
ΔΗΛΩΣΗ ΦOPOΛOΓlAΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

Αριθ. Δήλωση~I ~

Αριθ. Φακέλου :.

α) Απα την πωληση αχήματας Ι.Χ. 'και μότασικλετων παυ απατελούν πάγιο στοιχείο επιχεΙρησης
ή ελεύθερου επαγγελματΙα (άρθρο 28 ν. 2238/1994 και άρθρο 5 ν. δ. 1146/1972)

β) Από την πωληση οχήματος Δ.Χ. με την άδεια κυκλοφορΙας του ή χωρίς (άρθρο 10 ν. 2579/1998)
,"'. ' ι:

Υπαβάλλεται σε (2) ή σε (4) αντίτυπα

Γ1ΡΟΣ ΤΗ Δ.Ο.Υ .

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ , .

Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (αταυική ή Ο.Ε. Ε.Ε. Ε.Π.Ε., Α.Ε. Ι.Μ.Ε., Συνεταιρισμός κτλ.)

Επώνυμο ή Επωνυμία Όνομα ----. Όνομα πατέρα ----- --_._--
(Κεφαλαία)

Τίτλος: Νομική μορφή
(aτoμική ή Ο.Ε, Ε.Π.Ε., ΑΕ. κτλ-)

Αντικείμενο εργασιών --- -----_. .1 Ι
~~:ΙA lυπ~~~1 Ι ΑΙ Ι Β Ι ΓΙ Ι

(περιγράψΤε το με αιφ(βεια) _ Αρμόδια [Ι]]].•. ..----: . Δ.Ο.Υ.
_.

(της επιx.εfMσης)
ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΑΧΥΚΩΔ

Διεύθυνση: Πόληήχωριό [ Ι . . .. Ι Ι Ι Ι Ι []ll]J
Οδός Ι

1:'~ι~.O IuvolJ«al Ι τηλtφ.1 Ι
Ε'δος[Ο Αρ<θo::::IIII:J d:ftΪffiIJTovτ6- ταυτ. ' ΑΦΜΤΟΥΣ'(ΖΥΙΌΥc:r::IIΠΠJJ
τητας (για γυναικες)

Β' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Επώνυμο ή ΕπωνυμΙα
(ΚεφaλαΙα)

Όνομα ... _________ . Όνομσ πατέρα - -,--- ...--.- .

ΕπάγγελμΟ:

Έδρα .Δ!vαη : Πόλη ή χωριό Οδός ---- .... - Αριθ ΤΑΧΥΚΩΔ

ΑρμόδιαΔ.Ο,Υ .............•...............•. :..................-•.•.ΠW Aρl~~τα~π~ςCIIIΠJJ ΑΦΜΙ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι
(Εισοδήματος τουσυζύγου)
ΓΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑ

ΑΡιθ. κυκλοφορίας ΧΡήαη Kατηyapla (ΕΙδας) Τύπος reOPOλoΙπποι ιι ~~~όΕΙΧ-Μστοσικλ. 00
Ι,

ΑΡιθμός θέσεων λεωφΟΡεΙου
Ποσοστό Ποσοστό Χρονολογία Χρονολογία Χρονολογία

.-" Έδρα αuτlτoυ . σuvlσiας που Kσrάθεσης πρώτης άδειας αγοράς αυr!τou
Καθισμένων ΟΡθ(ων μεταβιβάζεrαι πινακίδων στην Ελλάδα από πωλητή

. , ..

Δ' ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ (ΩΦΕΛΕΙΑΣ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ Ι.Χ. ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ**
.~- .. . ~

[Ξ]Τίμημαπώληαης που ouμφωνήθηκε
Τεκμαρτό ποσό ~ GJ ~(χαpnoαήμαυ) -- : 0,024 ή 0.01θ ή 0,030 .TεKμαpnήαξ(α σχήματος

MJo αγοράς ~ Μείαν απoσβέσεις~ Α,απόσβ. αξΙα

~Διαφορό που φορΟλογείται ως υπεραξία 10
. -

Ε' yΠOΛOΓlΣMOΣ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ
, ~" ..

Ynεpαξ(α που φαpαλoγείrαι • @] [Ξ]από την πώληαη α~ματσς (Ι.Χ.) Χ30% = ΦόΡας Υιακαταβολή:

ΑΠΑΜΑΓΗ ΚΑΤΑθΛΗΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ

~ Φόρος:[3i]
(1/θ)

ΦόPoς:~
.',

ΑΡ.θ. ΧΡοναλ. διnλ. Α.χ.κ.

Ο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣΕIΣΠΡΑ;;ΗΣ; Ο προίΠΑΜΕΝΟΣ ΔΟΥ, .

.............................. 200 ... ΗμερΜα παραλαβής ........................ . 200 ...
ΟΔΗΛΩΝ ΟΠΑΡΑΜΒΩΝ



-----------------------------------------------_ .._--

f), ''-.', ι ,. .1. Ι. t "\ ,j'(IIII'':I'JHI1 ιιφ! ""1'- "
Σί ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ (ΩΦΕόΕlAΣ}.',Q)(ΗΜΑΤΟΣΔ.χ. ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

{i1[' t: ,,?',c~"ω oq~gn)~lq~'JX (1 uσr ?Σ);ηoφlJ~~υ1' r••,oo" " . ρ( .f~J"lJII.
ΝΑιMεταβlβαάη όδειας κυκλαφα ας

,.., .•...•..•.''",.. ,~\••..•. ~,.'" ..

Πρoκεψtναυ για Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) txει Υ(νειάλλη μεταβίβαση τ/ς άδειας απ6 1/1/97 και μr:ά ΝΑι
. ι.. ••••

.,ι. ~...••'I~ ο., Κάτω των 5.000 ΝΑι

- .. Πραι<ειμέvou:νια.EAX..σAΞl).nλήθoς καrα!ι<ωντης tδρας

lΔ!..!.<:clj'-o'J!!.r3:!!!t ,.3.fI"l,.3.A •.3.Π.3 1.3.3 , 3.~, ι .1 'l(άτωΤων 100.000, ΝΑι. - ....
Πρoι<εψtvαυ για φορτηγά Δ χ διεθνών μεταφo~ αuμnληρώατε αν ειναι νομαρχιακ6 ΝΑΙ

. (~~.η:".:;1,.•.•' ~- ,
Πραί<εψtvou για λι:ωφαρε(ο Δ χ ενταγμtvo οε ΚΤΕΛυπερασnκ6, ανίlyPc\ψατε το ποσ6 του μερίσματος

Είναι' r:vrrfιιttvo σε ΚΤΕΛκαι ειαελει αOTU<tςεnιβαru<tς Y~ ΝΑι,
πρακεψtναu για λι:ωφαρε(α Δ χ νι", --.-

,,,11 •••• '. ,
Ε(ναι r:vr~ oτov OlJ.e ΝΑι,

..
Μεταβίβαση οχήμcrrος ΝΑι. - . -1

. {.•.ν\{~ι Η Η Μ Μ Ε Έ' --JLόlXlC"'Jl. -
α) Ημερομηνία απΟΧΑΡΑΙςΤΗριομού uo,J1p6ι<επαι να αντικαταοταθεΙ αοιτ6με vto 6χημα ΝΑΙ οχ!

οχήματος, .. ΓΤ ~tνα tτoς απ6 ταν αποχαρακτηριομ6;, ~ -r\,.jΧι:.-"ί .:" 1. Ι
- --- .- .. •. -- Η Η Μ Μ Ε Ε .• .._-_ . ΣΤΟΙΧΕΙΑΝΕΟΥΟΧΗΜΑΤΟΣ ..

β) Ημερομηνία Kιn<λoφoρ(ας vtou ...ΑρΙθμός __ 1 Αριθμός. t1 ι ;, . ,-- οχήματος- --~---- _. .. - ..• - κυκλαφαρΙας nλαιaίou

ΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ .

Σuνoλu<6 '!άfφ,I,9'16 φόρου e!r.h @] - ~ζ,()
(ενημερώvεrαι απ6 τ/ ΔΟΥ)

, , Ι Ι Ι
, Ι.ι.ι.υ. ..J..I ι

l ~ΤABΛIjθl:Q<E,.ΕΦΑΠΑΞ. ,1--1-- '"," , ΒΕΒΑιΩθΗΚΕ ΑΙΝΤΙΣΤΟΙΧΑοι .'
_. - - --._---_._____AI=~Y.~.:ι~ι,. Ό λ (\,.11'1. )', .-- -- ο. _. ___ 0

_,4 •

όT~.3λ' ι JC":Π::".,ΙL.:..ι'••..!- :>o!!!JT Α.Χ-Κ .Α -.- . <Aρι~6ς ~)(,ρoν~ια~oυ .
Ο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ο -- . ..- ;;-~,,;:;-T'
___ ο

ι)-\.... JI, ι :/lγ:.'ι.,."ιι~'( tι !'ίΧι':)ι; ί1 " . • Ί. , '.
:::τ'~ΊΩ,"ύ ι ,!Ι ;::.~''':t-; ...-i' ~;'~Ι:~ Ι uιo:;; ~.'

!;.';..,\;d;-: 0:)' -::. ••••••••••••••• r;::::.:~::- ~ ο •• ., :' ,"I,,\'r'7 ί I1)Ί'~'1<t'~.:.,: , ΗμερΜα παpαλαβ~ς ......,.................... 200 ... 'ο',--- -_.- - _.- -- ._.~-~-- ~-,
Ο προ!ΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΟΥΟΙ ΣΥΜΒΑΜΟΜΕΝΟI α) Ο AΓOPIJ.THI

,...........................................................................
" - _._ ~_...Ι--. -_.- .
β) Ο πΩΛtiTHΣ 1~~:'~.~J.9:~9.~.9:!...~.!.~.~..:.~:.!.~:~:.!..~:.:...:...... "r: Γ;,' :. ,

..•.- ."1.Ί

ι;Ί- ---- ΌΔHΠEΣ-:'~" "
i~' ....:ι., ~•...,,~., ί6'') '", '~In,• __ •. _ •• _ ••• "n.:> 04•••• ι" •• ' ι..:-: •.•••••• ..:Ι.. ••••.

1.Η δήλωση αυτή unοβ6.λλι:ταιαπ6τc!yπωλητ/:.,~, . '. ,_,Ο
. ' .., α) npαι<£ψέvαuγιααuιoκfvητaΔ.X.; Οτ/Δ.Ο.Υ. πOiJεινaraw6δillYiα τ/ i$oραλιJy(α ειαoδ~ματoςτoυ πωλητή, σεTtασερα (4)αvιfnιno, aπ6τα οπο(α τα
rδύoεrnoτptφαvττn, tva oτovαγoραατή και ένaoτovna>λτιτ/'ΙΠαρ:3;6pθρo10.ν. 2579198) -----. ... .
Ι β) npαι<£ψέvαu για αιιroιάνητα ιχ. εnΙσης Oτ/V αρμόδια για τ/ φορολοΥ!α ειοοδήματος του πωλητή ΔΟΥ/m:ΙfύΌQα/iuΠQιέΚτων οπόι ••• το ινά ι:
I-παρoμtvει Oτ/ΔOYKαιTό6.λ/oπαρoδlδεταιατovαWταασoVfα-ΤΉVπρ6.ξή'μεταβlβασης (πωληtή) (παρ. 3, άρθρα 7. ν:Τ 160/1981)--- . -Ι Σημε!ωοη: Εάνη πωλήτρια εlvqι gfJζυyoς. η δf!λωση αυτή υπoβ<lλ/ι;ται Οτ/ ΔΟΥτου ouζύΥαυτ/ς. και oτovn(voκaA'.ouμnληpώYετQLτο ΑΦΜτου
! 2. Ειδικ6.για τ/ ouμnI.ήρωση' ~ών 'ΈVδεlξέίόν,ΟΟ11Ι.,1,,'ΟΓ ~α του αuτΠoυ κτλ) και του κω{ικού αριθμ'αό (06) nOPtxovταL οι ακ6λουθες
--οδηΥ(ες: -- _.. ----.. _.
! ." . ι., •.•••

α)Χρήση:α για αuτoιdνηrα ιδιωnκής'xpήoηςή ΔΧ για αuτoιdνηrα 'δημ6otας xp~oης.
β) ΚατηΥορΙα (Ειδος): Φορτηγό κανό, βυπ0φ6ρα. λεωφoρεlo ασnκό ι<TEΛ;λεωφoρεCoτouρισnκό εnιβoτιJ<ό,μεum\<;χρήσης κτλ. αν6.λοΥα με

την nερ!mωoηo ". ._ . __ .
Υ)Τύπος: Η μ6ρκα του αuτoκινι'rrou ~ το ερΥοστάοιο Kαταcn<εUΉς,καθώς και ο ειδιι<6ς xαραι<tηριoμός του μovrtλou Π.χ. Σnρoέν GS 1130 GS ~

Μ6.ζvταΡΕ2Ν7G,καθώςκαιανεlναιJΕΕΡ~τύiιouJΕΕΡ. --- - "'χ ", ίΑ
δ) ΚΑ06: Aνταπα06.πouΙxouνyραφπ;(αntvανπ aπ6 ταν ΚΑ17, ΚΑ18 διαφtραuν για τονυπολογισμ6 του φόρου στην υπεραξ(α. θαληφθεl

υπόψη τα μι:γαλύτερο απ6 τα δύο ποο6., τα οπο(ο πρtnει να Υραφπ;( αntvαvn απ6 τον ΚΑ06 εκτός tW τ/ρoύvrαι βιβλ/α ΓκατηγορΙος, οπ6π:
λαμβάνεται υπόψη οι: κάθε περ(nτωσητo ποσ6 του 18.
3. ΚΑ 05: Για ταvτειψαρrό πρooδιoρι0μ6tης αξ(ας του οχήμοτοςτο πΟΟ6των οφειλ6μενωντελών χαρroαήμOυτ/ς παραγράφου 4 του άρθρου 4 του
ν.δ.II46/1972 (οχετ. ΠΟΛ1002/10/112001) τα οπο!α ΈXouνμετετραπεl σε ευρώ (οχετ. ΠΟΛ 1268121/11/2001) διαιρε!ται με το 0,024 πρoκεψtναυ για
ΕΙΧ,μετοΟ,030 πΡ'οκεψι"!,,υ για ~ και Ο,Οlθπρακεψtναu γιαταλoιnά οχήματα. .',
4, Αν το νto 6χημα κιικψρ6ρησε μετ6 τον αποχορακτηριομ6 του παληού, θα εφαρμοστούν οι διcrrάξεις του 6ρθρου 55 ταυ ν. 1591/19θθ. Εαν
6μως κυκλοφ6ρησε πριν απ6 τον anOXQΡO""lPIoμ6 δε.θαεφαρμΟΟΤΟύνΟΙδιατάξεις του άρθρου 55. .
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