ΤΜΠΛΗΡΏΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΟΤΔΑΣΗ
ΕΦΟΟΝ ΔΙΚΑΙΟΤΥΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΟΝΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΑΕΝ/ΠΛ/ΤΡΟΤ / Γξαθείν πνπδαζηηθήο Μέξηκλαο

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

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

Σει:

Σόπνο Καηνηθίαο:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

(3

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

1 . Το φορολογικό ζτοσ 20__ δεν ήμουν υπόχρεοσ ςε υποβολή δήλωςησ φορολογίασ ειςοδήματοσ καθώσ
δεν είχα ετήςιο πραγματικό ή τεκμαρτό ειςόδημα φορολογοφμενο ή απαλλαςςόμενο.
2. Το ςυνημμζνο φωτοαντίγραφο τησ τελευταίασ δήλωςησ περιουςιακήσ κατάςταςησ (Ε9) είναι ακριβή
αντίγραφο του πρωτοτφπου που κατζχω ή Δεν ζχω περιουςιακά ςτοιχεία ςτο όνομα μου ώςτε να είμαι
υπόχρεοσ ςτην υποβολή δήλωςησ, ςφμφωνα με τη διαμόρφωςη περιουςιακήσ εικόνασ μου για το ζτοσ 20….
Επίςησ δηλώνω ότι δεν ζχω ειςπράξει το ςτεγαςτικό επίδομα άλλη φορά για το ζτοσ…………..

(4)

Ηκεξνκελία:

/

/ 20..

Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

(Απαραίτητη θεώρηςη γνηςίου υπογραφήσ)
(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.

