Κεφαλαιουχικά Κέρδη

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Αρ. Φακ. ...............................
Αρ. Τηλ.: …………………….

Ηµεροµηνία ............................
......................................................................................................
......................................................................................................
.................................................................................................................

Θέµα: ∆ιαθέσεις Ακινήτων
ΜΕΡΟΣ Α'

Αναφέροµαι στη διάθεση του / των ακινήτου/των σας µε αρ. εγγραφής .........……........................................................
που έγινε /έγιναν στις ........................................................................................ και παρακαλώ να συµπληρώσετε το
Μέρος Β' του εντύπου αυτού και να το υποβάλετε το συντοµότερο δυνατό για το δικό σας συµφέρον και για δική
σας ευκολία και αποφυγή ταλαιπωριών. Η συµπλήρωση και υποβολή του εντύπου να γίνει σε 15 µέρες, κατ' ουδένα
λόγο όµως να καθυστερήσει πέραν των 30 ηµερών από σήµερα.
Με τιµή
Υπ. ……………………………………….
(…………………………………………)
για ∆ιευθυντή
Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων
ΜΕΡΟΣ Β'

(α)

Λόγοι που σας ώθησαν να το / τα διαθέσετε …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(β)

Τι απέγινε το προϊόν διάθεσης ................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(γ)
Σκοπός για τον οποίο το / τα αγοράσετε (παραγωγή εισοδήµατος, για πραγµατοποίηση κέρδους
από µεταπώληση, επένδυση, κλπ, σε περίπτωση εισοδήµατος να δοθεί το εισόδηµα των τελευταίων 6
χρόνων).
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(δ)

Τρόπος απόκτησης. Ανταλλαγή, δωρεά ή κληρονοµιά;

Σε περίπτωση που το / τα αποκτήσετε µε δωρεά να δώσετε το ονοµατεπώνυµο του δωρητή, τη συγγένεια σας µαζί
του, το επάγγελµα του, τον αρ. ταυτότητας του και τον τρόπο που το απόκτησε ο δωρητής, (αγορά, δωρεά,
κληρονοµιά, ανταλλαγή κλπ.) :
……….…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………...........………………………………………………………………………………………………………………..
………………….............………………………………………………………………………………………………………
………………………………..........……………………………………………………………………………………………...
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(ε) Σε περίπτωση αγοράς ο τρόπος χρηµατοδότησης. Μόνος ή µε άλλους; (Αν η αγορά έγινε µε άλλους να
δηλωθούν τα ονόµατα των άλλων ιδιοκτητών µαζί µε τα µερίδια τους). Αγορά τοις µετρητοίς ή µε δόσεις;
Συνήψατε δάνειο;
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
(στ) Κατάσταση στην οποία βρισκόταν το ακίνητο όταν το αγοράσατε και κατάσταση στην οποία βρισκόταν όταν το
διαθέσατε (το αναπτύξατε, εκτίσατε µέσα, κάνατε κήπο, κλπ.):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(ζ) Εκτός από το / τα πιο πάνω ακίνητο / ακίνητα, αγοράσατε και επωλήσατε και άλλο ή άλλα ακίνητα; Αν ναι,
δώστε ηµεροµηνία αγοράς, τιµή αγοράς, ηµεροµηνία πώλησης, τιµή πώλησης, περιγραφή του ακινήτου/των
ακινήτων, αριθµό εγγραφής, τοποθεσία και αριθµός τεµαχίου.
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(η)

Σε περίπτωση που υπάρχει αγορά για αντικατάσταση του διατεθέντος κτήµατος να δηλωθούν:
(ι)

η ακριβής ηµεροµηνία αγοράς του νέου κτήµατος (ηµεροµηνία συµβολαίου) ………….....................…..

(ii) τρόπος χρηµατοδότησης της νέας αγοράς ..............................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(iii) τοποθεσία του νέου κτήµατος. ......................................................................................................................

(θ)

Το επάγγελµα σας:

.........................................................................................................................................................................................
(ι)

Το επάγγελµα του / της συζύγου σας:

..............................................................................................................................................................................................

(κ)

Σε περίπτωση που ο διαθέτης είναι εταιρεία να σηµειωθεί κατά πόσο υπάρχει πρόνοια στο καταστατικό της
εταιρείας για αγοραπωλησίες κτηµάτων. ΝΑΙ/ΟΧΙ.

Υπογραφή διαθέτη

.......………………………………
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Αρ. Ταυτ./Αρ. Εγγραφής

…………........………………..

Ηµεροµηνία

………………….
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