
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Η επιχείρηση «ΚΑΠΑ SHIPPING Lτο» με αντικείμενο εργασιών
«ναυλομεσιτικά», κατά την διάρκεια του διαχειριστικού έτους 2012, εισήγαγε και
ευρωποίησε μέσω δύο τραπεζών τα παρακάτω ποσά συναλλάγματος:

Με την τράπεζα «ΖΗΤ Α» (από τις διάφορες Β.Α.Σ.): 342.500 δολλάρια Η.Π.Α. και
με την τράπεζα «ΛΑΜΔΑ» (από τις διάφορες Β.Α.Σ.): 247.500 δολλάρια Η.Π.Α ..
Οπότε συνολικά εισήγαγε και ευρωποίησε στο διαχ. έτος 2012: 590.000 δολλάρια
Η.Π.Α.

Τα παραπάνω ποσά αντιστοιχούσαν σε ευρώ κατά την έκδοση των επιμέρους Β.Α.Σ.,
σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των παραπάνω δύο τραπεζών, ως ακολούθως:

Με την τράπεζα «ΖΗΤ Α» (από τις διάφορες Β.Α.Σ.) : 261.450 ευρώ και
με την τράπεζα «ΛΑΜΔΑ» (από τις διάφορες Β.Α.Σ.): 183.333 ευρώ
Σύνολο στο διαχειριστικό έτος 2012 444.783 ευρώ

Κατόπιν των ανωτέρω, η εν λόγω εταιρία, εισήγαγε κατά τη διάρκεια του
διαχειριστικού έτους 2012,δολλάρια Η.Π.Α. 590.000 τα οποία ευρωποιηθέντα
ανέρχονται σε ευρώ 444.783 και συνεπώς η κατά μέσο όρο ισοτιμία των ανωτέρω
νομισμάτων που προκύπτει για το διαχ. έτος 2012 είναι 1,3265 δολλάρια Η.π.Α. προς
1 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω η συμπλήρωση της δήλωσης εισφοράς για την παραπάνω
εταιρία με τις σχετικές βεβαιώσεις των τραπεζών και την υπεύθυνη δήλωση της
εταιρίας, θα έχει όπως το συμπληρωμένο παράδειγμα που ακολουθεί της παρούσης
εγκυκλίου:



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΔ.Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(λρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Προς: Δ.Ο.Υ ΓΙΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡλΙλ .
Ονομα : ΑΝΤΩΝΙΟΣ .
Επώνυμο: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙ ΟΥ .
Ονομα και επώνυμο πατέρα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
Ονομα και επώνυμο μητέρας: ΜΑΡΙΑ .
Ημερομηνία Γέwησης: 11/2/1961 .
Τόπος γέννησης: ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝ ΙΑ .
Τόπος κατοικίας: ΠΕΙΡΑ ΙΑΣ .
Αρθ δελτ. Ταυτότητας: ΠΕ 13168 .

Με ατομιl\.ι'Ίμου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. Ι599/1986, δηλώνω ότι ως εκπρόσωπος της εταιρείας I<J\IlA SHIPPING Lm .
κατά το έτος 2012 (από 01/01l2012 έως 31/12/2012 ) η εταιρία εισηγαγε και ευρωποίησε
για τις πάσης φύσεως δαπάνες του γραφείοlJτης στην Ελλάδα τα παρακάτω ποσά:

ΤΡ λΠΕΖΕΣ EI~λΓΩΓHΣ
ΣΥΝλΛΛλΓΜλΤΟΣ

ΓΙΟΣΟ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΟΣ & ΕΥΡΩΠ/ΝΤΟΣ
ΣΥΝ/ΤΟΣ (ΣΕ ΔΟΛΛ.Η.Π.λ.)

1.

2.

3.

4.

ΖΗΤΑΒΑΝΚ

ΛλΜΔΑΒΑΝΚ
/

/

/

/

342.500

247.500

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 590.000

ΤΡλΠΕΖΕΣ ΕΙΣΛΓΩΓΗΣ ΣYNλΛΛΛΓ~1ATOΣ ΑΝΤΙΣΊΌΙΧΟ ΓΙΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

1.

2.

3.

4.

ΖΗΤΑΒΑΝΚ

ΛΑΜΔλΒΑΝΚ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

261.450
/ .

183.333
/

/

/ .

444.783

Ημερομηνία 30/ 04/ 2013 .
Ο/Η δηλών/οόσοι:

ΑΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΔ. 2
ΛΑΜΔΑΒΑΝΚ
Σουλίου 34,Πειραιάς

Ημερομηνία .20102/20 13 .

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Κύριοι,

Κατόπιν αιτήσεως της εταιρίας σας, βεβαιώνουμε,ότι κατά την χρονική περίοδο από 01-01-
2012 έως 31-12-2012 .
η εταιρία .κΑπΑ SHIPPING ιΤD .
εισήγαγε και ευρωποίησε το ποσό των δολλαρίων ΗΠΑ. 247.500 .
(διακόσιες σαραντα εφτά χιλιάδες πεντακόσια) .
που αντιστοιχούν σε ευρώ 183.333 .
(εκατόν ογδοντα τρεις χιλιάδες τριακόσια σαράντα τρία) .

Οι βεβαιώσεις αγοράς συναλλάγματος ακυρώθηκαν και βρίσκονται στο αρχείο μας.

Η εταιρία κατά δήλωσή της χρησιμοποίησε το συνάλλαγμα το οποίο προήλθε από την
ναυτιλιακή της δραστηριότητα για να καλύψει τις πάσης φύσεως δαπάνες του γραφείου της
στην Ελλάδα.

Η βεβαίωση χορηγείται για να χρησιμοποιηθεί στα Υπουργεία
Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου / Υπουργείο Οικονομικών / Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
καθώς και για τον υπολογισμό της εισφοράς των εταιριών του άρθρου 25 του Ν. 27/1975
(ΦΕΚ Α'77) γαι την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν.4 111/2013 (ΦΕΚ ΑΊ 8)
όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του Ν.4141/20l3(ΦΕΚ A'SI).

Με εκτίμηση,

Για την Τράπεζα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για τις εταιρίες που εγκαθιστούν γραφείο ή υποκατάστημα στην Ελλαδα για πρώτη φορά
αντί από 01-01-2012 .... θα τίθεται η ημερομηνία δημοσίευσης του Φ.Ε.Κ.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΔ. 2
Ημερομηνία 20/02/20 13 .

ΖΗΤΑ ΒΑΝ Κ
Ορφέως 15, Σύνταγμα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Κύριοι,

Κατόπιν αιτήσεως της εταιρίας σας, βεβαιώνουμε,ότι κατά την χρονική περίοδο από 01-01-
2012 έως 31-12-2012 .
η εταιρία ΚΑπΑ SHIPPING LΤΟ .
εισήγαγε και ευρωποίησε το ποσό των δολλαρίων ΗΠΑ 342.5 .
(τριακόσια σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσια) .
που αντιστοιχούν σε ευρώ 261.450 .
(διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσια πενήντα) .

Οι βεβαιώσεις αγοράς συναλλάγματος ακυρώθηκαν και βρίσκονται στο αρχείο μας.

Η εταιρία κατά δήλωσή της χρησιμοποίησε το συνάλλαγμα το οποίο προήλθε από την
ναυτιλιακή της δραστηριότητα για να καλύψει τις πάσης φύσεως δαπάνες του γραφείου της
στην Ελλάδα.

Η βεβαίωση χορηγείται για να χρησιμοποιηθεί στα Υπουργεία
Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου Ι Υπουργείο Οικονομικών Ι Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
καθώς και για τον υπολογισμό της εισφοράς των εταιριών του άρθρου 25 του Ν. 27/1975
(ΦΕΚ Α'77) γαι την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ.
ΑΊ 8) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του Ν .4141/20 13(Φ.Ε.Κ.
Α'81).

Με εκτίμηση,

Για την Τράπεζα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για τις εταιρίες που εγκαθιστούν γραφείο ή υποκατάστημα στην Ελλαδα για πρώτη φορά
αντί από 01-01-2012 .... θα τίθεται η ημερομηνία δημοσίευσης του Φ.Ε.κ.



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)
επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος σε εταιρίες
του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚΑ'Π) με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4111/2013
όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του N.4141/2013

[Υποβάλλεται σε 2 (δύο) αντίτυπα]

σικ.έτος : __ 2013
Διαχ.έτος : __ 2012.
Είδος Δήλωσης: Αρχική Χ Τροπ/κή

Προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ._ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ _
Επωνυμία γραΦείου ή υποκατ/τος ΚΑΠΑSHIPPING ΙΤο .

Επιχείρηση: Διεύθυνση γραΦείου ή υποκατ/τος ΑΚΤΗΜΙΑΟΥΛΗ90 -94, ΠΕΙΡΑΙΑΣ .
Έδρα στην αλλοδαπή .

Νόμιμος Επώνυ μο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓιον .
εκπρόσωπος: Διεύ θυνση κατοικίας ΝΟΤΑΡΑ 50S, ΠΕΙΡΑΙΑΣ .

Στοιχεία ταυτότητας ΑΑ 555555 .

Τ.Κ 18538 .

Όνομα ΑΝΤΩΝIΟΣ .
Τ.Κ 18535 .

Α.Φ.Μ ..0123456789 .
Τηλ. 210 4055555 .

Πατρώνυ μο IΩΑΝΝΗΣ .
τηλ. 210 4200000 .
Α.Φ.Μ 0987654321 .

1 2 3 4
Κλιμάκια ετήσιου συνολικά εισαγόμενου και Συντελεστής εισΦοράς επί τοις Συνολικά εισαγόμενο συνάλλαγμα κλιμακίου ΕισΦορά κλιμακίου Πληρωτέες δόσεις της εισΦοράς
μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος εκατό (σε δολλάρια Η.π.Α.) (σε δολλάρια Η.π.Α.) σε ΕΥΡΩμε βάση τις

(σε δολλάρια Η.Π.Α.) (%) [Γινόμενο στήλης 2χ3] προβλεπόμενες προθεσμίες
πληρωμών

200.000 5 200.000 10.000 Α' ΔΟΣΗ 4.467
200.000 4 200.000 8.000

Υπερβάλλον 3 190.000 5.700 Β' ΔΟΣΗ 4.467
ΣΥΝΟΛΑ 590.000 23.700

Γ' ΔΟΣΗ 4.467

5 6 7 Δ' ΔΟΣΗ 4.467
ΣΥΝΟΛΟΣΕΕγΡΩ ΤιμήR ΣΥΝΟΛΟΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕΕγΡΩ

(όπως προκύπτει από τις [πηλίκο συνόλου 3:5] [πηλίκο 4:6)
σχετικές βεβαιώσεις των

τραπεζών για την συνολική
ετήσια εισαγωγή συν/τος)

444.783 1,3265 17.868

ΥΠΕΥΘΥΝΗΔΗΛΩΣΗ
Βεβαιώνω υπεύθυνα και με επίγνωση των συνεπειών του

νόμου, την ακρίβεια της δήλωσης αυτής.

Ημερομηνία_1.J _3...1 _2013_
σ Δηλών

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓισΥΑΝΤΩΝlσΣ (Σφραγίδα - ΥπογραΦή)

ΠαραλήΦθηκε

Εμπρ/μα __ Εκπρ/σμα __

Ημερο μηνία----....! ---.l __
σ Παραλαβών

Βεβαιώθηκε

Α.χ.Κ. _

Ημερομηνία----....! ---.l __
σ Ενεργήσας τη βεβαίωση

Εισπράχθηκε
Αρ.Διπλοτύπου _

Ποσό Είσπραξης ίσο με το Υ. της
εισΦοράς _

σ Επιμελητής Είσπραξης

(1): Στην περίπτωση που το συνολιοκό ετήσιο εισαγόμενο συνάλλαγμα είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο των 50.000 δολαρίων Η.Π.Α., η οΦειλόμενη εισΦορά θα πρέπει να υπολογιστεί τουλάχιστον για 50.000 δολάρια Η.Π.Α.
(δηλ. 50.000$ χ 5%=2.500$). Το ποσό της διαΦοράς συναλλάγματος μέχρι τις 50.000 δολλάρια που τυχόν δεν εισήγαγε,θα υπολογιστεί σε ευρώ με βάση την ισοτιμία της τελευταίας εργάσιμης ημέρας, του διαχειριστικού έτους της δήλωσης.



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ2
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ)

Ημερομηνία .

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Κύριοι,

Κατόπιν αιτήσεως της εταιρίας σας, βεβαιώνουμε,ότι κατά την χρονική
περίοδο από 01-01-20 έως 31-12-20 .
η εταιρία .
εισήγαγε και ευρωποίησε το ποσό των δολλαρίων ΗπΑ .
(και ολογράφως) .
που αντιστοιχούν σε ευρώ .
(και ολογράφως) .

Οι βεβαιώσεις αγοράς συναλλάγματος ακυρώθηκαν και βρίσκονται στο
αρχείο μας.

Η εταιρία κατά δήλωσή της χρησιμοποίησε το συνάλλαγμα το οποίο προήλθε
από την ναυτιλιακή της δραστηριότητα για να καλύψει τις πάσης φύσεως
δαπάνες του γραφείου της στην Ελλάδα.

Η βεβαίωση χορηγείται για να χρησιμοποιηθεί στα Υπουργεία
Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου / Υπουργείο Οικονομικών / Υπουργείο
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
καθώς και για τον υπολογισμό της εισφοράς των εταιριών του άρθρου 25 του
Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α' 77) γαι την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του
Ν.4Ι 11/2013 (ΦΕΚ ΑΊ 8) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το
άρθρο 45 του Ν.4141/2013(ΦΕΚ Α'81).

Με εκτίμηση,

Για την Τράπεζα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για τις εταιρίες που εγκαθιστούν γραφείο ή υποκατάστημα στην Ελλαδα για πρώτη φορά
αντί από 01-01-20 .... θα τίθεται η ημερομηνία δημοσίευσης του Φ.Ε.Κ.



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ3
(ΕΥΡΩ)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ)

Ημερομηνία .

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Κύριοι,

Κατόπιν αιτήσεως της εταιρίας σας, βεβαιώνουμε,ότι κατά την χρονική
περίοδο από 01-01-20 έως 31-12-20 .
η εταιρία .

, λ' , ,εισηγαγε συνο ικα το ποσο των ευρω .
(και ολογράφως) .
που αντιστοιχεί σε δολλάρια ΗΠΑ .
(και ολογράφως) .

Η εταιρία κατά δήλωσή της χρησιμοποίησε το ανωτέρω ποσό των ευρώ το
οποίο προήλθε από την ναυτιλιακή της δραστηριότητα για να καλύψει τις
πάσης φύσεως δαπάνες του γραφείου της στην Ελλάδα.

Η βεβαίωση χορηγείται για να χρησιμοποιηθεί στα Υπουργεία
Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου Ι Υπουργείο Οικονομικών Ι Υπουργείο
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
καθώς και για τον υπολογισμό της εισφοράς των εταιριών του άρθρου 25 του
Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α'77) γαι την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ ΑΊ8) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το
άρθρο 45 του Ν.414112013(ΦΕΚ A'81).

Με εκτίμηση,

Για την Τράπεζα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για τις εταιρίες που εγκαθιστούν γραφείο ή υποκατάστημα στην Ελλαδα για πρώτη φορά
αντί από 01-01-20 .... θα τίθεται η ημερομηνία δημοσίευσης του Φ.Ε.κ.



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΔΩΣΗ
(ΑρΟρο 8 Ν. 1599/1986)

Προς : ΔΟ) .
Ονομα : .
Επώνυμο: .
Ονομα και επώνυμο πατέρα: .
Ονομα και επώνυμο μητέρας: .
Ημερομηνία Γέννησης: .
Τόπος γέννησης: .
Τόπος κατοικίας: .
Αρθ δελτ. Ταυτότητας : .

Με ατομΙ",l μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις ",ψώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ως εκπρόσωπος της εταιρείας .

, , 20 (, , )" , ,κατα το ετος απο εως η εταιρια εισηγαγε και ευρωποιησε για τις πασης
φύσεως δαπάνες του γραφείου της στην Ελλάδα τα παρακάτω ποσά:

ΤΙ)AΠEZE~ EI~ΛΓΩΓH~
~YNAΛΛAΠνfλ ΤO~

1.

2.

3.

4.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΔΟ

/

/

/

/

ΓIO~O EEΛXΘENTO~ & EYPΩΓI/NTO~
~YN/TO~ (~E ΔΟΛΛ.Ι-Ι.Π.Λ.)

ΤΡΛΠEZE~ EI~AΓΩΓH~ ~YNΛΛΛλΓMλ TO~

1.
/

2.
/

3.
/

4.
......................................................................... /

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΔΟ

λNTI~TOIXO ΠO~O ~E ΕΥΙ)Ω

Ι-Ιμερομ ηνία .

Ο/Η δYjλών/οuσr:ι.
νόμψ,ος εκπρόσωπος



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενο υ σε ευρώ συναλλάγματος σε εταιρίες
του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚΑ'77) με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 του N.4111/2013
όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του N.4141/2013

[Υποβάλλεται σε 2 (δύο) αντίτυπα]

σικ.έτος: _
Διαχ.έτος: _
Είδος Δήλωσης: Αρχική τροπ/κή _

Επιχείρηση:

Νόμιμος
εκπρόσωπος:

Προς τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. _
Επωνυ μία γραΦείου ή υποκατ/τος .
Διεύ θυνση γραΦείου ή υπο κατ/τος .
Έδρα στην αλλοδαπή .
Επώνυμο .
Διεύ θυνση κατοικίας .
Στοιχεία ταυτότητας .

τ.Κ .

Όνομα .
τ.Κ .

Α.Φ.Μ .
τηλ .

Πατρώνυ μο .
τηλ .
Α.Φ.Μ .

1 2 3 4

Κλιμάκια ετήσιου συνολικά εισαγόμενου και Συντελεστής εισφοράς επί τοις Συνολικά εισαγόμενο συνάλλαγμα κλιμακίου ΕισΦορά κλιμακίου Πληρωτέες δόσεις της εισφοράς
μεταφεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος εκατό (σε δολ/άρια Η.π.Α.) (σε δολ/άρια Η.π.Α.) σε ΕΥΡΩμε βάση τις

(σε δολ/άρια Η.Π.Α.) (%) [Γινόμενο στήλης 2χ3] προβλεπόμενες προθεσμίες
πληρωμών

200.000 5 Α' ΔΟΣΗ :
200.000 4

Υπερβάλλον 3 Β' ΔΟΣΗ
ΣΥΝΟΛΑ

Γ' ΔΟΣΗ

5 6 7 Δ' ΔΟΣΗ :
ΣΥΝΟΛΟΣΕ ΕΥΡΩ ΤιμήR ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

(όπως προκύπτει από τις [πηλίκο συνόλου 3:5] [πηλίκο 4:6]
σχετικές βεβαιώσεις των

φαπεζών για την συνολική
ετήσια εισαγωγή συν/τος)

ΥΠΕΥΘΥΝΗΔΗΛΩΣΗ
Βεβαιώνω υπεύθυνα και με επίγνωση των συνεπειών του

νόμου, την ακρίβεια της δήλωσης αυτής.

Ημερομηνία-.l-----.f __
σ Δηλών

ΠαραλήΦθηκε

Εμπρ/μα __ Εκπρ/σμα __
Ημερομηνία-.l-----.f __

σ Παραλαβών

Βεβαιώθηκε

Α.χ.Κ. _

Ημερομηνία-----.J -----.f __
σ Ενεργήσας τη βεβαίωση

Εισπράχθηκε _

Αρ.Διπλοτύπου _

Ποσό Είσπραξης ίσο με το γ. της
εισΦοράς _

σ Επιμελητής Είσπραξης

(1):Στηνπερίπτωση πσυ το συνολιοκόετήσιο εισαγόμενο συνάλλαγμα είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο όριο των 50.000 δολαρίων Η.Π.Α.,η οφειλόμενη εισΦορά θα πρέπει να υπολογιστεί τουλάχιστον για 50.000 δολάρια Η.Π.Α.
(δηλ. 50.000$ χ 5%=2.500$).Τοποσό της διαφοράς συναλλάγματος μέχρι τις 50.000 δολλάρια που τυχόν δεν εισήγαγε,θα υπολογιστεί σε ευρώ με βάση την ισοτιμία της τελευταίας εργάσιμης ημέρας, του διαχειριστικού έτους της δήλωσης.
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