ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 30 05

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(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):
0 - Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης<2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος
Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (FAX):

(e.mail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ( , που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 και σύµφωνα µε τις διατάξεις της
υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107
Α') (ρύθµιση Νέας Αρχής) δηλώνω ότι:
∆εν έχω καταδικαστεί για τα αδικήµατα των άρθρων 17,18 και 19 του ν.2523/97 και δεν έχει
ασκηθεί κατ' εµού ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή για τα ως άνω αδικήµατα.
∆εν έχω τη δυνατότητα για να εξοφλήσω εφάπαξ την οφειλή µου. ∆ηλώνω ότι ο αιτούµενος
διακανονισµός είναι βιώσιµος (ισχύει µόνο για οφειλές µέχρι 5.000,00€).
Στοιχεία δηλούµενου µηνιαίου εισοδήµατος:
Μηνιαίο καθαρό εισόδηµα (ποσό) :
Πάγιες µηνιαίες υποχρεώσεις (από δάνεια κλπ) :
Αναµενόµενο (επιπλέον) µηνιαίο Εισόδηµα (περιγραφή, ποσό):
Aσκώ ελεύθερο επάγγελµα
Έχω διακόψει το επάγγελµα λόγω:
∆εν είµαι άµεσα ασφαλισµένος του Ταµείου
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Περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητη περιουσία:
∆ιεύθυνση

περιγραφή

εµπράγµατο δικαίωµα

ποσοστό

Πλωτά και εναέρια µεταφορικά µέσα καθώς και τα κάθε χρήσης οχήµατα:
Είδος

αριθµός νηολογίου/κυκλοφορίας

Ποσοστό

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
οµόλογα, µετοχές, οµολογίες, µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, άλλες περιπτώσεις.
Eίδος
Tίτλος
Aριθµός χαρτοφυλακίου
Tρέχουσα αξία

Συµµετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις
είδος συµµετοχής

Είδος Επιχείρησης

Κινητά αξίας (π.χ. έργα τέχνης, συλλογές)
Είδος

Πλήθος
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Αξία

Λοιπές απαιτήσεις - Άλλες περιπτώσεις

Λογαριασµοί σε τράπεζες, ταµιευτήρια, ΕΛΤΑ και άλλα ηµεδαπά ή
Τράπεζα

αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύµατα

Αριθµός Λογαριασµού (ΙΒΑΝ)

ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ
Αριθµός λογαριασµού

(IBAN)

µε το

οποίο

θα συνδέσω την πάγια εντολή

αυτόµατης

ΧΡέωσης..............................................................................................................................

Θα αποστείλω εντός µηνός/επισυνάπτεται (διαγράφεται κατά περίπτωση) βεβαίωση ανεξάρτητου
εκτιµητή (συµπληρώνεται για ποσό ρυθµιζόµενης βασικής οφειλής άνω των 75.000 ευρώ)

Θα αποστείλω εντός µηνός/επισυνάπτονται (διαγράφεται κατά περίπτωση) δικαιολογητικά για την
πλήρη διασφάλιση της οφειλής (συµπληρώνεται για ποσό ρυθµιζόµενης βασικής οφειλής άνω των
300.000 ευρώ ......................................................................................................................

Ηµεροµηνία: ____/____/_______

(Υπογραφή και Ονοµατεπώνυµο)

(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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