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Δήλωσης

Δ.σγ. ..........................................
Φακέλου

Οικον. έτος 19 .....

ΔΗΛΩΣΗ
Φορ. Μητρ.

Ι .

Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα εργοληπτών, ενοικιαστών

δημόσιων κτλ. προσόδων, ανnπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κτλ.

(περιπτώσεις β και γ παραγΡ.1 άρθρου 55 ν. 2238/~994)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ (ΕΡΓΟΔΟΤΗ ή ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ)

................................................ ........................................... ... - ....................... , ......... . ..................................................... ..........(ΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΟΝΥΜ/Α) (ΟΝΟΜΑ) !ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή ΣγΖΥΓΟΥ)
..................... , ...... ................................... , ....... ............... ......................... ................................ , . ............................ ..................(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ)

(ΑΡΙΘ. ΤΑΥΤΙΤΑΣ)
......................................................................................... ..................................... ............................................ ......... ..............(ΔιΝΣΗ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘ.-ΤΑΧ. ΚΟΔ.-ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ) (ΤΗΛ.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΊΡΟΣΩΠΟΥ

..................... ................................................. .......................................... ....... ............................... ........................ . ..... ......(ΕΠΩΝγΜΟ) (ΟΝΟΜΑ) (ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή ΣγΖΥΓΟΥ)

............ ................ ................................................. ...... ........... ........... ............... ................ .................. .......... . ............ ......(ΔΙΝΣΗ: ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘ.- ΤΑΧ. ΚΟΔ.-ΠΟΛΗ ή ΧΟΡ/Ο) (ΑΡΙΘ. ΤΑγΤ/ΤΑΣ) (ΤΗΛ.)

Ημερομηνία καταβολής ή εKKαθόΡΙCΗς ............ ................... ..... ................... ........................ ............ .................. ......... . ................... ........

Αξία εκτελεσθέντος έργου, αvήτψo ενοικΙοσης. προμήθεια Δραχ.

Φόρος που αναλογεί .. ........ ................... ......... ............. ................. .......... . ...... .......... ...........•. »

Πρόσθετας φόρας λόγω ........ ........ .. ... ........... ................................. ..... .. ...... .................. . .... »

................... ............... ................ ......... ...........•. ...... ............................... ............ ......................... »

Σύνολο ....... ........... ............................. ................... .... ......................................................... ....... »

Υπεύθυνη δήλωση

Βεβαιώνω υπεύθυνα και με επίΥνωση των σtNεπειών του νόμου την ακρ[βεια της παρούσος δήλωσης.

................. .

Ο Δηλών
19...

Παραλήφθηκε:

Εμπρόθεσμα Ο
Εκπρόθεσμα Ο

Βεβαιώθηκε

Α.Χ.Κ Τριπλοτύπου

Ημερομηνία , Είσπραξης

....... 19 .

Αριθμός .

Δραχμές .

Ο Παραλαβών Ο Ενεργήσας την βεβαίωση Ο Διαχειριο1ής



Ι
-- Ι

ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ ΚΤΛ. Σίιντο!ιη περιγραφι'! εκτ£:λcσθέντος έργου κτλ. Ηllφομηνία
Φόρος

(είδος εργολαβlος και 'Τοποοι:σια εκτr.λι::- KOταβOλrΊς ΑξΙα

Αρ:θ. φαραλ. Διεύθυνση εΠΟΥ/τος (αε δραχμές)
παυ• ΕΠΟΝΥΙ.\Ο Ή ΕΠΩΝΥΜίΑ - ΟΝΟΜΑ οθέντος έργου κτλ. ΚΟ1 γενικό κί.ιΟε ~

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ μη'rρώOυ ή κατοικίας αxεHK~ διααόφηaη) εΚΚt;1θόρlοης
αναλογεί
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! Υ'ύνολο ............ ,
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Η δr'lλωσrι υποβάλλε10Ι οτ/ .").ΟΥ της περιφέρειας τΟυ ΠOpσKρaΤOύνTOς ή 0111 ΔΟΥ της έδρας τ/ς επιχεΙρηmις τοιι ερyOλt'ιππ1. ενοικιαστού, OVTlnpoot,;,nou κτλ. ότον ουτός είναι υπoχ~εωμι':νoς νο ι;τιιδόοεl

τη fι"λωση λόγω ιιη π",ρι:κρόΤ:1σης TUU φι)ροu. Υποβόλλεται μέσα στο πρώτο δεKOl1ενθI~μερo τσυ εrιόμενoυ από την παΡΟκΡότηΟI} μήνα γιο τις εργολαβίες κτλ. των οποίων η αξία καταβλήθηκε l<ατ6 τΟν

προηγοιjμεvο μήνα
.010V δr.\' l~ι~6oxει.αριη_ φcΡΟλ. Ι1Γι1pώOιJοllaγρόφετοl ο ορlΟ. οοτυν. ταιι'Τότητος.
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