
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ / /

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ / /

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ +357

ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Α∆ΡΑΝEΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΟΝΟΜΑ % ΜΕΤΟΧΩΝ  ΗΜΕΡ. ΚΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1
2
3
4
5
6
7

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή δραστηριότητας

Κύκλος εργασιών

Β. ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟ∆Α
Εµπορικό κέρδος
Τόκοι
Μερίσµατα
Ενοίκια 
Έσοδα από πώληση ακινήτων
Άλλα (περιγράψετε)5

Σύνολο Εσόδων

Αναγράψετε  λεπτοµέρειες

ΑΡ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

(να επισυναφθεί αντίγραφο των εξελεγµένων λογαραριασµών του 
προηγούµενου έτους.)

(να επισυναφθεί ελεγµένος ισολογισµός του προηγούµενου 
έτους.)

Φόρος                
€

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ (σηµειώσατε √ στο κατάλληλο 

τετραγωνάκι):

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Άρθρο 54Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου Αρ. 4 του 1978, όπως τροποποιήθηκε

ΜΕΡΟΣ 1: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΟΣ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (∆ιαγραφή Οφειλόµενων Φορολογικών Χρεών)(Καθορισµένα Φορολογικά Έτη)

ΠΟΣΟ ΑΙΤΗΣΗΣ €1, 2

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ  ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ €

Κανονισµοί του 2008 - Κ.∆.Π. 277/2008

Έτος Αναφορά  Φορολογίας

ΜΕΡΟΣ 4: ΛΟΓΟΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

Προηγούµενο φορολογικό έτος 
€

Τρέχον φορολογικό έτος     
€

Τόκοι και  
Επιβαρύνσεις     €

Σύνολο οφειλής       
€

Ποσό προς 
διαγραφή €

ΜΕΡΟΣ 3: ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΤΟ ΤΕΠ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ (για έτη µέχρι και το 2002 ΜΟΝΟ)1

Είδος 
Φόρου3

ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΜΕΡΟΣ 5: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ, ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ

∆ωρεές στα τελευταία 5 έτη σε µετόχους, διευθυντές ή συγγενείς αυτών  4 (να υποβληθεί αναλυτική κατάσταση)

(Έντυπο Ε.Πρ.92) 2008 (σηµ. €1=£0,585274) 1/7



ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Άρθρο 54Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου Αρ. 4 του 1978, όπως τροποποιήθηκε

Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (∆ιαγραφή Οφειλόµενων Φορολογικών Χρεών)(Καθορισµένα Φορολογικά Έτη)
Κανονισµοί του 2008 - Κ.∆.Π. 277/2008

Τόκοι και άλλες τραπεζικές χρεώσεις

Μισθοί

Άλλα (επισυνάψετε αναλυτική κατάσταση)6

Σύνολο Εξόδων

Στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων για οφειλόµενους φόρους

Στο Κράτος για άλλες οφειλές

Σε άλλους

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

 1. Ακίνητη περιουσία 7 (να υποβληθεί αναλυτική κατάσταση)

σε συνδεδεµένες εταιρείες (Κόστος )

σε άλλους οργανισµούς (Κόστος )

 3. Κινητή περιουσία

Άλλοι χρεώστες

Αποθέµατα

Άλλη κινητή περιουσία9

 4. Μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες, ταµιευτήρια, συνεργατικά ιδρύµατα κ.τ.λ.

 5. Άλλα στοιχεία

 6. ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (σύνολο γραµµών 1 µέχρι 5)

ΧΡΕΗ

-

-

 9. Φορολογικές υποχρεώσεις για τις οποίες αιτείστε διαγραφή -
10. Άλλες φορολογικές υποχρεώσεις προς το Τ.Ε.Π. -
11. Άλλες υποχρεώσεις προς το κράτος -
12. ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΝ (σύνολο γραµµών 7 µέχρι 11) -

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (αφαιρέστε τη γραµµή 12 από τη γραµµή 6)

Εγώ ο / η µε Α.Φ.Τ.

Υπογραφή

Ιδιότητα:      ∆ιευθυντής/ Γραµµατέας/ Σύµβουλος

Ηµεροµηνία 

∆. ΚΕΡ∆ΟΣ / ΖΗΜΙΑ ΕΤΟΥΣ (Β-Γ)

Σύνολο Αποπληρωµών

Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ

Γ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟ∆Α

ΜΕΡΟΣ 7: ∆ΗΛΩΣΗ

 2. Υπολογιζόµενη αξία επενδύσεων (αξίες, τίτλοι κλπ)

Εµπορικοί χρεώστες µε τους οποίους δεν υπάρχει σύνδεση

Σε xρηµατοπιστωτικούς oργανισµούς

έχοντας πλήρη επίγνωση των συνεπειών του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου Αρ. 4 του 197810, όπως αυτός τροποποιήθηκε, 
δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτή την Αίτηση για ∆ιαγραφή Οφειλόµενων Φορολογικών Χρεών, περιλαµβανοµένων των 
πιστοποιητικών και εγγράφων που επισυνάπτονται, είναι αληθή και ορθά και ότι έχω δηλώσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της αιτήτριας εταιρείας, 
κατά την ηµεροµηνία της αίτησης αυτής και επισυνάπτω εξουσιοδοτήσεις προς το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων να ζητήσει την 
υποβολή στοιχείων από οποιοδήποτε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα.

€

Ζ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΩΝ [∆-Ε)

ΜΕΡΟΣ 6: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ (σε τρέχουσα αξία)                                                                            

(να υποβληθεί η αναλυτική κατάσταση στη σελίδα 4)

Προηγούµενο φορολογικό έτος 
€

Τρέχον φορολογικό έτος     
€

Χρεωστικά υπόλοιπα συνδεδεµένων προσώπων8 (να υποβληθεί η αναλυτική κατάσταση στη σελίδα 5)

 7. Οφειλόµενα χρέη σε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς (τράπεζες, ταµιευτήρια, συνεργατικά ιδρύµατα) (Να 
επισυναφθούν καταστάσεις των λογαριασµών)

 8. Άλλα οφειλόµενα χρέη (εκτός υποχρεώσεων προς το Κράτος) (να υποβληθεί η αναλυτική κατάσταση στη σελίδα 5)
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Άρθρο 54Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου Αρ. 4 του 1978, όπως τροποποιήθηκε

Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (∆ιαγραφή Οφειλόµενων Φορολογικών Χρεών)(Καθορισµένα Φορολογικά Έτη)
Κανονισµοί του 2008 - Κ.∆.Π. 277/2008

ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΦΟΡΟΥ

Περιγραφή παραδείγµατος
Φόρος Εισοδήµατος - Παρακράτηση από αποδοχές υπαλλήλων (για κάθε µήνα)
Φόρος Εισοδήµατος - Πρόσθετη φορολογία εργοδότη (για κάθε µήνα)
Φόρος Εισοδήµατος - Προσωρινή φορολογία
Φόρος Εισοδήµατος - Αυτοφορολογία ή Φορολογία
Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών
Έκτακτη Αµυντική Εισφορά - Ειδοποίηση που εκδόθηκε από το ΤΕΠ (για 1ο ή 2ο εξάµηνο)
Έκτακτη Αµυντική Εισφορά - Αυτοφορολογία για εισόδηµα από ενοίκια (για 1ο ή 2ο εξάµηνο)
Έκτακτη Αµυντική Εισφορά - Αυτοφορολογία για εισόδηµα από εµπορικά κέρδη (για 1ο ή 2ο εξάµηνο)
Έκτακτη Αµυντική Εισφορά - Αυτοφορολογια για εισόδηµα από τόκους (για κάθε µήνα)
Έκτακτη Αµυντική Εισφορά - Αυτοφορολογια για εισόδηµα από µερίσµατα (για κάθε µήνα)
Φόρος Εισοδήµατος - Παρακράτηση από µερίσµατα
Έκτακτη Προσφυγική Εισφορά (για 1ο, 2ο 3ο ή 4ο Τρίµηνο)

∆ΩΡΕΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 5 ΕΤΩΝ
5 6

ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α

ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

3 4 6 8 9

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΆΛΛΗ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

107

Αγοραία αξία µεριδίου 
1.1.1980 (€)

Ο όρος "συνδεδεµένα πρόσωπα" περιλαµβάνει άτοµα και εταιρείες. "Συνδεδεµένα άτοµα" είναι άτοµα που έχουν µέχρι τρίτου βαθµού  συγγένεια µε 
τους διευθυντές και µετόχους. "Συνδεδεµένες εταιρείες" είναι εταιρείες που κατέχουν µετοχές στην εταιρεία ή στις οποίες η εταιρεία κατέχει µετοχές, 
και εταιρείες που είναι υπό τον έλεγχο των διευθυντών και µετόχων και των συνδεδεµένων µε αυτούς προσώπων.

Απόκτηση µεριδίου 
δυνάµει δωρεάς ή αγοράς 

(€)

Υπολογιζόµενη αγοραία 
αξία µεριδίου κατά την 

αίτηση (€)

8

2

Φ/ΣΧ ΜπλοκΠεριοχή

Σύνολα

5

0604
0605

ΕΠΕ

0612
0613
0700

0100

2
Η αίτηση για διαγραφή οφειλόµενων φορολογικών χρεών δε θα εξετάζεται εκτός αν:

3

α)

β) υποβληθούν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το ∆ιευθυντή του Τ.Ε.Π. να ζητήσει την υποβολή στοιχείων από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
τόσο για προσωπικούς λογαριασµούς διοικητικών συµβούλων, διευθυντών και µετόχων της εταιρείας όσο και για λογαριασµούς της εταιρείας. 
Να υποβληθεί ξεχωριστή εξουσιοδότηση από κάθε µέτοχο, που κατέχει ποσοστό πέραν του 10% των µετοχών της εταιρείας, καθώς και από 
κάθε διοικητικό σύµβουλο ή διευθυντή της εταιρείας. Σε περίπτωση δηµόσιας εταιρείας η εξουσιοδότηση υποβάλλεται από κάθε διοικητικό 
σύµβουλο ή διευθυντή µόνο.

7

6
Στα άλλα έξοδα περιλαµβάνονται τα υποχρεωτικά έξοδα της εταιρείας τα οποία πρέπει να τεκµηριωθούν. Αυτά να αναλυθούν σε κατάσταση που θα 
επισυναφθεί στην Αίτηση αυτή.

Να υποβληθεί αναλυτική κατάσταση των ακινήτων µε τα πιο κάτω στοιχεία. Στη στήλη 9 αναγράψετε ∆ σε περίπτωση δωρεάς και σε περίπτωση 
αγοράς δηλώστε το κόστος αγοράς. Η αξία κατά την 1.1.80 εµφανίζεται στους τίτλους ιδιοκτησίας.
1

Α/Α Τεµάχιο Μερίδιο Ηµεροµηνία 
απόκτησης

4

0101

ο αιτητής έχει υποβάλει όλες τις φορολογικές του δηλώσεις για όλα τα έτη µέχρι και το έτος που προηγείται του έτους εντός του οποίου 
υποβάλλεται η αίτηση καθώς και την προσωρινή δήλωση Ε.Πρ.6 του τρέχοντος έτους εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση, και

Είδος Φόρου

0601

0400
0500

0200
0300

2

3

3

1

5
Στα άλλα έσοδα περιλαµβάνονται οποιαδήποτε ποσά που εισπράξατε ή θα εισπράξετε άσχετα µε το αν αυτά φορολογούνται ή όχι. Για παράδειγµα, 
είσπραξη χρεών που σας οφείλονται  ή επιδόµατα και επιχορηγήσεις.

2

1
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ

Το άρθρο 54Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου Αρ.4 του 1978, όπως αυτός τροποποιήθηκε, επιτρέπει τη διαγραφή χρεών για 
φορολογικά έτη µέχρι και το φορολογικό έτος 2002 ΜΟΝΟ.

10

Να δοθεί αναλυτική κατάσταση της περιουσίας αυτής, πχ. αυτοκίνητα, µηχανήµατα κ.λπ. στην οποία να αναφέρεται το κόστος απόκτησης και η 
τρέχουσα αξία.

9

4

Αγοραία αξία κατά 
τη δωρεά  (€)Ηµεροµηνία δωρεάς Αρχικό κόστος 

απόκτησης (€)

4

Σχέση

1

1

2

ΟΝΟΜΑ ΛΗΠΤΗ ∆ΩΡΕΑΣ          (δωρεοδόχου)Α/Α Περιγραφή δωρεάς

3 7
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Άρθρο 54Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου Αρ. 4 του 1978, όπως τροποποιήθηκε

Οι περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (∆ιαγραφή Οφειλόµενων Φορολογικών Χρεών)(Καθορισµένα Φορολογικά Έτη)
Κανονισµοί του 2008 - Κ.∆.Π. 277/2008

Υποβολή ανακριβούς δήλωσης καθώς και η παροχή βοήθειας σε οποιοδήποτε πρόσωπο για υποβολή ψευδούς δήλωσης αναφορικά µε κάποιο 
στοιχείο, θεωρούνται ποινικά αδικήµατα και σε περίπτωση καταδίκης από το δικαστήριο επιβάλλονται ποινές (χρηµατική ποινή ή φυλάκιση ή/και τα 
δύο µαζί) σύµφωνα µε τα άρθρα 49 και 50 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου 4/78, όπως τροποποιήθηκε.
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ΜΕΡΟΣ 6.2 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
6

Σύνολο

ΜΕΡΟΣ 6.2 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
6

Σύνολο

Ηµεροµηνία 
απόκτησης

Ηµεροµηνία 
απόκτησης

6

Αρχικό Κόστος €

7

Αρχικό Κόστος €

11

10

9

6

5

% Συµµετοχής

4

3

∆ιεύθυνση

4

% Συµµετοχής

1

∆ιεύθυνση

3

10

1

3

3

Α/Α Όνοµα

1

2

8

3

Όνοµα

1

7

Α/Α

13

4

2

Α.Φ.Τ. ή στοιχείο 
ταύτισης

2 3

2

5

7

9

8

4

8

6

Τρέχουσα Αξία €

Α.Φ.Τ. ή στοιχείο 
ταύτισης

6

Τρέχουσα Αξία €
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ΜΕΡΟΣ 6.3 ΆΛΛΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΡΕΩΣΤΕΣ

Σύνολο

ΜΕΡΟΣ 6.8 ΑΛΛΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΧΡΕΗ (εκτός υποχρεώσεων προς την Κυπριακή ∆ηµοκρατία) ΠΙΣΤΩΤΕΣ

Σύνολο

7

13

11

9

6

10

8

5

4

3

2

Λόγοι δηµιουργίας υπολοίπου Σχέση αν υπάρχει Πιστωτές (Οφειλή 
από εσάς) €

1

Α/Α Α.Φ.Τ. ή στοιχείο 
ταύτισης Όνοµα ∆ιεύθυνση

1 2 3 3 4 5 6

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Λόγοι δηµιουργίας υπολοίπου Σχέση αν υπάρχει Χρεώστες (Οφειλή 
προς εσάς) €

1 2

Α/Α Α.Φ.Τ. ή στοιχείο 
ταύτισης Όνοµα ∆ιεύθυνση

3 3 4 5 6
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Εγώ ο / η,

µε αριθµό ταυτότητας

της εταιρείας

µε αρ. εγγραφής

Ε.Πρ.92α

, διευθυντής, διοικητικός σύµβουλος ή µέτοχος

ΗµεροµηνίαΥπογραφή

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

Προσόδων να ζητήσει την υποβολή στοιχείων (περιλαµβανοµένων υπολοίπων και καταστάσεων), για

όλους τους λογαριασµούς που διατηρώ ή διατηρούσα στο όνοµα µου τα τελευταία τρία χρόνια σε

οποιοδήποτε Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα (π.χ. τράπεζα, συνεργατικό) και µε την παρούσα

εξουσιοδοτώ το Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα να παραχωρήσει οποιαδήποτε στοιχεία του ζητηθούν

από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων.

εξουσιοδοτώ το ∆ιευθυντή του Τµήµατος
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Εγώ ο / η,

µε αριθµό ταυτότητας

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ,

µε αριθµό εγγραφής

Ε.Πρ.92ε

Ιδιότητα

ΗµεροµηνίαΥπογραφή

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

οποιονδήποτε λογαριασµό τη εταιρείας µε Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα, εξουσιοδοτώ το ∆ιευθυντή

του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων να ζητήσει την υποβολή στοιχείων (περιλαµβανοµένων

υπολοίπων και καταστάσεων), για όλους τους λογαριασµούς που διατηρεί ή διατηρούσε η πιο πάνω

εταιρεία τα τελευταία τρία χρόνια σε οποιοδήποτε Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα (π.χ. τράπεζα,

συνεργατικό) και µε την παρούσα εξουσιοδοτώ το Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα να παραχωρήσει

οποιαδήποτε στοιχεία του ζητηθούν από το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων.

, που έχω δεόντως εξουσιοδοτηθεί από το

, να δεσµεύω ή και να διαχειρίζοµαι
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