Προκειμένου να σε διευκολύνουμε στη συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων στη φορολογική σου δήλωση, παρακαλούμε
λάβε υπ' όψιν σου ότι θα χρειαστεί να συμπληρωθούν στον κωδικό 059-060 τα ακόλουθα νέα πεδία ως εξής:
Δωρεά στο
Επιλογή:
Εσωτερικό

Τράπεζα

Αριθμός Λογαριασμού

Συμπλήρωση των δύο πεδίων βάσει
του παρακάτω πίνακα, ανάλογα με
τον τρόπο καταβολής της δωρεάς

Αρ. Γραμματίου
Είσπραξης

Ποσό

Συμπλήρωση του
αριθμού της απόδειξης
που φαίνεται παραπάνω

Συμπλήρωση του αντίστοιχου
ποσού της απόδειξης
που φαίνεται παραπάνω*

* Σε περίπτωση που έχεις περισσότερες από μία καταβολές με διαφορετικούς τρόπους, συμπληρώνεις τα αντίστοιχα επιμέρους ποσά
ανά τρόπο καταβολής. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση επικοινώνησε μαζί μας.

Για τη συμπλήρωση των πεδίων «Τράπεζα» και «Αριθμός Λογαριασμού» βλέπεις στην πρώτη στήλη του παρακάτω πίνακα
τον τρόπο με τον οποίο καταβάλλεις τη δωρεά σου και στη συνέχεια, στις επόμενες δύο στήλες βλέπεις την τράπεζα και
τον αριθμό λογαριασμού, που πρέπει να συμπληρώσεις στη φορολογική σου δήλωση:
Τρόπος καταβολής της δωρεάς σου:

Τράπεζα

Αριθμός Λογαριασμού

• Με κατάθεση σε ταμείο στην Alpha Bank
• Μέσω του web-banking όλων των τραπεζών (από μενού «Πληρωμές»)
• Μέσω Πάγιας Εντολής σε οποιαδήποτε τράπεζα

Alpha Bank

149002002005545 ή
GR6701401490149002002005545

• Με έμβασμα/μεταφορά από τραπεζικό λογ/σμό οποιασδήποτε τράπεζας
• Με τραπεζική επιταγή

Alpha Bank

149002002005570 ή
GR7101401490149002002005570

• Με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα οποιασδήποτε τράπεζας

Alpha Bank

107002101083203 ή
GR8501401070107002101083203

• Με κατάθεση σε ταμείο στην Εθνική Τράπεζα

Εθνική
Τράπεζα

12748006561 ή
GR0501101270000012748006561

• Με ταχυπληρωμή
• Με κατάθεση μετρητών στο γραφείο της ActionAid

Eurobank

00260207680200872686 ή
GR8502602070000680200872686

• Με κατάθεση σε ταμείο στην Τράπεζα Πειραιώς

Πειραιώς

5031018404118 ή
GR1001720310005031018404118

* Οι εν λόγω λογαριασμοί παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για χρήση στη φορολογική δήλωση έτους 2019 και δεν θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται για τις δωρεές σου.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σου είτε στο email info.hellas@actionaid.org είτε
τηλεφωνικά στο 212.000.6300 (καθημερινές, 09:00-17:00).

