
 1 

 
  

                                                               ΑΓΑ:ΒΔΥ7Η-ΗΩΡ                                                                                 

                                                                                Αζήλα,    15  Απξηιίνπ  2013 

                                                                                ΠΟΛ. 1079 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ   
Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ 
ΔΟΓΩΝ              
1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝ & ΔΙΓΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ  
ΣΜΗΜΑ Β’ 
2) ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ 
ΔΟΓΩΝ   
Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ 
ΔΟΓΩΝ 
Β) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ 
(Γ.Γ.Π..) 
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΚΔΠΤΟ 
Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Τ (Γ30) 
ΣΜΗΜΑ Β΄ 
 
Σασ.Γ/νζη : ίνα 2-4 
Σασ.Κωδ. : 10672 ΑΘΖΝΑ                                            
Πληποθοπίερ:                                                                     
Σηλέθωνα : 210 - 3644781                                     
FAX : 210 3642251       
                            

 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟ: Ωρ Αποδέκηερ Π.Γ.  
 

Α Π Ο Φ Α  Ζ 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
 
 

Έρνληαο ππφςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.2579/1998 (31 Α’), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 3775/2009 (122 Α). 

2. Σελ αξηζ.  ΠΟΛ 1117/8-9-2009 (2131 Β΄) «Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ δειψζεσλ απφδνζεο ηνπ ηέινπο ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο 

ΘΔΜΑ : ςμπλήπωζη ηηρ απιθ.1085746/857/Σ.&Δ.Φ./8-9-2009 (ΠΟΛ. 1117) 
απόθαζηρ ηος Τποςπγού Οικονομίαρ & Οικονομικών  και ςποβολή 
ηηρ Γήλωζηρ Απόδοζηρ ηος ηέλοςρ ζςνδπομηηών κινηηήρ 
ηηλεθωνίαρ και ηος ηέλοςρ καπηοκινηηήρ ηηλεθωνίαρ και ζηη 
ζςνέσεια απόδοζη αςηών, καηά πεπίπηωζη, με ηη σπήζη 
ηλεκηπονικήρ μεθόδος επικοινωνίαρ ή ζηην απμόδια Γ.Ο.Τ. για ηιρ 
σπήζειρ 2010, 2011, 2012 και εθεξήρ καθώρ και επικαιποποίηζη ηος 
ενηύπος ηηρ δήλωζηρ απόδοζήρ ηοςρ. 
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ηειεθσλίαο θαη ηνπ ηέινπο θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο, θαζψο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ πξάμεσλ επηβνιήο ησλ ηειψλ θαη ησλ πξφζζεησλ ηειψλ». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 284/1988 (128 Α’) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ», φπσο ηζρχεη. 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 41 θαη 90 ηνπ π.δ. 63/2005 (98 Α΄) 

«Κσδηθνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά 

Όξγαλα». 

5. Σελ ππ΄αξηζκ ΤΠΟΙΚ 07927 ΔΞ/19-9-2012 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ 

θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (2574 Β’), «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ 

Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Μαπξαγάλε».  

6. Σελ αξηζ. Γ6Α 1015213 ΔΞ 2013 (Β΄130) απφθαζε πεξί κεηαβίβαζεο 

αξκνδηνηήησλ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

7. Σελ αλάγθε θαζνξηζκνχ ηξφπνπ απνζπκθφξεζεο ησλ Γ.Ο.Τ. αιιά θαη 

δηεπθφιπλζεο ηεο εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο πεξί ππνβνιήο δήισζεο 

απφδνζεο ηνπ ηέινπο ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηνπ ηέινπο 

θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο, ζην πιαίζην απινπνίεζεο ησλ θνξνινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ιφγσ ησλ δηακνξθσζεηζψλ λέσλ ζπλζεθψλ, ηφζν ζηνλ ηνκέα 

νξγάλσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ, φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. 

8. Όηη απφ ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 
 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 
 

Άπθπο 1 
 
Σπόπορ Τποβολήρ ηηρ Γήλωζηρ Απόδοζηρ ηος ηέλοςρ ζςνδπομηηών κινηηήρ 

ηηλεθωνίαρ και ηος ηέλοςρ καπηοκινηηήρ ηηλεθωνίαρ  
 

1. Οι εμππόθεζμερ δηλώζειρ  απόδοζηρ ηνπ ηέινπο ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θαη ηνπ ηέινπο θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο μηνόρ Φεβποςαπίος 

διασειπιζηικήρ σπήζηρ έηοςρ 2013 και εθεξήρ ππνβάιινληαη και ηο 

αναλογούν ηέλορ απνδίδεηαη πποαιπεηικά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο 

κεζφδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ, ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..).www.gsis.gr  

 

2. Οι εκππόθεζμερ δειψζεηο απφδνζεο ηνπ ηέινπο ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θαη ηνπ ηέινπο θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 

2010 θαη εθεμήο ππνβάιινληαη και ηο οθειλόμενο ηέλορ αποδίδεηαι από ηο 

μήνα Αππίλιο έηοςρ 2013 νκνίσο πξναηξεηηθά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο 

κεζφδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ, ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) www.gsis.gr 

 

3. Η νξηδφκελε ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηεο παξνχζεο δηαδηθαζία καθίζηαηαι 

ςποσπεωηική  από  ηο μήνα  επηέμβπιο έηοςρ 2013 και εθεξήρ. 

 

4. Οη ππφρξενη, εθφζνλ είλαη λένη ρξήζηεο, εγγξάθνληαη ζηηο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο TAXISnet ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ κε αξηζκφ ΠΟΛ.1178/ 

http://www.gsis.gr/
http://www.gsis.gr/
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7.12.2010, ΑΓΑ41ΦΜΗ-ΣΛ(ΦΔΚΒ΄/9.12.10) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ. Η δηαδηθαζία απηή δελ απαηηείηαη γηα ηνπο ήδε πηζηνπνηεκέλνπο 

ρξήζηεο ζε νπνηαδήπνηε εθαξκνγή. ε πεξίπησζε απελεξγνπνίεζεο απφ ηελ 

ΓΓΠ ησλ θσδηθψλ πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα, εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα 

ζην άξζξν 6 ηεο αλσηέξσ απφθαζεο. 

 

5. Όιεο νη ηξνπνπνηεηηθέο δειψζεηο απφδνζεο ηέινπο ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θαη ηέινπο θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά 

ζηελ αξκφδηα  Γ.Ο.Τ. 

 
Άπθπο 2 

 
Αποδεικηικό ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ και καηαβολήρ ηος ηέλοςρ 

 
Οη ππφρξενη πνπ ππνβάιινπλ δήισζε απφδνζεο ηέινπο ζπλδξνκεηψλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηέινπο θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο θαη θαηαβάιινπλ απηφ  
κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ, νθείινπλ λα 
δψζνπλ εληνιή πιεξσκήο, μέσπι ηην καηαληκηική ημεπομηνία, ζε Σξάπεδεο 
πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα λα παξέρνπλ ηελ 
ππεξεζία απηή. Σν ζχζηεκα κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ππνβνιήο ηεο 
δήισζεο παξάγεη ην ζεκείσκα γηα πιεξσκή ηνπ ηέινπο φπνπ πεξηέρεηαη ε 
«Σαπηφηεηα Πιεξσκήο», ζηνηρείν απαξαίηεην γηα λα δνζεί ε εληνιή πιεξσκήο 
ζηελ Σξάπεδα. ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο πιεξσκήο νξίδεηαη ην πνζφ 
θαη πξνζδηνξίδεηαη ε πξνζεζκία γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ζηελ ηξάπεδα. 

 
Άπθπο 3 

Ζμεπομηνία ςποβολήρ 
 

1. Η πξνζεζκία ππνβνιήο είλαη απηή πνπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 

ηνπ λ.3775/2009, δειαδή, ππνβάιινληαη κεληαίεο δειψζεηο ηέινπο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα απφ ηεο έθδνζε 

θάζε ινγαξηαζκνχ θαη κεληαίεο δειψζεηο ηέινπο θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο 

κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κεζεπφκελνπ κήλα είηε απφ ηελ πψιεζε ησλ 

θαξηψλ νκηιίαο είηε ησλ θαξηψλ αλαλέσζεο ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ή 

επηθνηλσλίαο, είηε απφ ηελ αλαλέσζε ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο ή επηθνηλσλίαο κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. ε πεξίπησζε πνπ ε ηειεπηαία εκέξα είλαη 

άββαην ή Κπξηαθή ή επίζεκε αξγία  θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο είλαη 

ε πξψηε επφκελε εξγάζηκε κέξα.  

2. Ωο εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο δήισζεο, θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, 

ζεσξείηαη ε εκεξνκελία πιεξσκήο ζηελ ηξάπεδα. 

 
 
 

Άπθπο 4 
 

Έλεγσορ – Δνημέπωζη Γ.Ο.Τ. με καηασώπιζη ζηοισείων δηλώζεων και 
βεβαίωζη/πίζηωζη ηων ειζππασθένηων εζόδων. 

 
1. Η αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ελεκεξψλεηαη απφ ηελ Γ.Γ.Π.., ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ απφδνζεο ηέινπο ζπλδξνκεηψλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηέινπο θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηελ δηαπίζησζε 

ηεο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο, αλά ππφρξεν, κε ηαπηφρξνλε θαηαρψξεζε ζην 
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ζχζηεκα TAXIS ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ παξαιαβήο δήισζεο θαη 

βεβαίσζεο/πίζησζεο ησλ εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ, κε εκεξνκελία 

ηξηπινηχπνπ βεβαίσζεο θαη πίζησζεο απηήλ ηεο πιεξσκήο ζηελ ηξάπεδα. 

 
2. Η αξκφδηα Γ.Ο.Τ. έρεη ηε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ 

δειψζεσλ απφδνζεο ηέινπο ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηέινπο 

θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο, ησλ ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ βεβαίσζεο θαη ησλ 

ζηνηρείσλ πιεξσκήο απηψλ. 

 

                                                             Άπθπο 5 
        Δπικαιποποίηζη ενηύπος δήλωζηρ απόδοζηρ  ηέλοςρ ζςνδπομηηών  

κινηηήρ ηηλεθωνίαρ και ηέλοςρ καπηοκινηηήρ ηηλεθωνίαρ. 
          Η ππνβνιή ηεο δήισζεο απφδνζεο ηνπ ηέινπο ζπλδξνκεηψλ θηλεηήο 
ηειεθσλίαο θαη ηνπ ηέινπο θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο 
κεζφδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ ή ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γίλεηαη ζχκθσλα κε 
ηα ζπλεκκέλα επηθαηξνπνηεκέλα έληππα δήισζεο απφδνζεο  ηέινπο ζπλδξνκεηψλ  
θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηέινπο θαξηνθηλεηήο ηειεθσλίαο. 

Άπθπο 6 
Ηζσύρ ηηρ Απόθαζηρ 

1. Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2010  θαη επφκελεο. 

2. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

               ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ                                  Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ        

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ                     ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ 

 

 

 

 

  

ΤΝΖΜΜΔΝΑ: δπν (2) θχιια 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα άκεζε δεκνζίεπζε) 

 

ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Όιεο ηηο Γ.Ο.Τ. 

2. Διεγθηηθά Κέληξα 

3. Κεληξηθή Τπεξεζία .Γ.Ο.Δ.  

4. Έλσζε Δηαηξεηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο 

Λ. Κεθηζίαο 56, 151 25 ΜΑΡΟΤΙ  

ΗΗΗ.  ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. ηνπξλάξα 
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2. Γξαθείν Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θ. Γ. Μαπξαγάλε 

3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ Θ. Θενράξε                    

 4. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ΓΓΠ  

 5. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο  

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ 

4. Γξαθείν Αλ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγίαο θ. Κξηηζέιε 

5. Όιεο ηηο Φνξνινγηθέο Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα 

6. Γ.Γ.Π.. Γ/λζε 30ε - Σκήκα Β’ 

7. Γ.Γ.Π..  ( Γ 30) α) Έξγν TAXIS – Οκάδα Άιισλ Φφξσλ. 

                           β) Έξγν TAXIS – γηα θαηαρψξεζε ζην Γηαδίθηπν 

8.  Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (10 αληίγξαθα) 

9.  Πεξηνδηθφ «Φνξνινγηθή επηζεψξεζε». 

10.  Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ. 

11.  Γ/λζε Πνιηηηθήο Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ  

12.  Γ/λζε Σειψλ & Δηδ. Φνξνινγηψλ  – Σκήκα Β΄ (10) 
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                                                                                                                     ΓΙΑΥ.    ΔΣΟ  ………………………… 
                                                                                                                     ΜΗΝΑ   ………………………………. 
Γ.Ο.Τ.  ……………………….                                                                       ΑΡ.ΦΑΚ.  ……………………….………        
Γηεχζπλζε:  …………………...                                                                     Α.Φ.Μ.     ……………………………… 
 

Γ Ζ Λ Ω  Ζ 
ΑΠΟΓΟΖ ΣΔΛΟΤ ΤΝΓΡΟΜΖΣΩΝ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ 

(πληάζζεηαη ζε δχν αληίηππα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα επηζηξέθεηαη ζην θνξνινγνχκελν) 
 

          Δ  
       Π 
  Σ      Ι 
  Ο    Υ 
   Ι     Δ 
  Υ     Ι 
  Δ     Ρ 
   Ι     Η 
  Α     
         Η 
          

 
Δπσλπκία ………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Αληηθείκελν εξγαζηψλ ………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Γηεχζπλζε …………………………………………………………Σει. …………………………….. 
 

 
 

          Αμία ινγαξηαζκνχ 
Πιήζνο 
ινγαξηαζκψλ 
θαηά θιηκάθην 

Πνζνζηφ 
Οθεηιφκελν ηέινο 
ζε επξψ 

Κ.Α.Δ. 

 
1 

 
Μέρξη  50,00 επξψ 
 

  
x       12% 

  

 
2 

 
Απφ 50,01-100,00 επξψ 

  
x       15%       

 

 

 
3 

 
Απφ 100,01-150,00 επξψ 
 

  
x       18%      

 

4 Απφ 150,01 επξψ θαη άλσ  x       20%  

  
 χ λ ν ι ν 

 

  

 
 

Πξφζζεην ηέινο εθπξνζέζκνπ 
…….(1)  x  1,5% =…………%  (2) 

  

 
 

Θεσξήζεθε 
………………. 

Ο Πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ. 
 

 

 
              Γενικό ύνολο 
 

 
 
 

 
 
 

πλνιηθφ πνζφ γηα θαηαβνιή επξψ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
……………………………… 

Ο ΓΗΛΩΝ 
 
 
 
 

 
……………………  

Ο ΛΟΓΙΣΗ 

 
        …………………………... 

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
 
 

 

(1)  Αξηζκφο  κελψλ                                                                                                                                                          
(2)  χλνιν  πνζνζηνχ 
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                                                                                                                       ΓΙΑΥ.    ΔΣΟ  ………………………… 
                                                                                                                     ΜΗΝΑ   ………………………………. 
Γ.Ο.Τ.  ……………………….                                                                       ΑΡ.ΦΑΚ.  ……………………….………        
Γηεχζπλζε…………………... .                                                                      Α.Φ.Μ.     ……………………………… 
  
 

Γ Ζ Λ Ω  Ζ 
ΑΠΟΓΟΖ ΣΔΛΟΤ ΚΑΡΣΟΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ 

(πληάζζεηαη ζε δχν αληίηππα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα επηζηξέθεηαη ζην θνξνινγνχκελν) 
 

          Δ  
       Π 
  Σ      Ι 
  Ο    Υ 
   Ι     Δ 
  Υ     Ι 
  Δ     Ρ 
   Ι     Η 
  Α     
         Η 
          

 
Δπσλπκία ………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Αληηθείκελν εξγαζηψλ ………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Γηεχζπλζε …………………………………………………………Σει. …………………………….. 
 

 
 

πλνιηθή θαζαξή αμία 
θαξηψλ νκηιίαο ή 
αλαλέσζεο  ρξφλνπ 
νκηιίαο ή επηθνηλσλίαο       
κε νπνηνλδήπνηε άιιν       
ηξφπν γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
ηνπ νθεηιφκελνπ ηέινπο 

Πνζνζηφ 
Οθεηιφκελν ηέινο 

ζε επξψ 
Κ.Α.Δ. 

………………………...επξψ 
 

x 12 % ……………………...επξψ  

 
 

Θεσξήζεθε 
………………. 

Ο Πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ. 
 

 
 

 
 

Πξφζζεην ηέινο εθπξνζέζκνπ 
………(1)  x  1.5%=………%  (2) 

  

           
          Γενικό ύνολο 

  

πλνιηθφ πνζφ γηα θαηαβνιή επξψ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

 
………………………………

Ο ΓΗΛΩΝ 
 
 
 
 
 
 

 
…………………………  

Ο ΛΟΓΙΣΗ 

 
           …………………………... 

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 

(1) Αξηζκφο  κελψλ                                                                                                                                                          
(2) χλνιν  πνζνζηνχ 


