
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΟΥ: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ : 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :    . 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΦΜ: 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΒΑΣΕΙ Ν. 3697/2008 

 

ΔΟΥ:           
Κωδικός ΔΟΥ :   
Οικονομικό έτος : 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 
Νομική μορφή :   
Κατηγορία βιβλίων:   
Ακαθάριστα έσοδα (εκτός 4214.5402):   
Ακαθάριστα έσοδα (μόνο 4214,5402):   
Αποκρ. φορ. ύλη - Παραβ. ΚΒΣ (εκτός 4214,5402):   
Αττοκρ. φορ. ύλη - Παραβ. ΚΒΣ (μόνο 4214,5402):   
Καθαρά κέρδη (Δηλωθέντα):   
ΜΣΚΚ (Προβλεπόμενος πινάκων) % :   
Συντελεστής ΦΠΑ (Μεσοσταθμικός) % :   
ιΒάση Υπολογισμού του Φόρου :   
Συντελεστής φόρου (Περαίωσης) % :   
Φόρος (Περαίωσης):   
ΦΠΑ (Περαίωσης):   
Διαφορές ΦΠΑ:   
Σύνολο φόρου περαίωσης :   
Σύνολο οφειλής (ευρώ): |   

  
  
  

Αρ. πράξεων επιβολής προστ. ΚΒΣ ή 
Αριθμοί πρωτ. ΔΠ : 

          
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Γιο την αποδοχή της περαίωσης, των εκκρεμών υποθέσεων, με τις διατάξεις της παρούσας πρέπει, εντός 10 ημερών, από την επίδοση αυτού του «Εκκαθαριστικού Σημειώματος»: 
α) Να υπογραφεί η σχετική «πράξη αποδοχής» από τον επιτηδευματία ή τον εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, η οποία αποτελεί ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη αποδοχή του «Εκκαθαριστικού Σημειώματος» β) Να 
καταβληθούν ταυτόχρονα τα 20% της συνολικής οφειλής και τυχόν προστίμων ΚΒΣ. Το δε υπόλοιπο της οφειλής να καταβληθεί σε έξη (6) ίσες μηνιαίες δόσεις όταν η αρχική συνολική οφειλή είναι μέχρι 25.000 ευρώ ή σε οκτώ (8) 
ίσες μηνιαίες δόσεις όταν η αρχική συνολική οφειλή είναι μέχρι 60.000 ευρώ ή σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις όταν η αρχική συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ.Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
των 500 ευρώ. Στην εφ' άπαξ καταβολή ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των 500 ευρώ, χορηγείται έκπτωση 5%. 

2. Η αποδοχή της παρούσας είναι προαιρετική. 
ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΡΙΘ.    . / Με την παρούσα αποδεχόμαστε την 

παραπάνω συνολική οφειλή, για την περαίωση των οικονομικών ετών 
2008 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣΤΗΣΔΟΥ..... / ......./ ......  

Ο ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ! Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΟΥ 


