
Κατάθεση · Αριθμός Πρωτοκόλλου

Ταχυδρομικώ: Ημερομηνία .

ΔΗΛΩΣΗ

περιουσιακήε κατάστασης έτους 201...

Του Ν.3213/2003 (ΦΕΚ 309/Μ31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Παραλήπης ης δήλωσης: Γ Μονάδα της Αρχής Καταπολίμησης ης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματκέ;
Δραστηριότητες και ης Χρηματοδότησης ης Τρομοκρατίας και Ελέγχου Των Δηλώσεων Περιουσιαής Κατάστασης

Ι. Στοιχεία του υπόχρεου

ΑΦΜ αι..ιΩώ.ί ΑΛΤ Αρμόδια Δ.Ο.Υ

Επώνυμο Α.Α9.Σ Όνομα Α/?.έ9Τ
όνομα πατέρα ΑΝΊ.Ι9 όνομα ;:Ή1α
ιδιοτητα μετην οποιολυποβαλλεται η δηλωση Ι7.(.ι4.έΙ.ήι’ι
επάγγελμα ./)1 διεύθυνσηεπαγγέλμαος Ι
Διεύθυνσηκατοικίας ΑιΝ’!ΙΞ.]. 1.2 τηλ
Χρόνος ανάλη’ης καθηκόντων για πρώτη φορά (με την ιδιότητα του υπόγβεου)

2. Στοι7εία Του τιμ συζύγου

ΑΦΜ Ο .%.2.9Λ2 ΔΤ...ΑξΗ Ο.3 4ρμόδιαΔ.Ο.Υ ‘ΪΡ7
Επώνυμο Όνομα €ΊΊ’1.
όνομα πατέρα Μ42Γ.ν όνομα μητέρας ΖΔ.
ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωση

επάγγελμα διεύθυνση επαηέλαατος ηλ.Ζ ί.)?%
Διεύθυνση κατοικίας, ίϊ., ?.ΧΡ.έ τη;

3. Στοιχεία ανήλικων παιδιών

3.1 Επώνυμο Όνομα έτος γεννήσεως

3.2 Επώνυμο Όνομα έτος γεννήσεως
3.3 Επώνυμο Όνομα έτος γεννήσεως
3.4 Επώνυμο Όνομα έτος γεννήσεως

3.5 Επώνυμο Όνομα έτος γεννήσεως
3.6 Επώνυμο Όνομα έτος γεννήσεως

1. Στοιχεία των κατά τό άρθρο 13 εδ. β’ [ΕΚ. οικείων (συγγενείς εξ’ αίματος και εξ’ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή,
θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί Και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών)

4.1 Επώνυμο [).Ρ\ΓλΡλΥ Όνομα 1541.Ρ\ σχέση σΊη/έ%Έιας.....Τ.ί.ί&)

4.2 Επώνυμο £&Ώ.έ·.ζ:,Υ Όνομα...ΤΜήΛΑ σχέση συηένειαπ

4.3 Επώνυμο Όνομα σχέση συηένεε..&7ίψ4?έ.2ΪίΜ/

4,4 Επώνυμο Όνομα σχέση

4.5 Επώνυμο Όνομα σχέση συηένειας

4.6 Επώνυμο Όνομα σχέση συγγένειαε

4,7 Επώνυμο Όνομα σχέση συγγένειαε

4.8 Επώνυμο Όνομα σχέση συγγένειας

4.9 Επώνυμο Όνομα σχέση σιηένειας

4.10 Επώνυμο Όνομα σχέση συγγένειας



Α. Κατάσταση Που περιέχει λεπτομερώς τα υφιστάμενα Κατά την 31η Δκεμβρί0υ Τοιι προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία. Ειδικώς η αρχική
δήλωση περιλαμβάνει Τα α0ιστάμαα Κατά Το χρόνο υπαβαλή; “ι; περιουσιακά στοιχείο.

ΑΙ. Περιουσιακά στοιχεία ελεγχόμενου.

\

Ν

.4.1. Ιιι Έσοδα «πώ Κάθε πηγή Κατά τα τρία (3 προιιγαύμινα οικονομικό έτη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΟΔΗ!νιΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ (ΕΕΕ)

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜ1ΚΟ ·ΕΤΟΣ 20 ιΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΈΤΟΣ 20υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 201.4-
(1-1-201.3 έως3ι-12-201.3) (1-1-201Ιέως31-12-2012 (1-1-201/.. έως3ί-12-201λ.)

1 2 2

2ο1Ί.3/ 2/4ς1.ί/ 5 ιι
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Α. Κατάσταση που περιέχει λεπτομερώς Τα υφιστάμενο Κατά Την Μη Δεκεμβρίου τση προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία. Ειδικώς, η αρχική δήλωση

περιλαμβάνει Τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία.

ΑΙ. Περιουσιακά Στοιχεία Ελεγχόμενου.

Α.Ι.ΙβΕσαδα από κάθε Πηγή κατάτο Τρέχον οικονομικό έτος.

ιΡΟΡ0ΔΟΓΙΙζΟ ΈΤΟΣ 201.5] ΔΟΙΠΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΣΟΔΑ (ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΕΕΙΣ, ΔΑΝΕΙΑ,

ΚΩΔΙΚΟΣ (1-1-2Ο14. έωε3ί-12-20Ι4.) ΔΩΡΕΕΣ Κ.ΛΠ.)
Α/Α ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΦΟΡΟΔΟΓΟ%ΙνΙΕΝΑ ΑΙΣΙΟΡΟΛΟΓΗΤΑ

ΠΟΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΕΒΙΑΤΑ -

1 2 3 4 5

— Ο

—
1-ι:,%Ιμί



4.1.2 Ακίνητα καθώς και εμπράγματα δικαιώματα υα αυτά.

ιιήττ.ιι - . Ι ΚΑΤ.Ια.\ΗΘΕ.ΝΗ
ΚΩ.ΧΙΚΟΣ Ι ΝΟΜ0! 10Π044Ε11,\ ΕΙ0 .ΕΈ1

όηιί1
ΕΜΗΡΤ%14Τ0 ΜΚΑΙΠΜΑ ΠΟΠΟ: Ε1Σ1Ρι.θ6’ Π?ϋΕ.’Ε’τΓ ΑΡΙ8½Ι0Σ

ΜΑ ΥΒ0ΧΙ’ΕΟ %ΤΕΤΑ0 κΟι%ΟΤΖΙΤ4
.ιΙ’ΓΗΤΟ

=%12 —

Κ ΓΗΖΙ1 η%ιΗμ ΣΕ η ΡΙΙΑΤΕ1· .%11ΤΑ80 ΙΙΣ

-_ Ι
Ι -___

1 2 3 3 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
· .Ζι ινν’1 ϊιΖ’ι

‘ ΜΤι11 3 Ι%1 Ι Ο 1 η6(ι.ί1?4 Ι
. ΙΔΙ. 1% ιιι Ι 5_Δ_-3έ Ι ΜΙ
— ..Δ. 11 ..64? ΙΜΙ Ι 5_ί
— ο Δ1. ‚ ήΜΤ4,1. .1513 1 η

ε ) ...........Α3μ& ι λ35 ό
1 ΝΙ Ι Ι%& ·3 .ί/1Ϋ»4 ι ιμ

— Μιιιιιγι* Ι —

— ΐ —
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Α.1.3 Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα, και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΤΡΙΣΤΗΣ
ΚΩΔΠ(ΟΣ ΕΣΔΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ (ΣΕ €)

ΜΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ
‘Η ΜΕΡΙΔΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟΥ ΚΤΕΊ ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΣΙΑ ΔΓΑΓΡΑΦΚΣ

Ι 2 3 3 5 6 7 8α 8β
—
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Α.1.4 Καταθέσει; αα Τρά.τεςες Ταμιευτήριο και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά Πιστωτικά Ιδρύματα ανά λογαριασμό

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣ0 ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ( ΓΙΑ ΚΑΤΕΘΕ!ΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΜΑ
ΥΠοΧΡΕΟΥ

ΕΙΔΟΣΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
(Ημ/νίαιπολσίιαα 1 12014) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) κΑτΑΘΕΣΗ:

1 2 3 3 5 6 1

Ο 4ιτ, Ε )
—

741 ‘1ι 1
— Τ_Ι1Ι Ι

—

Γ&Ι(Ϋ11ε1 3 Ιτ .1 ς Ι

—
Ι

—

Ι

—

ό



Α. 1.5 Πλατύ και εναέρια μεταφορικά μέεα καθώς και Τα κάΟε χρήσης οχήματα.
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Α1.6 Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση.
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ΕΙΒΣΥΝΑΒΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι. Φωτοτυπία ης δήλωσης φόρου εισοδήματος του ελεγχομένου έτους (δηλ.Ε1).
2. Αν η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά, εκτός από το Ε Ι του ελεγχόμενου έτους Θα προσκομίζονται και τα ΕΙ

των τριών (3) προηγούμενων ετών. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η δήλωση φόρου εισοδήματος (ΕΙ) έχει
υποβληθεί ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου, Θα προσκομίζεται και αντίγραφο του ειααΘαριστικού σημειώματο,
εφόσον τούτο έχει εκδοθεί.

3. Φωτοτυπία του τελευταίου Ε9.
4. Φωτοτυπίες όλων των τίτλων κτήσεως περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν και αναφέρονται

στην παράγραφο Α. Στη περίπτωση Που η δήλωση υποβάλλεται για δεύτερη, τρίτη, κ.λπ. φορά προσκομίζονται μόνο
οι τίτλοι κτήσεως ή εκποιήσεως ακινήτων που έλαβαν χώρα κατά το ελεγχόμενο έτος.

5. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει τα υφιστάμενα Κατά την 31 η Δεκευθρίου του προηγούμενου έτους πε
ριουσιακά στοινεία. Ειδικώς , η αρνική δήλωση περαμβάνει τα υοιστάμενα Κατά το γρόνο υποθολής ης περιου
σιακά στοιγεία. Οι υπόχρεοι οιοε&ουν να επισυνάπτουν στη δήλωση αντίγραφα των οικείων παραστατικών.

ΠΡΟΘΕΣΙνΗΛ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ενενήντα 190) ημέρες από την απόκτηση ης ιδιότητας (αρχική δήλωση) και επαναλαμ
βάνεται κάθε χρόνο κατά το διάσημα ης θητείας, της ά*τκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας και
για ένα (1) έτος μετά την απώλεια ή η λήξη της και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά της λήΕη υποβολής της δήλωσης φο
ρολογίας εισοδήματος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Οι δηλώσεις υποβάλλονται ατην Γ Μονάδα της Αρψς είτε αυτοπροσώπως, είτε ιιε αντιπρόσωπο, είτε ταχυδρομικώε στη
διεύθυνση:
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠ0ΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩ1Ν ΑΩΟ ΕΓΚΑΗ1ΥΙΑΤΤΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤ1ΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑ
ΣΤΑΣΗΣ (Γ’ ΜΟΝΑΔΑ)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 92, 11353, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες στα τηλ.: 2103401 951, 945, 913 8’- / /

Αθήνα,

ΟΕ7

(υπογραφή)

(καθένας χωριστά για Τα προσωπικά του στοιχεία Και από κοινού για Τα περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων παιδιών)

ΕΚΘΕΣΗ Κ&ΤΑΘΕΣ

Ο/Η παραπάνω Υπόχρεο κατάθεσε αυτοπροσώπως ή με τ...ν ανππρόσωπό του τη
δήλωση περιουσιακή τ κατάστασης.

Αθήνα, / /20

Ο /Η Υπάλληλος
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΠΣ

Παρατήρηση Σε περίπτωση που κάποιος 4 κάποιοι πίνακες δεν επαρκούν συμπληρώνονται πρόσθετοι.

Λ) Στον Πίνακα Α1.Ια Καταχωρούνται Τα έσοδα από κάθε πηγή, Κατά Τα τρία (3) τελευταία οικονομικά έτη πριν από την

αρχική υποβολή ης δήλωσηε, όπως αυτά δηλώΘηκαν στις αντίστοιχες δηλώσεις φόρου εισοδήματος (έντυπο £1)

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
1. Στη Θέση Ι σημειώνεται ο υπόχρεος με Θ για τον/την υπόχρεο, με Ι για τον/ην σύζυγο του Και με 2 για Τα ανήλικα τέκνα του.

2. Στη Θέση 2 σημειώνεται για κάθε έτος ξεχωριστά Το σύνολο των εισοδημάτων (πραγματικών Και όχι τεκμαρτών) από κάθε πηγή

προέλευσης,

8) Στον Πίνακα Λ1.Ιβ Καταχωρούνται τα έσοδα από κάθε πηγή, Κατά τυ τρέχον οικονομικό έτος, όπως αυτά δηλώθηκαν

στη δήλωση φόρου εισοδήματος (έντυπο ΕΙ)

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
1. Ση Θέση Ι σημειώνεται ο υπόχρεος με Ο για τον/ην υπόχρεο, με Ι για τον/την σύζυγο Του και με 2 για τα ανήλικα τέκνα του.

2. Ση Θέση 2 σημειώνεται Το οορολσιητέο εισόδημα. καθώς κει Το εισόδημα Που σορολογείται αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο

3. Ση Θέση 3 σημειώνεται, σύμφωνα μετα παραπάνω, το αφορολόγητο εισόδημα

3. Στη Θέση 4 σημειώνεται το σύνολο των λοιπών εσόδων από κάθε Πηγή Προέλευσης

Γ) Στον Πίνακα Α1.2 Καταχωρούνται τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία καθώς και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά Κατά

τον χρόνο υποβολής ης δήλωσης (άρθρο 2 Ν.3213/2003)

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Ι. Στη Θέση Ι σημειώνεται ο κάτοχος του ακινήτου με Ο για τον/ην υπόχρεο, με Ι για τον/ην σύζυγο του Και με 2 για τα ανήλικα

τέκνα του.
2. Στη θέση 2 σημειώνεται το είδος της κατάστασης ή της μεταβολής που επήλθε στο ακίνητο με Ο για το ακίνητο Που προϋπάρχει

ης περιόδου Που αφορά η δήλωση Και εξακολουθεί να υπάρχει Κατά τον χρόνο υποβολής, με 1 γιατο ακίνητο Που αποκτήθηκε κατά τη

χρονική Περίοδο Που αφορά η δήλωση, με 2 για το ακίνητο Που εκποιήθηκε αντίστοιχα καί με 3 για το ιδιόκητο ακίνητο Που ευρίσκεται

υπό ανέγερση Κατά η χρονική περίοδο Που αφορά η δήλωση.
3. Στη Θέση 3 σημειώνεται ο Νομός στον οποίο ευρίσκεται το ακίνητο.
4. Στη Θέση 4 σημειώνεται ο Δήμος ή η Κοινότητα σην οποία ευρίσκεται Το ακίνητο.
5. Στη Θέση 5 σημειώνεται η Οδός ή η Τοποθεσία ατην οποία εύρίσκεται το ακίνητο.
6. Στη Θέση ό σημειώνεται το είδος του ακινήτου (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 1)
7. Ση Θέση 7 σημειώνεται η έκταση του εδάοους σε τετραγωνικά μέτρα (τιι.

8. Ση θέση 8 σημειώνεται η έκταση των κΙισμάτων σε τετραγωνικά μέτρα (πτυ.
9. Ση Θέση 9 σημειώνεται το έτος κτήσης του ακινήτου.
ΙΟ. Στη Θέση 10 σημειώνεται το εμπράγματο δικαίωμα επί Του ακινήτου (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΥΙΠ)

11. Στη Θέση ΙΙ σημειώνεται το Ποσοστό εΠΙ του ακινήτου Που κατέχει ο υπόχρεος.

12. Ση Θέση 12 αναγράφεται ο τρόπος κτήσης Του ακινήτου. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ νΗ)
13. Στη Θέση 13 σημειώνεται το τίμημα Που καταβλήθηκε για ην κτήση ή εισπράχθηκε από την διαγραφή του ακινήτου.

13. Στη Θέση 14 σημειώνεται η προέλευση των χρημάτων σε περίΠτωση κτήσης του ακινήτου. (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 11)
15. Ση Θέση 15 σημειώνεται ο τίτλος μεταβολής κατάστασης του ακινήτου. (πχ. αριθμός συμβολαίου αγοράς, αριθμός οικοδομικής

άδειας, αριθμός σύμβασης γονικής παροχής κλπ.)

Δ) Στον Πίνακα Α1.3 Καταχωρούνται Μετοχές ημεδαπών Και αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων ή μη σε χρηματιστήρια,

ομόλογα, Και ομολογίες κάΘε είδους, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κατά Τον χρόνο

υποβολής ης δήλωσης.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
1. Στη Θέση Ι σημειώνεται ο υπόχρεσ; με Ο για τον/ην υπόχρεο, με Ι για τον/την σύζυγο του και με 2 για Τα ανήλικα τέκνα του.

2. Στη θέση 2 σηυειώνεται το είδος της κατάστασης ή ης μεταβολής που επήλθε στους πάσης φύσεως τίτλους με Θ για τους τίτλους

Που προϋπάρχουν ης περιόδου που αοορά η δήλωση Και εξακολουθούν να υπάρχουν Κατά τον χρόνο υποβολής, με Ι για τους τίτλους

Που αποκτήθηκαν κατά ην Περίοδο που αφορά η δήλωση Και με 2 για τους τίτλους Που εκποιήθηκαν αντίστοιχα.

Ιο
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3. Στη θέση 3 σημειώνεται ο χειριστής μερίδας Επενδυτή, δηλαδή η Χρηματιστηριακή, Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή οποισδήποτε
φορέας μεσολάβησε στην αγορά του τίτλου.
4. Στη θέση 4 σημειώνεται το είδος Του τίτλου (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ)
5. Στη Θέση 5 σημειώνεται ο εκδότης του τίτλου.
6. Στη Θέση ό σημειώνεται η ποσότητα του τίτλου.
7. Στη θέση 7 σημειώνεται ο τρόπος κτήσης των τίτλων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ)
8. Στις Θέσεις 8α και 8β σημειώνεται Κατά περίπτωση τό τίμημα Που καταβλήθηκε για την απόκτηση ή ειστράχθηκε από Την
εκποίηση του τίτλου.

Σηυείωση: Σε περιπτώσεις κτήσεως τίτλου. από δωρεές, κληρονομιέε, γονικές παροχές ή προικοσύμιρωνα δεν συμπληρώνονται νι
Θέσεις 8α Και 8/]

Ε) Στον Πίνακα ΑΙ.4 Καταχωρούνται οι κατεχόμενες καταθέσεις σε Τράπεςεε, ταμιευτήρια Και άλλα ημεδαπά ή
αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύματα ανά λογαριασμό κατά Τον γρόνο υποβολή: ηε δήλωσηε.

ΕΙΔ ΙΚΟΤ Ε ΡΑ:
Ι. Στη Θέση Ι σημε.ώνεται ο υπόχρεο με Ο για τον/ην υπόχρεο, με Ι για τον/ην σύζυγο του Και με 2 για Τα ανήλικα τέκνα του. Οι
υπόχρεοι οφείλουν να αναφέρουν και τους λογαριασμούς, στους οποίους οι παραπάνω είναι συνδικαιούχοι με τρίτα πρόσωπα.
2. Στη Θέση 2 σημειώνεται Το είδος του λογαριασμού (Προθεσμιακός, Ταμιευτηρίου κτλ.).
3. Στη Θέση 3 σημειώνεται το ποσό της κατάθεσης και η ημερομηνία αναφοράς του υπολοίπου.
4. Στη θέση 4 σημειώνεται Το νόμισμα ης κατάθεσης.
5. Στη θέση 5 σημειώνεται το Πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο η%ρείται η κατάθεση.
6. Στη Θέση ό σημειώνεται η Χώρα για καταθέσεις σε Πιστωτικό Ιδρυμα εΞωτερικού.
7. Στη Θέση 7 σημειώνεται η προέλευση των κεφαλαίων ης κατάθεσης. (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙ)

Σημείωση: Στη Θέση 3 να σημειώνεται το ποσό της κατάθεσης στν σύνολό τον και να μην επιμερίζεται ανά σονδικαιούχο, σε
περίπτωση παν υφίσταται αυτός.

ΣΤ) Στον Πίνακα Α1.5 Καταχωρούνται τα πλωτά Και εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και τα οχήματα κάθε χρήσης, Κατά
τον χρόνο υποβολής ης δήλωσης.

Ε ΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Ι. Στη Θέση Ι σημειώνεται ο κάτοχο1 του υεταφορικού μέσου με Ο για τον/ην υπόχρεο, με Ι για τον/ην σύζυγο του Και με 2 για
το/τα ανήλικα τέκνα του.
2. Στη θέση 2 σημειώνεται το είδος της Κατάστασης της μεταβολής που επήλθε στο μεταφορικό μέσο με Ο γιατο μεταφορικό μέσο
που προϋπάρχει ης περιόδου Που αιρορά η δήλωση και εξακολουθεί να υπάρχει νατά την ημέρα υποβολής, με Ι για Το μεταφορικό μέσο
που αποκτήθηκε Κατά την περίοδο που αφορά η δήλωση Και 2 για Το μεταφορικό μέσο Που εκποιήθηκε αντίστοιχα.
3. Στη Θέση 3 σημειώνεται το είδος του μεταΦορικού μέσου. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ 1%’)
3. Στη Θέση 4 σημειώνεται ο αριθμός ηολογίου Κυκλοφορίας Κατά περίπτωση.
5. Στη θέση 5 σημειώνεται η χωρητικότητα ή ο κυβισμός Κατά περίπτωση.
6. Στη Θέση ό σημειώνεται ο λιμένα; ηολόησης σε περίπτωση πλωτών μεταφορικών μέσων.
7. Στη Θέση 7 σημειώνεται το ποσοστό ιδιοκτησίας επί του μεταφορικού μέσου.
8. Στη θέση 8 σημειώνεται Το έτος κτήσης του μεταφορικού μέσου.
9. Στη θέση 9 αναγράφεται ο τρόπος κτήσης Του μεταφορικού μέσου. (Πλ. ΠΙΝΑΚΑ νΤΙ)
ιο. Στη Θέση ΙΟ σημειώνεται το τίμημα Που καταβλήθηκε για την κτήση ή εισπράχθηκε από την εκποίηση του μεταφορικού μέσου.
ΙΙ. Στη Θέση ΙΙ σημειώνεται η προέλευση των χρημάτων σε περίπτωση κτήσης του μεταφορικού μέσον (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ)

Σηιιείωση : Λεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα .·ΙΙ.5 μεταφορικά μέσα Που προέρχονται από ΙΕ.4511ν6’ ίχρηματοδοπκή
μίσθωση) ή /βονομίσθωαη.

Ζ) Στον Πίνακα ΑΙ.6 Καταχωρούνται οι συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση Κατά τον χρόνο υποβολής ης δήλωσης.

Ε ΙΔ ΙΚΟΤΕ ΡΑ:
Ι. Στη Θέση Ι σηιιετώνεται ο κάτοχος τπς συμμετοχή με Ο για τον/ην υπόχρεο, με Ι γα τον/την σύζυγο του Και με 2 για Τα ανήλικα
τέκνα του.
2. Στη Θέση 2 σημειώνεται Το είδος ης κατάστασης ή της ιιεταβολής Που επήλθε στη συαμετοχή με Ο για την συμμετοχή Που
προϋπάρχει της περιόδου που αφορά η δήλωση Και εξακολουθεί να υπάρχει κατά την ημέρα υποβολής, με Ι για την επαύξηση της ήδη
υπάρχουσας ή τη νέα συμμετοχή Κατά τη χρονική περίοδο Που αφορά η δήλωση Και με 2 για την μείωση προϋπάρχουσας συμμετοχής ή
την εκποίηση αντίστοιχα.
3. Στη Θέση 3 σημειώνεται το είδος ης συμμετοχής (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Υ)
4. Στη Θέση 3 σημειώνεται το όνομα ης επιχείρησης. (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ νΙ)
5. Στη θέση 5 σημειώνεται ιο είδος της επιχείρηση:.
6. Στη θέση ό σημειώνεται Το έτος κτήσεως της συμμετοχής.

ΙΙ



7. Στη θέση 7 σημειώνεται Το κεφάλαιο εισφοράς.

8. Στη θέση 8 σημειώνεται το ποσοστό συμμετοχής στην επιχείρηση.

9. Στη θέση 9 σημειώνεται η ποέλευση των χρημάτων σο περίπτωση επαύηση υπάρχουσας ή νέας συμυετοχής.ψλ. ΠΙΝΑΚΑ 11)

12
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