
   Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Φ.Π. (άρθρου 29, ν.3986/2011)

   - ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
   - ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ Δ', Ε', Ζ' ΠΗΓΗΣ
   - ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ... Κ.Τ.Λ.
   - ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ

   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ   
   ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ   

Υπόχρεου   ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Της συζύγου

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ   

      

   Α.Φ.Μ. της Συζύγου                          ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ της Συζύγου

  Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
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                Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  

    ΔHMOΣIA OIKON. YΠΗΡ. (Δ.O.Y.)                  Α.Φ.Μ.                    αρ. δήλωσης

  

      ΟΙΚ. ΕΤΟΣ                             αρ. χρημ. καταλ.                                αρ. ειδ/σης

       
       

                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                          Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν          ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ν.3986/2011E

   Οδηγίες - Πληροφορίες επί του εκκαθαριστικού σημειώματος
   Μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος υποβάλλετε στη Δ.Ο.Υ. 
   αίτηση για νέα εκκαθάριση:
                

   1.  Εάν επιβλήθηκε εισφορά του ν.3986/2011:
            στο εισόδημα που λάβατε από μισθούς, συντάξεις ή πάγια αντιμισθία ως πρόσωπο
            με βαριά κινητική αναπηρία πάνω από 80%, ή πρόσωπο ολικώς τυφλό,
            σε αποζημιώσεις που λάβατε λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης,
            σε εφάπαξ παροχές ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών, εφάπαξ
            επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων, κ.τ.λ.,
            εφόσον είσθε μακροχρόνια άνεργος, εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.,
            εφόσον λαμβάνετε επίδομα ανεργίας, έστω κι αν κατά το 2010 είχατε εισόδημα και δεν
            έχετε πραγματικά εισοδήματα κατά το χρόνο της παραπάνω εισφοράς,
            εφόσον είσθε κάτοχος Ε.Ι.Χ. κυβισμού άνω των 1.929 κυβικών, με παλαιότητα άνω των
            10 ετών ή αναπηρικού που απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας,
            εφόσον είσθε κάτοχος μηχανοκίνητου σκάφους ανοιχτού τύπου, ταχύπλοου ή μη,
            ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρα.               
                       

   2.  Εάν επιβλήθηκε τέλος επιτηδεύματος του ν.3986/2011:
            εφόσον δεν ασκείτε δραστηριότητα και έχετε υποβάλλει δήλωση διακοπής στη Δ.Ο.Υ. πριν την 01.01.2010,
            εφόσον ασκείτε δραστηριότητα σε χωριά έως 500 κατοίκους και σε νησιά έως 3.100 κατοίκους (εξαιρούνται οι τουριστικοί τόποι),
            εφόσον οι μήνες λειτουργίας λόγω κλείσιμου ή μετασχηματισμού της επιχείρησης είναι λιγότεροι από τους αναφερόμενους,
            για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο (π.χ. φορολογία πλοίων). 

   - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

   - ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ, ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ, ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΑ
   - ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

   ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
   Δ. ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Φ.Π. (άρθρου 30, ν.3986/2011)

   - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Υπόχρεου Της συζύγου

   Ε. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ (άρθρου 31, ν.3986/2011)
   - ΕΔΡΑΣ
   - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 12μηνης διάρκειας λειτουργίας - (Αριθμός υποκαταστημάτων * 300€)
   - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ με διάρκεια λειτουργίας < 12 μήνες - (Συνολικός αριθμός μηνών / 12 * 300€)

Μήνες λειτουργίας:

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΜΕΧΡΙ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ

[ Σφραγίδα & Υπογραφή ]

ΣΥΝΟΛΑ

   ΣΤ. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Υπόχρεου Της συζύγου

Υπόχρεου Φ.Π./ Ν.Π. Της συζύγου

Υπόχρεου Της συζύγου

Για την πληρωμή στα πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ., κ.α.), είναι απαραίτητο να προσκομίσετε το παρακάτω απόκομμα.

*

   * Το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις. Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των τριακοσίων (300)
      ευρώ, εκτός της τελευταίας.


