
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία Γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ.:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ.:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
- Διαβιβάζω συνημμένα τα δικαιολογητικά έγγραφα προκειμένου να πραγματοποιηθεί πληρωμή / μεταφορά ποσού 

...…………………..… από(Εντολέας)…………..…………………………………….............προς (Δικαιούχος) 
…………………….……………………………………. για την 
(Αιτιολογία)……………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Τα συνημμένα δικαιολογητικά / τιμολόγια / παραστατικά είναι γνήσια και δεν έχουν υποβληθεί προς έγκριση σε άλλο 
Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς ή σε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα. 

- Αποδέχομαι ότι πιθανή έγκριση του αιτήματός μου ισχύει για δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της.  
- Το συνολικό ανά μήνα χρηματικό ποσό, εξαιρουμένων τυχόν δασμών, που μετέφερε η εταιρεία ............................... την 

οποία εκπροσωπώ, στο εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου 
01/07/2014-30/09/2017, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, αναφέρεται σε επισυναπτόμενο Πίνακα: 

 τον οποίο υποβάλλω άπαξ, με την παρούσα Δήλωση  
 ο οποίος έχει υποβληθεί με προηγούμενη Δήλωση  

 
(4)

 
 

Ημερομηνία:    20 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.  
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο 
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

  



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/09/2017 

 
 
Προς την  
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.        Ημερομηνία :  
 

 

(Ονοματεπώνυμο / επωνυμία εταιρείας) 

 

(διεύθυνση) 

  

(Α.Φ.Μ.) (Αντικείμενο Δραστηριότητας) 

 
Κύριοι, 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις  που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι η αξία σε ευρώ των εισαγωγών και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, εξαιρουμένων τυχόν δασμών, 
που πραγματοποίησε η ως άνω εταιρεία,  την οποία νομίμως εκπροσωπώ,  κατά την προηγούμενη περίοδο είναι, ανά 
μήνα, η ακόλουθη: 
 

ΜΗΝΑΣ 
ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
(αξία σε ευρώ) 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015  

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015  

ΜΑΙΟΣ 2015  

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015  

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016  

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016  

ΜΑΙΟΣ 2016  

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016  

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017  

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017  

ΜΑΙΟΣ 2017  

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017  

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  

 
Για την εταιρεία 

 

__________________________________ 
(Σφραγίδα και Υπογραφή)  


