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Από τον έλΕγχο που διενεργήσαμε, με εντολή του ΠΡΟίσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ρόδου για την διαπίστωση του
πραγμαTlΚΟύ χρόνου διακοπής εργασιών της mo πάνω εmχείρησης προέκυψαν τα εξής:

Α. ΤΜΗΜΑ Κ.Β.Σ.

Ι. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟ/ΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΜΓΩΝ

Ποσό

Ποσό

γ) Τελευταία ε

Είδο βl Νου
ε ΣEλiδα ι λfoυ

ιί. ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡ/ΟΤΗΤΑΣ

1. Από εmτόπια αυτοψία στην εγκατάσταση της εmχείρησης διαπιστώθηκε όTl δεν ασκείται καμία δραστηριότητα
από :.._ .

2. Από λοιπά στοιχεία:

α) Μισθωτήριο συμβόλαιο για εκμίσθωση της εγκατάστασης από την (ημερ/νία) .

.............................. στον (Αρ. κατάθεσης στ ην Δ.Ο. Υ. )

β) Διαλυτικό εταιρείας κατστεθειμΕνο στο Πρωτοδικείο Ρόδου από .

γ) .
. .

111 ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ'ΦΤΜ_ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Ακυρώθηκαν 1α παρακάτω βιβλια και οιοιχεία :



. .•. .•ΔΙΕΥΘΥΝΣ:ΗΚΕΝΤΡΙΚΟ .................. ............. ..........--
ΕΙΔΟΣ (') ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ,

ΑΡΙΘΜΟΣ' ΗΜΕΡΟΜ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΟ ΕΩΣ

Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.ΕΙΔΟΣ Ι. ...•..•. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .............................................

ΕΙΔΟΣ ι.) θΕΩΡΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜ ΑΠΌ ΕΩΣ ΑΠΟ ΕΩΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(.) για φtμ-μηχανισμοuς να ανσiρόφειOJ ο ιuπος KCJJο ΑΜ- .
(-) σε περίπτωση πλtoν της μιας εγκατάστασης νσ αναπαράγεται η πσρούαα σελί5σ

Ημερομηνϊσ 0 ••••••••••••••• 00 ο ο •• ο ο

Για το Τμήμα Κ8Σ



Γ . - .. 111.ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Α .

1. Τελευταίες υποβληθείσες δηλώσεις Φ.Π.Α.

α. Περιοδική δήλωση ΦΠΑ πφόδου....... .. __. έτους __..

β. Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.έτους. __ . __ μΕ υπολοιπο .

γ. Δήλωση υπε ραξίας __ __ __ο •••••• •••••••••• __ ••• __ • __ ••••••••••••••••••

δ. Έκτακτή δήλωση __ __ο __ ••••••• __ ••••••••••••••••••••••••• : •••••

ε. Μηδενικές δηλώσεις Υ'α τα δl~xειpισΤΙKά έτ η .

2. Η τελευταΙα ενδοκοινοτική απόκτηση διενεργήθηκε τΟ..-- τΡίμηνο ιου έΤους __.. __.

με χώρα προέλευσης την ; κατ ποσό .

3. Η τελευταΙα ενδΟΚΟIVΟTlκήπαράδοοη διενεργήθηκε τΟ τΡίμηνο 'ου έτους .

με χώρα προοριο μού την και ποσό .

Παρατηρήσεις:

... ' '" ' ' ' " - - - .
••••••••••••••• - •••••••• ~._ ••• - ••••• ο ••••• ' ••••• ο ••• _. 0.0 •••••• 0.0 Ο' ••••••• 0.0. _ ••••••• _.0 ••• 0.00.00.0 _ ••••• 0'0 •••••• ο •• 0.0 .••••• 0.0 •••• ' ••••••• ο ••••••••

••••••••••••••• - ••••••••• ~. 0.0 0.0 0.0 ••• - ••••• 0.0 ••• 0.0 _ ••••• _ •• 0.0 _ •• ".0, •••••••• 0.0 0.0.,.0.00.0 _ •• ο •• 0'0 0.0 0.0 0.0 Ο' •• _ •• _,_ ••••• , ••••••••••••• _ ••••••••••

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

... .

Hμερoμηνiα , .

Για το τμήμα Φ.Π.Α



., '.. .
Β. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

'. Ι''''Iζ.ΙΑc.. '''''Ι, ....•c..'ΙU'ι'Υ~"μU'Ι"''''fI\U UVIVf..lVIIIUIIU.

ΑΡΙΘΜ.ΚΥΚΛ IΧήΔΧ ΚΥΒΙΚΑ ΩΦΕΛΦΟΡΤ ΕΙΔΟΣ (') .ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ('Ο).

~...

..

(') φορτηγό,ΕΔΧ,λεωφορείο,κλπ

(-) αναγράφεται η ημερομηνία μηαβίβασής του, ακινησίας του,κλπ

2. Δεν είχε στην κυριότητα του κανένα επαγγελμστικό αυτοκίνητο.

(Διαγράψιε ανάλογα την περίπιωση 1 ή 2)

Ημερομηνία. .

Για το Τμήμα αυτοκινήτων

•.•.•.••••~~ •••__ •__ ••..•••••.•.•.•••.•.•._. ......••... . _. .........• _ ••.•••• _... .•...• . .. ~1.-.-.-..! .-.-.-.-.

Γ. ΦOPOΛOΓlKEΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Από την. έρευνα που έΎιΥΕσια lηρουμενα αΡXεfα των τμημάτων της υπηρεσία; μας, διαmσιώθηκε ότι σXεrιKά με τη

διακοπτόμενη δραστηριόιητα έχουν υποβληθεί {ανά τμήμα).φορολογικές δηλώσεις, ως κάτωθι:

ι. ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Υπσβλήθηκαν δηλώσεις φoρoλoγiας εισοδήματος (ως εmτηδευματίας), μέχρι ΚQJιο οικονομικό έτος .

(διαχειριστική περίοδος , )

................................................................................................................................................... ~.....

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

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

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

... ..' .

.....••...................•.......•...••..•••.•......•••••••••••..•.............•..•....•....•..•.....••.......•...•••.......••....•.•••••••....••.....••

... .'. . .
και δrιλώσεις υπεραξίας αυτor.ινήτων Ν 1160181 (εφόσον είχε στην κυριόιηια ,ου επαγγελμσrιKό αυτοκίνηισ), για 10
I"nI ••• ",,,,~A,,,,,,,,,,, •..••." •., ••.•, ••.••.••••." ••".,ι,., .•••••.•.•,•." ••r"•.••." .

Ημερομηνία; .

Γιο 10 Τμημο φορολογίας εισοδήμαιος

")
1



--- ------------- --~------------------------------
111.ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ '-Ο
Υποβλήθηκαν δηλώσεις των παρακάτω φορολογιών: .

1. Φ. Μ. Υ ~ ~.. ~~.~~ ~ ~.•.................... ~..............•.....•..

π ροοωρινή ~ ~ ~ .

Ορl σΗ κή έτ ου ς : ' .

2. Αμοιβών τρίτων και ελευθερίων επαγγελμάτων μηνός.

3 ~~ ~.~ ~ : .

4 : .

Παρατηρήσεις:

' ••• ,. ' •••• 0 ο.' ο •• ο ••••••••••• ,,0 •••••• ο •• ο •••••••••••••••••••• 0.0 •••••• 0.0 0.0 ••• 0.0 ••••••••••••••• 0.0 0'0 "ο 0'0 0'0 "0 0'0 •••••• 0'0 0.0 •••••••••••••••••••••

....................................................................................................................................................
....................... - .
..................... .

...... . .

... _ .. ' ' " , .

...................................................................... ; ; .

. Hμεpoμηνlα ........................•...

Για το τμ~μa Παρακρατούμενων φόρων

1



Δ. ΛιS1'ΠAΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΣTOIXEiA~

Τέλος στον έλεγχο προσκομiσιηκav και τα εξής, αποδεικτικά ιης ημερομηνίας διακοπής, οιοιχεϊa:

1...

2

3

4 .

5... . .

6 :.. __ __ __ .

Ε. nOPIEMA ΕΛΕΓΧΟΥ

Από όσα ποοαναΦέοθηκαν. ποοκύπτεl ότι n εmvείοnσn υε στοινεία :

ΕΠΟΝΥΜIΑ-ΕΠΟΝΥΜα

αΝαΜΑ .

ΠΑΤΡΩΝΥΜα
..

ΑΝΤΙΚΕίΜΕΝα ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔIΕΥθΥΝΣΗ

ΑΦ.Μ

αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Ρόδου. έπαψε να ασκεΙ την ανωτέρω δραστηριότητα από .............................................•

χρόνο κατό τον οποίο μπορεί να γίνει η 'διακοπή.

.••.•~ ί

θΕΩΡΗθΗΚΕ

ΗΜ ΕΡΟΜΗΝΙΑ .

α πρ.οΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.ο.Υ ..

ΕΛΕΓΧθΗΚΕ

. ΗΜΕΡαΜΗΝίΑ. .

Ο ΕπαΠΤΗΣ

Ι
ΗΜΕρ.οΜΗΝίΑ .

.ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ
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