ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9 παξ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟ(1):

Υ.Δ.Ε ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
(Για ηην καηαβολή ηης ειζοδημαηικής ενίζτσζης ηοσ άρθροσ 27, παρ. 3, ηοσ Ν. 3016/2002 ).

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986,
δειώλσ όηη:

1. Οικογενειακι κατάςταςθ: ____________________________________ (ζγγαμοσ, άγαμοσ, ςε χθρεία,
διαηευγμζνοσ, ςε διάςταςθ)
2. το ςυνολικό ετιςιο φορολογοφμενο πραγματικό ι τεκμαρτό, κακώσ και το απαλλαςςόμενο ι
φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο, ειςόδθμα μου, τθσ ςυηφγου μου(*) και των ανιλικων τζκνων μου
από κάκε πθγι, φορολογικοφ ζτουσ 2015 (ειςοδιματα που αποκτικθκαν από 1-1-2015 ζωσ 31-122015) δεν υπερβαίνει το ποςό των 3.000€ .
3. ΔΕΝ ΕΧΩ ΛΑΒΕΙ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΧΤΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 27, ΠΑΡ.3, ΣΟΤ Ν. 3016/2002.
4. Αςκώ τθ γονικι μζριμνα των τζκνων μου και δεν τθν ζχω απολζςει με οποιονδιποτε τρόπο.
(*)δηαγξάθεηαη ε θξάζε «ηεο ζπδύγνπ κνπ», εθόζνλ δελ ππάξρεη.
…………………, … / … /201….
Ο Δειώλ – Η Δεινύζα
(Τπνγξαθή)
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη
ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε
κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ
δεινύζα.

