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«Πρόσκληση για την άσκηση του Δικαιώματος Ακρόασης»
Παξαθαινχκε φπσο εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο
παξνχζαο (θαη ην αξγφηεξν ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ εθπλνή απηήο)
ππνβάιιεηε ζηελ ππεξεζία καο ηηο απφςεηο ζαο ως προς ηην πρόθεζή ηης λα εθδψζεη ζε
βάξνο ζαο απφθαζε ………….
(πξνζδηνξίδεηαη ην είδνο ηεο απφθαζεο), *

θαζφζνλ δηαπηζηψζεθε απφ ηελ ππεξεζία καο ......................……………
(πξνζδηνξίδνληαη νη πξάμεηο, νη ιφγνη θαη νη δηαηάμεηο πνπ ζπλεγνξνχλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ
ηεο πξφζεζεο γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο πεξηιεπηηθά, θαη αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά θαη
πεξηιεπηηθά ηα έγγξαθα θαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο πνπ δηαζέηνπλ
νη ηεισλεηαθέο αξρέο, ηα νπνία θαη ζπλεγνξνχλ ζηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο)
Μπνξείηε ελεκεξσζείηε γηα ηνλ θάθειν ηεο ππφζεζεο θαη λα ιάβεηε αληίγξαθα ησλ
εγγξάθσλ απηνχ.
ε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηε ζηελ ππεξεζία καο ηηο αλσηέξσ απφςεηο ζαο εληφο ηεο αλσηέξσ
πξνζεζκίαο ησλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο παξνχζαο, ε
Τπεξεζία καο δχλαηαη, αλάινγα κε ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο ησλ απφςεσλ ζαο, λα εθδψζεη
ηελ απφθαζή ηεο θαη πξηλ ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο απηήο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηε επηπιένλ ηελ
πξφζεζή ζαο λα εθθξάζεηε πεξαηηέξσ ηηο απφςεηο ζαο εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ παξαζέζεηε ηηο απφςεηο ζαο ζηελ ππεξεζία καο εληφο ηεο αλσηέξσ
πξνζεζκίαο, ζα ζεσξεζεί φηη παξαηηεζήθαηε απφ ην Δηθαίσκα ηεο Αθξφαζεο θαη ε Τπεξεζία καο
ζα πξνβεί ζηελ ιήςε απφθαζεο.
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ

ΣΟΤ ΣΕΛΩΝΕΙΟΤ ………….

*Εηδηθφηεξα σο πξνο ηε δηαδηθαζία βεβαίσζεο ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο ζπκπιεξψλνληαη:

Επιπρόζθεηη βεβαίφζη οθειλής καηά ηο ζηάδιο ηοσ ηελφνιζμού

σμπληρφμαηική- βεβαίφζη οθειλής καηά ηο ζηάδιο ηοσ εκ ηφν σζηέρφν ελέγτοσ

Απόρριυη αίηηζης διαγραθής ή/και επιζηροθής οθειλής
θαζψο θαη αλαιπηηθά (αλά Κ.Α. Εζφδνπ Πξνυπνινγηζκνχ)
α) ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο απφ δαζκνχο θφξνπο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο, ζηις
περιπηώζεις βεβαίωζης ηελωνειακής οθειλής,
β) ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ηεισλεηαθήο νθεηιήο απφ δαζκνχο θφξνπο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο θαη,
ελδερνκέλσο, θαη (ή κφλνλ) απφ ρξεκαηηθέο πνηλέο, ηο οποίο και δεν διαγράθεηαι ή δεν επιζηρέθεηαι,
κεηά απφ αίηεζε ή πξνζθπγή ηνπ πξνζψπνπ πνπ θαιείηαη λα αζθήζεη ην Δ.Α.).

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II

Ε Λ ΛΗ ΝΙ ΚΗ Δ ΗΜ Ο ΚΡ ΑΣ Ι Α

ΓΕ Ν. Δ /Ν Η Σ Ε ΛΩ Ν Ε Ι Ω Ν & Ε .Φ .Κ .
Δ/Ν Η:

ΣΜ ΗΜ Α

:
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ήκεξα ηελ ………… ηνπ κελφο ……………., ηνπ έηνπο……………., εκέξα……………. θαη
ψξα………. ν ππνγξάθσλ …………………., κεηά απφ εληνιή ηνπ πξντζηάκελνπ ηεο
Σεισλεηαθήο Αξρήο ……………………, πήγα ζη…………… (πιήξεο δ/λζε θαηνηθίαογξαθείνπ-έδξα-θ.ι.π, θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαζψο θαη επσλπκία λνκηθνχ
πξνζψπνπ) ……………………… γηα λα επηδψζσ ζηνλ/ζηελ ……………………………….,
κε Α.Δ.Α.Σ. …………………,
[κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ……(λφκηκνπ εθπξνζψπνπ-αληηπξνζψπνπ, δηθαζηηθνχ
πιεξεμνχζηνπ,
αληηθιήηνπ
–…….
ηνπ/ηεο
……
………………………………………………………………………………………………………
…………. ]
(διαγράθεηαι εθόζον η επίδοζη γίνεηαι προζωπικά ζηον ίδιο ηον αποδέκηη ηης
πρόζκληζης-θσζικό πρόζωπο)
απνδέθηε ηεο «Πρόζκληζης για ηην άζκηζη ηοσ Δικαιώμαηος Ακρόαζης», κε αξηζκφ
πξσηνθφιινπ……………………., ε νπνία εθδφζεθε ηελ ……………………….., εκέξα
…………………….., θαη αθνχ (δελ) βξήθα απηφλ επέδσζα ηελ ελ ιφγσ πξφζθιεζε
ζηνλ/ζηελ ………………………………., κε Α.Δ.Α.Σ. ………………… .
Ο ππάιιεινο πνπ έθαλε ηελ επίδνζε
(Τπνγξαθή)

Σν πξφζσπν πνπ παξέιαβε ηελ πξφζθιεζε
(Υπογραφή)

Επεηδή ην πξφζσπν απνπζίαδε / αξλήζεθε λα παξαιάβεη ηελ αλσηέξσ πξφζθιεζε, έγηλε
ζπξνθφιιεζε
ηεο
Πξφζθιεζεο
παξνπζία
ηνπ
κάξηπξα
………………………………………………………………………………………………….
Ο κάξηπξαο
(Τπνγξαθή)

