Παράρτθμα 2
----------------------------

ΑΔΑ: 6ΖΜΞ4653ΠΣ-ΚΓΞ

«Πρόγραμμα Οικονομικισ Ενίςχυςθσ Επιμελϊν Φοιτθτϊν/τριϊν που ανικουν ςε Ευπακείσ Κοινωνικζσ Ομάδεσ (ΕΚΟ) - Β’ Κφκλοσ»,
του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ», που ςυγχρθματοδοτείται
από τθν Ελλάδα και τθν Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο)
---------------------------«Τπόδειγμα υπεφκυνθσ διλωςθσ περί μθ υποχρζωςθσ υποβολισ φορολογικισ διλωςθσ 2016»
---------------------------ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟ :

ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΏΝ (ΙΚΤ)

Ο – Θ Όνομα:

Επϊνυμο:

Όνομα και Επϊνυμο
Πατζρα:
Όνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
(2)

Θμερομθνία γζννθςθσ :
ΑΦΜ:

ΔΟΤ:

Σόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου
Σαυτότθτασ:
Σόποσ Κατοικίασ:

Σθλ:
Οδόσ:

Αρικ:

ΣΚ:

Δ/νςθ Θλεκτρ.
Σαχυδρομείου (Εmail):

Αρ. Σθλεομοιότυπου (Fax):
(3)

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ , που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του
Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι:
Δεν είμαι υπόχρεοσ υποβολισ Φορολογικισ Διλωςθσ για το φορολογικό ζτοσ 2016. υγκεκριμζνα:
□ Δεν είχα ετιςιο πραγματικό ι τεκμαρτό ειςόδθμα φορολογοφμενο ι απαλλαςςόμενο.
□ Αποτελοφςα εξαρτϊμενο μζλοσ βάςει του άρκρου 11 του Ν.4172/2013 με ετιςιο φορολογθτζο
ειςόδθμα που δεν υπερζβθ το ποςόν των 3.000 ευρϊ .
□ Τπιρξα κάτοικοσ εξωτερικοφ χωρίσ πραγματικό ι τεκμαρτό ειςόδθμα ςτθν Ελλάδα.
□ Ιμουν κεκαρμζνοσ μοναχόσ με ειςόδθμα που δεν υπερζβθ το ποςόν των 9.500 ευρϊ.
Θμερομθνία:

….… /……/2018

«Βεβαίωςη του γνηςίου τησ υπογραφήσ του δηλοφντοσ»
Ο – Η Δει.

(Υπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία 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) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.
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