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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ        

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

ΔΗΛΩΣΗ 
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Δημοτική Ενότητα  

Τέλους Παρεπιδημούντων (0,5%)  
(Κ.Α. 0451) 

 Τέλους Επί των ακαθαρίστων 
εσόδων (0,5%) (Κ.Α. 0452)  

 Τέλους Εκδιδομένων λογαριασμών 
(5 %) (Κ.Α. 0452)  

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥ: ……………………………………………………………………………………………….. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: …………………………………………………………………………………………………………… 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: ……………………… ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: ……………………………………………………… 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ: …………………………………………………………………………………………………………………. 

ΑΦΜ: ……………………………………………………………………….. ΔΟΥ: ……………………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………………………………………………………………………Τ.Κ:………...... 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………………….. ΚΙΝΗΤΟ: ……………………………………………………………………… 

EMAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εκπρόθεσμη Υποβολή τέλους 

(Ν Α Ι - Ο Χ Ι )  

 Αριθμός μηνών εκπρόθεσμης 

υποβολής 

 

Ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης 

…………………………………………………………….…………… 
Τέλος .......... % που αναλογεί: 

ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ή ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΑ - τρέχον έτος (ΚΑ. 0451 ή 0452): 

……………………………………………………………………… 

 

TΕΛH ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ή ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ Π.Ο.Ε, 

(παρελθόντων οικονομικών ετών) ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΑ 

(Κ.Α. 2118): 

………………………………………………………………………………… 

 

 
Πρόστιμο: ………………………………...………%   (Κ.Α. 1519) 

 

Σύνολο προς πληρωμή: 
 

  

(Ολογράφως: ………………………………………………………………………………………………………………………………) 

Για τον έλεγχο  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Σημείωση: Για την πληρωμή των τελών παρεπιδημούντων και των ακαθαρίστων εσόδων απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι πριν την πληρωμή η προσκόμιση με email, FAX ή με φυσική παρουσία της Δήλωσης τελών, αντίγραφο 

περιοδικής ΦΠΑ καθώς και ανάλυση ισοζυγίου όπου είναι απαραίτητη. 

    

 

 
  

 
 
Το τέλος "Παρεπιδημούντων" & το τέλος "Επί των ακαθαρίστων εσόδων” αποδίδονται στο Δήμο 
Μαλεβιζίου βάσει του άρθρου 7 & 8 του άρθρου 17 του ν. 2130/93 (ΦΕΚ 62 τ. Α') και το άρθρο 23 του ν. 
3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α’) μέσα στις προθεσμίες καταβολής του ΦΠΑ προσκομίζοντας υποχρεωτικά 
αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του Φ.Π.Α. Οι υπόχρεοι υποχρεούνται να υποβάλλουν 
δήλωση συγχρόνως με τη καταβολή του τέλους στο Δήμο. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται δήλωση ή 
υποβάλλεται εκπρόθεσμα ή το τέλος καταβάλλεται ελλιπές, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων, βάσει 
των στοιχείων που παρέχονται από την αρμόδια οικονομική εφορία, πρόστιμο ίσο προς το δύο τοις εκατό 
(2%) του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης, που δεν μπορεί να υπερβεί το ισόποσο του τέλους (δηλαδή 
100 % ). 

 
 

Σημειώσεις: 

Τέλη παρεπιδημούντων: Αφορά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια, 

ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, camping κ.λ.π. 
 

Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5%: Αφορά τα καταστήματα όπου πωλούνται εντός ή σε πακέτο: 

φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά, γλυκίσματα, τα ζυθοπωλεία και μπαρ ανεξαρτήτως 

ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας, οι καντίνες, τα καταστήματα τουριστικών ειδών (κεραμικά-πήλινα, 

κ.λ.π,). Επίσης, τα καταστήματα ενοικιάσεων αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων, ενοικιάσεων 

σκαφών αναψυχής, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα 

από τους λουσμένους, σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ, οργανωμένα τμήματα SUPER MARKETS στα 

οποία πωλούνται και σερβίρονται έτοιμα φαγητά, καταστήματα παρόμοια μέσα σε ξενοδ/κες 

επιχειρήσεις, κ.λ.π. 
 

Τέλη επί των εκδιδομένων λογαριασμών 5%: Αφορά τα νυκτερινά κέντρα, καταστήματα με ποτά και 

θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης, καμπαρέ, νάϊτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, αίθουσες χορού, 

μπουάτ και χορευτικά κέντρα με μουσική. 

 

 Γάζι,  ...........…….... 
 Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 _________________ 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο Δήμος Μαλεβιζίου 
συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Συλλέγουμε τα δεδομένα 
σας αποκλειστικά για τους σκοπούς της επεξεργασίας που έχουμε ορίσει 
και τα τηρούμε μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τους 
σκοπούς της επεξεργασίας και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των 
δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι 
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.malevizi.gov.gr 

http://www.malevizi.gov.gr/
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