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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/1986 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ
(ΑΡΘΡΟ 8 της Α.1249/04-11-2020 ΚΥΑ)
ΠΡΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ/ΤΕΛΩΝΕΙΟ *******
Ο υπογράφων ……. με ΑΔΤ ……., ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας *****, με ατομική μου ευθύνη και
γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986
περί ψευδούς δηλώσεως, δηλώνω ότι:
1. Η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ νοείται ως ο εγκαταστάτης του συστήματος εισροών εκροών,
σύμφωνα με το άρθρο 8 της Α.1249/04-11-2020 ΚΥΑ στην κάτωθι Εγκατάσταση,
από
……………..(ημερομηνία)
2. Το εν λόγω σύστημα εισροών-εκροών που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στην κάτωθι Εγκατάσταση
πληροί απαρέγκλιτα τις απαιτήσεις της Α.1249/04-11-2020 ΚΥΑ.
3.Το εγκατασταθέν λογισμικό με την ονομασία ******* και αριθμό έκδοσης ******* ταυτοποιείται με τη
μοναδιαία αριθμοσειρά ελέγχου (checksum) ******** στο σύνολο του εκτελέσιμου κώδικα.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αριθ. Μητρώου εγκατάστασης:
Επωνυμία Εγκατάστασης:
Α.Φ.Μ. Διαχειριστή Εγκατάστασης:
Δ/νση εγκατάστασης :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ
Επωνυμία:
ΑΦΜ εταιρείας :
Είδος νομικού προσώπου (π.χ. Α.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π)
Δ/νση :
Δήμος :
Τ.Κ.:
Όνομ/νο νόμιμου εκπρόσωπου:
ΑΦΜ νόμιμου εκπρόσωπου:
Συνημμένα δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποδεικτικού
στοιχείου της ταυτότητας
β) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
γ) Γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ.
Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής
Τόπος:

Ημερ/νία:

Ο δηλών
(Σφραγίδα, υπογραφή)
Τόπος:

Ημερ/νία:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/1986 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ /ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
(ΑΡΘΡΟ 6 της Α.1249/04-11-2020 ΚΥΑ)
ΠΡΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ/ΤΕΛΩΝΕΙΟ *******
Ο υπογράφων …. με ΑΔΤ …. ,ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ***** με ατομική μου ευθύνη και
γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986
περί ψευδούς δηλώσεως, δηλώνω ότι:
1. Η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ νοείται ως ο εγκαταστάτης του συστήματος εισροών εκροών,
σύμφωνα με το άρθρο 8 της Α.1249/04-11-2020 ΚΥΑ στην κάτωθι Εγκατάσταση,
από
……………..(ημερομηνία)
2. Το εγκατασταθέν λογισμικό με την ονομασία ******* και αριθμό έκδοσης ******* που ταυτοποιείτο με
τη μοναδιαία αριθμοσειρά ελέγχου (checksum) ******** στο σύνολο του εκτελέσιμου κώδικα,
αντικαταστάθηκε στις …/…./202… από το λογισμικό με την ονομασία ******* και αριθμό έκδοσης
******* που ταυτοποιείται με τη μοναδιαία αριθμοσειρά ελέγχου (checksum) ******** στο σύνολο του
εκτελέσιμου κώδικα .
3. Οι μεταβολές αφορούν τα εξής :
**********
**********
***********
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αριθ. Μητρώου εγκατάστασης:
Επωνυμία Εγκατάστασης:
Α.Φ.Μ. Διαχειριστή Εγκατάστασης:
Δ/νση εγκατάστασης :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ
Επωνυμία:
ΑΦΜ εταιρείας :
Είδος νομικού προσώπου (π.χ. Α.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π)
Δ/νση :
Δήμος :
Τ.Κ.:
Όνομ/νο νόμιμου εκπρόσωπου:
ΑΦΜ νόμιμου εκπρόσωπου:
Συνημμένα δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποδεικτικού
στοιχείου της ταυτότητας
β) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
γ) Γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ.
Θεωρήθηκε για το γνήσιο της υπογραφής
Τόπος:

Ημερ/νία:

Ο δηλών
(Σφραγίδα, υπογραφή)
Τόπος:

Ημερ/νία:

