ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και
Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και
Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος
Γέννησης:
Αριθμός
Δελτίου
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος
Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα 2011) δεν υποχρεούμαι να υποβάλω φορολογική δήλωση
διότι:
1.
Δεν αγόρασα κατά το έτος 2011 επιβατικό Ι.Χ ή ημιφορτηγό Ι.Χ ή μοτοσικλέτα ή σκάφος αναψυχής, ή αεροσκάφος
ούτε η σύζυγός μου.
2.
Δεν έχω στην κυριότητα ή κατοχή μου επιβατικό Ι.Χ ή ημιφορτηγό ή αυτοκίνητο μικτής χρήσης ή αυτοκίνητο τύπου
Jeep ή αεροσκάφος, κότερο, θαλαμηγός ή άκατο ή σκάφος αναψυχής & δεν χρησιμοποιώ για τις ατομικές ή οικογενειακές μου
ανάγκες τέτοια μεταφορικά μέσα, τα οποία ανήκουν στην σύζυγό μου ή στα προστατευόμενα μέλη μου, ή στην εταιρία στην
οποία μετέχω ως εταίρος, διαχειριστής, εταίρος ή ως πρόεδρος ή διοικητής ή διευθύνοντας ή εντεταλμένος σύμβουλος Α.Ε.
3.
Δεν ασκώ ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Δεν μετέχω σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία ή αστική εταιρία.
Δεν έχω ακαθάριστο συνολικό εισόδημα από ακίνητα άνω των 600,00 ευρώ το χρόνο.
Δεν απέκτησα ακίνητο ούτε ανέγειρα οικοδομή κατά το έτος 2012.
Δεν διατηρώ καμία κατοικία (ούτε ιδιόκτητη ούτε μισθωμένη).
Δεν είμαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ούτε αποκτώ γεωργικό εισόδημα.

Δεν λαμβάνω επιδοτήσεις άνω των 1.500 ευρώ για προϊόντα φυτικής παραγωγής ή 2.250 ευρώ για προϊόντα ζωικής
παραγωγής, δεν έχω καλλιεργητικά δάνεια πάνω από 5.900 ευρώ (ή χρεωστικά υπόλοιπα αυτής της κατηγορίας).
10.
Δεν είμαι πλανόδιος έμπορος ή σε λαϊκές αγορές.

11.

Δεν είμαι κύριος, επικαρπωτής, νομέας ή κάτοχος γεωργικής γης την οποία καλλιεργώ υπό κάλυψη (θερμοκήπιο)
μεγαλύτερης των 2000 τ.μ. ούτε εισέπραξα επιστρεφόμενο Φ.Π.Α άνω των 881 ευρώ.
12.
Το εισόδημά μου δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις ή 5.000 ευρώ
όπως προκύπτουν αποκλειστικά και μόνο με βάση της αντικ/κές δαπάνες ή υπηρεσίες του αρθρ. 16 του ΚΦΕ
συμπεριλαμβανομένης και της ελάχιστης ετήσιας αντικ/μενικής δαπάνης των 3.000 ευρώ για τον άγαμο και 5.000 ευρώ για

συζύγους.
13.
Τη δήλωση αυτή θα χρησιμοποιήσω…………………………………………………..
Παρελήφθη όμοιο για έλεγχο
Α/Α καταχώρησης:
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.

