   Σν εηήζην θνξνινγνύκελν (πξαγκαηηθό  ή ηεθκαξηό ) εηζόδεκά κνπ δελ ππεξέβε  ηα 3.000 επξώ δηθό κνπ ή ηεο ζπδύγνπ κνπ θαη δελ είρα δεκηά από 
 εκπνξηθή ή γεσξγηθή επηρείξεζε. 
   Δελ είρα εηζόδεκα απνθιεηζηηθά από κηζζσηέο ππεξεζίεο ή ζπληάμεηο άλσ ησλ 6000 επξώ θαη δελ εκπίπησ ζηηο πεξηπηώζεηο α΄,ε΄,ζη΄,ζ΄,ί . 
α) Δελ απέθηεζα θαη δελ ρξεζηκνπνίεζα νύηε εγώ, νύηε ε ζύδπγόο κνπ γηα αηνκηθέο ή νηθνγελεηαθέο αλάγθεο απηνθίλεηα, δίηξνρα εκηθνξηεγά(εθηόο 
 αγξνηηθνύ) ΙΥ,απηνθίλεηα  κηθηήο ρξήζεο θ.ι.π.ζθάθε αλαςπρήο, αεξνζθάθε (εθηόο από απηνθίλεηα πνπ απαιιάζζνληαλ ηεθκ.δαπάλεο δηαβηώζεο θαη έλα  
 ζθάθνο έσο 10 κέηξα) δηθό κνπ ή ηεο ζπδύγνπ κνπ,ησλ ηέθλσλ κνπ ή εηαηξεηώλ πνπ ζπκκεηείρα εγώ ή άηνκα ηεο νηθνγελείαο κνπ. 

 β)   Δελ αζθνύζα  αηνκηθή επηρείξεζε ή ειεπζέξην επάγγεικα. 

γ)   Δελ κεηείρα  ζε εηαηξία ή θνηλνπξαμία ή θνηλσλία ή αζηηθή εηαηξία. 

δ)   Δελ είρα αθαζάξηζην εηζόδεκα από αθίλεην πάλσ  από 600 επξώ ην  ρξόλν. 

ε)    Δελ είρα απνθηήζεη αθίλεην θαη δελ είρα πξνβεί ζε αλέγεξζε νηθνδνκήο. 

ζη) Δελ δηαηεξνύζα κία ή πεξηζζόηεξεο δεπηεξεύνπζεο θαηνηθίεο κε ζπλνιηθή επηθάλεηα πάλσ από 150η.κ.νύηε θαηνηθνύζα ζε νηθνδνκή  κε επηθάλεηα πάλσ  

από 200η.κ. 

 δ)  Δελ ήκνπλ θαηά θύξην επάγγεικα αγξόηεο πνπ έιαβα επηδόηεζε  άλσ ησλ 1.500 επξώ γηα θπηηθή παξαγσγή ή 2.250 επξώ γηα δστθή παξαγσγή, δελ είρα  

    ζεξκνθήπην κεγαιύηεξν ησλ 2.000η.κ. δελ είρα ιάβεη θαιιηεξγεηηθά δάλεηα  άλσ ησλ 5.900 επξώ, νύηε εηζέπξαμα  επηζηξεθόκελν ΦΠΑ αμίαο άλσ ησλ  

    881 επξώ. 

ε)   Δελ είρα άδεηα γηα πώιεζε πιαλνδίσο ή ζε ιατθέο αγνξέο. 

ζ)   Δελ πξνζθιήζεθα  κε έγγξαθν Πξντζηακέλνπ  ηεο Δ.Ο.Τ.  

 η)   Δελ απέθηεζα αθίλεηα νύηε πιήξε δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο ή θαη΄επηθαξπία ή ςηιή θπξηόηεηα  ή είρα δηθαίσκα νίθεζεο ζε απηό. 
 

                                            
Ηκεξνκελία:        20 

Ο – Η Δει. 

 

Υπνγξαθή 

 

                                                 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη 

ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  

 

 

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 

 

 

                                                              AITΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
                                                           (άξζξν 8 Ν.1599/1986 θαη άξζξν 3 παξ. 3 Ν.2690/1999) 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ  

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα Παηέξα:   Επώλπκν Παηέξα:  

Όλνκα Μεηέξαο:  Επώλπκν Μεηέξαο:  

Αξηζ. Δειη. Σαπηόηεηαο:  Α.Φ.Μ:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   Σόπνο Γέλλεζεο:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Σει:  Fax:  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
ΟΡΙΜΟ / ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ

(3)
 (γηα θαηάζεζε αίηεζεο ή παξαιαβή ηειηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο) : ε πεξίπησζε πνπ δε ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ζην παξόλ έληππν απαηηείηαη 

πξνζθόκηζε εμνπζηνδόηεζεο κε επηθύξσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο από δεκόζηα ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ.  

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΤΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ:  ΑΔΣ:  

ΟΔΟ:  ΑΡΙΘ:  Σ.Κ:  

Σει:  Fax:  E – mail:  

       
            Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (4) , πνπ πξνβιέπνληαη  από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ    Ν.1599/1986   

δειώλσ όηη :   
2
 

Δελ είκαη ππόρξενο ζε ππνβνιή Φνξνινγηθήο Δήιωζεο  γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2011 δηόηη 
 
Καηά ην δηαρεηξηζηηθό  έηνο 2010 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ 2011) 
 
   Σν εηήζην θνξνινγνύκελν (πξαγκαηηθό  ή ηεθκαξηό ) εηζόδεκά κνπ δελ ππεξέβε   ηα 3.000 επξώ δηθό κνπ ή ηεο ζπδύγνπ κνπ θαη δελ είρα 
δεκηά από εκπνξηθή ή γεσξγηθή επηρείξεζε. 
Δελ είρα εηζόδεκα απνθιεηζηηθά από κηζζσηέο ππεξεζίεο ή ζπληάμεηο άλσ ησλ 6000 επξώ θαη δελ εκπίπησ ζηηο πεξηπηώζεηο α΄,ε΄,ζη΄,ζ΄,ί . 
α) Δελ απέθηεζα θαη δελ ρξεζηκνπνίεζα νύηε εγώ, νύηε ε ζύδπγόο κνπ γηα αηνκηθέο ή νηθνγελεηαθέο αλάγθεο απηνθίλεηα, δίηξνρα 
εκηθνξηεγά(εθηόο αγξνηηθνύ) ΙΥ, απηνθίλεηα  κηθηήο ρξήζεο θ.ι.π. ζθάθε αλαςπρήο, αεξνζθάθε ή θόηεξν ή ζαιακεγό ή άθαην ή αεξνζθάθνο 
πνπ αλήθνπλ ζε κέλα ηε ζύδπγό κνπ ,ηα ηέθλα ή εηαηξεία ζηελ νπνία κεηέρνπλ  εγώ ή  ε ζύδπγόο κνπ  σο εηαίξνο, δηαρεηξηζηήο, πξόεδξνο 
δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ή εληεηαγκέλνο ζύκβνπινο(εθηόο από απόθηεζε ΙΥ εηδηθά δηαζθεπαζκέλα γηα πξόζσπα κε αλαπεξία άλσ ησλ 67% θαη 
ρξήζε ή θαηνρή ΕΙΥ αλαπήξνπ πνπ απαιιάζζεηαη ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο θαη ζθάθνπο αλαςπρήο κνλίκνπ θαηνίθνπ εμσηεξηθνύ). 

β)   Δελ αζθνύζα  αηνκηθή επηρείξεζε ή ειεπζέξην επάγγεικα. 

   γ)   Δελ κεηείρα  ζε εηαηξία ή θνηλνπξαμία ή θνηλσλία ή αζηηθή εηαηξία. 

δ)   Δελ είρα αθαζάξηζην εηζόδεκα από αθίλεην πάλσ  από 600 επξώ ην  ρξόλν. 

ε)    Δελ είρα απνθηήζεη αθίλεην θαη δελ είρα πξνβεί ζε αλέγεξζε νηθνδνκήο. 

ζη) Δελ δηαηεξνύζα κία ή πεξηζζόηεξεο δεπηεξεύνπζεο θαηνηθίεο κε ζπλνιηθή επηθάλεηα πάλσ από 150η.κ.νύηε θαηνηθνύζα ζε νηθνδνκή  κε 
επηθάλεηα πάλσ από 200η.κ. 

 δ)  Δελ ήκνπλ θαηά θύξην επάγγεικα αγξόηεο πνπ έιαβα επηδόηεζε  άλσ ησλ 1.500 επξώ γηα θπηηθή παξαγσγή ή 2.250 επξώ γηα δστθή 
παξαγσγή, δελ είρα ζεξκνθήπην κεγαιύηεξν ησλ 2.000η.κ. δελ είρα ιάβεη θαιιηεξγεηηθά δάλεηα  άλσ ησλ 5.900 επξώ, νύηε εηζέπξαμα  
επηζηξεθόκελν ΦΠΑ αμίαο άλσ ησλ 881 επξώ. 

ε)   Δελ είρα άδεηα γηα πώιεζε πιαλνδίσο ή ζε ιατθέο αγνξέο. 

ζ)   Δελ πξνζθιήζεθα  κε έγγξαθν Πξντζηακέλνπ  ηεο Δ.Ο.Τ.  

 η)   Δελ απέθηεζα αθίλεηα νύηε πιήξε δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο ή θαη΄επηθαξπία ή ςηιή θπξηόηεηα  ή είρα δηθαίσκα νίθεζεο ζε απηό. 
 

Hκεξνκελία:        20 

                                                                                                                                                                                                               O – Η Δει. 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                 Υπνγξαθή 

 

                                                 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη 

ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  

 



 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                               

                                                                 AITΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986 θαη άξζξν 3 παξ. 3 Ν.2690/1999) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ  

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα Παηέξα:   Επώλπκν Παηέξα:  

Όλνκα Μεηέξαο:  Επώλπκν Μεηέξαο:  

Αξηζ. Δειη. Σαπηόηεηαο:  Α.Φ.Μ:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   Σόπνο Γέλλεζεο:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Σει:  Fax:  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
ΟΡΙΜΟ / ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ

(3)
 (γηα θαηάζεζε αίηεζεο ή παξαιαβή ηειηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο) : ε πεξίπησζε πνπ δε ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ζην παξόλ έληππν απαηηείηαη 

πξνζθόκηζε εμνπζηνδόηεζεο κε επηθύξσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο από δεκόζηα ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΤΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ:  ΑΔΣ:  

ΟΔΟ:  ΑΡΙΘ:  Σ.Κ:  

Σει:  Fax:  E – mail:  

 
            Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (4) , πνπ πξνβιέπνληαη  από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ    

Ν.1599/1986 δειώλσ όηη : 
3
   

 
Δελ είκαη ππόρξενο ζε ππνβνιή Φνξνινγηθήο Δήιωζεο  γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2012 δηόηη 
Καηά ην δηαρεηξηζηηθό  έηνο 2011(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ 2012) 
 
   Σν εηήζην θνξνινγνύκελν (πξαγκαηηθό  ή ηεθκαξηό ) εηζόδεκά κνπ δελ ππεξέβε  ηα 3.000 επξώ δηθό κνπ ή ηεο ζπδύγνπ κνπ θαη δελ είρα 
δεκηά από εκπνξηθή ή γεσξγηθή επηρείξεζε. Είρα εηζόδεκα απνθιεηζηηθά θαη κόλν  κε βάζεη ηηο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο  θαη ππεξεζίεο κέρξη 
5.000 επξώ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό  ηνπ πνζνύ ιακβάλεηαη ππ΄όςηλ ε ειάρηζηε αληηθεηκεληθή δαπάλε πνζνύ 3.000 επξώ γηα ηνλ άγακν θαη 5.000 
επξώ  γηα ζπδύγνπο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή δήισζε ην νπνίν ππνινγίδεηαη θαηά ην ήκηζπ γηα θάζε ζύδπγν. 
Δελ είρα εηζόδεκα απνθιεηζηηθά από κηζζσηέο ππεξεζίεο ή ζπληάμεηο άλσ ηωλ 600 επξώ θαη δελ εκπίπησ ζηηο πεξηπηώζεηο α΄,ε΄,ζη΄,ζ΄,ί . 
α) Δελ απέθηεζα θαη δελ ρξεζηκνπνίεζα νύηε εγώ, νύηε ε ζύδπγόο κνπ γηα αηνκηθέο ή νηθνγελεηαθέο αλάγθεο απηνθίλεηα, δίηξνρα 
εκηθνξηεγά(εθηόο αγξνηηθνύ) ΙΥ,απηνθίλεηα  κηθηήο ρξήζεο θ.ι.π.ζθάθε αλαςπρήο, αεξνζθάθε ή θόηεξν ή ζαιακεγό ή άθαην ή αεξνζθάθνο 
πνπ αλήθνπλ ζε κέλα ηε ζύδπγό κνπ ,ηα ηέθλα ή εηαηξεία ζηελ νπνία κεηέρνπλ  εγώ ή  ε ζύδπγόο κνπ  σο εηαίξνο, δηαρεηξηζηήο, πξόεδξνο 
δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ή εληεηαγκέλνο ζύκβνπινο(εθηόο από απόθηεζε ΙΥ εηδηθά δηαζθεπαζκέλα γηα πξόζσπα κε αλαπεξία άλσ ησλ 67% θαη 
ρξήζε ή θαηνρή ΕΙΥ αλαπήξνπ πνπ απαιιάζζεηαη ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο θαη ζθάθνπο αλαςπρήο κνλίκνπ θαηνίθνπ εμσηεξηθνύ). 

β)  (Δελ είρα απαζρνιήζεη   έκκηζζν  πξνζσπηθό)  δελ αζθνύζα  αηνκηθή επηρείξεζε ή ειεπζέξην επάγγεικα. 

   γ)   Δελ κεηείρα  ζε εηαηξία ή θνηλνπξαμία ή θνηλσλία ή αζηηθή εηαηξία. 

δ)   Δελ είρα αθαζάξηζην εηζόδεκα από αθίλεην πάλσ  από 600 επξώ ην  ρξόλν. 

ε)    Δελ είρα απνθηήζεη αθίλεην θαη δελ είρα πξνβεί ζε αλέγεξζε νηθνδνκήο. 

ζη) Δελ δηαηεξνύζα κία ή πεξηζζόηεξεο δεπηεξεύνπζεο θαηνηθίεο κε ζπλνιηθή επηθάλεηα πάλσ από 150η.κ.νύηε θαηνηθνύζα ζε νηθνδνκή  κε 
επηθάλεηα πάλσ από 200η.κ. 

 δ)  Δελ ήκνπλ θαηά θύξην επάγγεικα αγξόηεο πνπ έιαβα επηδόηεζε  άλσ ησλ 1.500 επξώ γηα θπηηθή παξαγσγή ή 2.250 επξώ γηα δστθή 
παξαγσγή, δελ είρα ζεξκνθήπην κεγαιύηεξν ησλ 2.000η.κ. δελ είρα ιάβεη θαιιηεξγεηηθά δάλεηα  άλσ ησλ 5.900 επξώ, νύηε εηζέπξαμα  
επηζηξεθόκελν ΦΠΑ αμίαο άλσ ησλ 881 επξώ. 

ε)   Δελ είρα άδεηα γηα πώιεζε πιαλνδίσο ή ζε ιατθέο αγνξέο. 

ζ)   Δελ πξνζθιήζεθα  κε έγγξαθν Πξντζηακέλνπ  ηεο Δ.Ο.Τ.  

 η)   Δελ απέθηεζα αθίλεηα νύηε πιήξε δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο ή θαη΄επηθαξπία ή ςηιή θπξηόηεηα  ή είρα δηθαίσκα νίθεζεο ζε απηό. 
 

                                                                                                                                                                                                                  

Ηκεξνκελία:       20                                           

                                                                                                                                                            O, H  Δει.  

 

                                                                                                                                                             Υπνγξαθή 

                                                 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη 

ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  

 



 

 

                                                                

                                                                  

                                                                 AITΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986 θαη άξζξν 3 παξ. 3 Ν.2690/1999) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ  

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα Παηέξα:   Επώλπκν Παηέξα:  

Όλνκα Μεηέξαο:  Επώλπκν Μεηέξαο:  

Αξηζ. Δειη. Σαπηόηεηαο:  Α.Φ.Μ:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   Σόπνο Γέλλεζεο:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Σει:  Fax:  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
ΟΡΙΜΟ / ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ

(3)
 (γηα θαηάζεζε αίηεζεο ή παξαιαβή ηειηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο) : ε πεξίπησζε πνπ δε ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ζην παξόλ έληππν απαηηείηαη 

πξνζθόκηζε εμνπζηνδόηεζεο κε επηθύξσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο από δεκόζηα ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΤΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ:  ΑΔΣ:  

ΟΔΟ:  ΑΡΙΘ:  Σ.Κ:  

Σει:  Fax:  E – mail:  

   

 
            Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (4) , πνπ πξνβιέπνληαη  από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ    

Ν.1599/1986 δειώλσ όηη :    

 

Δελ είκαη ππόρξενο ζε ππνβνιή Φνξνινγηθήο Δήιωζεο  γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2013 δηόηη 
 
Καηά ην δηαρεηξηζηηθό  έηνο 2012 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ 2013) 
 

□  Aπνηεινύζα ελήιηθν πξνζηαηεπόκελν κέινο. 

□  Δελ είρα ζπκπιεξώζεη ην 18
ν
  έηνο ηεο ειηθίαο κνπ θαη απνηεινύζα πξνζηαηεπόκελν κέινο.  

□  Τπήξμα θάηνηθνο εμσηεξηθνύ  ρσξίο πξαγκαηηθό εηζόδεκα ζηελ Ειιάδα θαη δελ είρα ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο  πεξί    

    ηεθκεξίσλ αλεμάξηεηα  εάλ απαιιάζζνληαλ ή όρη. 
 
 
 
 

Ηκεξνκελία:        20 

Ο – Η Δει. 

 

Υπνγξαθή 

 

 

 

 

  

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο 

απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  

 

                                                           



 

 

 

                                                          

                                                             AITΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
                                                             (άξζξν 8 Ν.1599/1986 θαη άξζξν 3 παξ. 3 Ν.2690/1999) 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ  

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα Παηέξα:   Επώλπκν Παηέξα:  

Όλνκα Μεηέξαο:  Επώλπκν Μεηέξαο:  

Αξηζ. Δειη. Σαπηόηεηαο:  Α.Φ.Μ:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   Σόπνο Γέλλεζεο:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Σει:  Fax:  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
ΟΡΙΜΟ / ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ

(3)
 (γηα θαηάζεζε αίηεζεο ή παξαιαβή ηειηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο) : ε πεξίπησζε πνπ δε ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ζην παξόλ έληππν απαηηείηαη 

πξνζθόκηζε εμνπζηνδόηεζεο κε επηθύξσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο από δεκόζηα ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ.  

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΤΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ:  ΑΔΣ:  

ΟΔΟ:  ΑΡΙΘ:  Σ.Κ:  

Σει:  Fax:  E – mail:  

   

 
            Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (4) , πνπ πξνβιέπνληαη  από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ    

Ν.1599/1986 δειώλσ όηη :    

 

Δελ είκαη ππόρξενο ζε ππνβνιή Φνξνινγηθήο Δήιωζεο  γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2014 δηόηη 
 
Καηά ην δηαρεηξηζηηθό  έηνο 2013 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΣΟ 2014) 
 

□  Απνηεινύζα ελήιηθν πξνζηαηεπόκελν κέινο. 

□  Δελ είρα ζπκπιεξώζεη ην 18
ν
  έηνο ηεο ειηθίαο κνπ θαη απνηεινύζα πξνζηαηεπόκελν κέινο.  

□  Τπήξμα θάηνηθνο εμσηεξηθνύ  ρσξίο πξαγκαηηθό εηζόδεκα ζηελ Ειιάδα θαη δελ είρα ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο  πεξί ηεθκεξίσλ 

    αλεμάξηεηα εάλ απαιιάζζνληαλ ή όρη. 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                    Ηκεξνκελία:        20 

 

  

                                                                                                                                                                                            Ο – Η Δει. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Υπνγξαθή 

 

  

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο 

απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  

 

 



 

 

 

 

                                                       

                                                            AITΗΗ – ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
                                                        (άξζξν 8 Ν.1599/1986 θαη άξζξν 3 παξ. 3 Ν.2690/1999) 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ  

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα Παηέξα:   Επώλπκν Παηέξα:  

Όλνκα Μεηέξαο:  Επώλπκν Μεηέξαο:  

Αξηζ. Δειη. Σαπηόηεηαο:  Α.Φ.Μ:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   Σόπνο Γέλλεζεο:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Σει:  Fax:  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
ΟΡΙΜΟ / ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ

(3)
 (γηα θαηάζεζε αίηεζεο ή παξαιαβή ηειηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο) : ε πεξίπησζε πνπ δε ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ζην παξόλ έληππν απαηηείηαη 

πξνζθόκηζε εμνπζηνδόηεζεο κε επηθύξσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο από δεκόζηα ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΤΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ:  ΑΔΣ:  

ΟΔΟ:  ΑΡΙΘ:  Σ.Κ:  

Σει:  Fax:  E – mail:  

   
            Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (4) , πνπ πξνβιέπνληαη  από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ    

Ν.1599/1986 δειώλσ όηη :    

 

Δελ είκαη ππόρξενο ζε ππνβνιή Φνξνινγηθήο Δήιωζεο  γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2015 δηόηη 
 
Καηά ην θνξνινγηθό  έηνο 2014  
 

□  Δελ είρα εηήζην πξαγκαηηθό ή ηεθκαξηό εηζόδεκα θνξνινγνύκελν ή απαιιαζζόκελν. 

 

□  Απνηεινύζα εμαξηώκελν κέινο βάζεη ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.4172/2013 κε εηήζην θνξνινγεηέν 

    εηζόδεκα πνπ δελ ππεξέβε ην πνζόλ ησλ 3.000 επξώ . 

 

□ Τπήξμα θάηνηθνο εμσηεξηθνύ  ρσξίο πξαγκαηηθό ή ηεθκαξηό εηζόδεκα ζηελ Ειιάδα. 

 

□ Ήκνπλ θεθαξκέλνο κνλαρόο κε εηζόδεκα πνπ δελ ππεξέβε ην πνζόλ  ησλ 9.500 επξώ. 

 
 

                                                                                                                                                                                    Ηκεξνκελία:        20 

 

  

                                                                                                                                                                                            Ο – Η Δει. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Υπνγξαθή 

  

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο 

απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  

 

 

 

 

 

 


