Το παρόν αποτελεί επίσημη αίτηση απο τον
Διορισμένο Αξιωματούχο. Κάθε εναγόμενος που
κατηγορείται για κάποιο αδίκημα υποχρεούται
να παράσχει οικονομικές πληροφορίες.
Το να μην παράσχετε δήλωση της οικονομικής
σας κατάστασης στο δικαστήριο κατόπιν
επίσημης απαίτησης, αποτελεί αδίκημα. Κατά
την παροχή δήλωσης οικονομικής κατάστασης
κατόπιν επίσημης απαίτησης, τα εξής αποτελούν
αδίκημα:
• ψευδής δήλωση
• εν γνώση σας απόκρυψη ουσιαστικών
γεγονότων
Πρόστιμα και άλλες χρηματοοικονομικές επιβολές
καταβάλλονται σύμφωνα με την εντολή του δικαστηρίου.
Μπορεί να είναι και την ημέρα της επιβολής. Τα πρόστιμα
είναι πληρωτέα (σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες) στο
δικαστήριο ή σε τοπική τράπεζα μέσω: πιστωτικής κάρτας,
μετρητών, προσωπικής επιταγής, ταχυδρομικής επιταγής, ή
άλλης μεθόδου που διατάζει το δικαστήριο.
Για να καθοριστεί το ύψος  οποιονδήποτε προστίμων
ή άλλων χρηματοπιστωτικών επιβολών, το δικαστήριο
θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που έχετε
προσκομίσει σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση,
συμπεριλαμβανομένων και των περιουσιακών σας στοιχείων.
Οι πληροφορίες για εκκρεμή πρόστιμα θα λαμβάνονται
υπ'όψιν όταν επιβάλλεται κάποιο πρόστιμο. Το δικαστήριο
θα λάβει υπ'όψιν τις υπόλοιπες πληροφορίες στο τμήμα
εξόδων εάν δεν μπορείτε να καταβάλλετε την πληρωμή
εγκαίρως και χρειάζεστε χρόνο για να πληρώσετε, αλλά δεν
θα εκπληρώσει απαραίτητα την απαίτησή σας. Μπορείτε να
ζητήσετε περισσότερο χρόνο από το δικαστήριο, το οποίο
το δικαστήριο θα εξετάσει την αίτησή σας, αλλά δεν θα την
εγκρίνει απαραίτητα.
Εάν δεν προβείτε στην πληρωμή σύμφωνα με την
εντολή, μπορεί να οδηγηθείτε στη φυλακή.
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Εξωτερικές συμβουλές

MC100

Εάν χρειάζεστε αμερόληπτες, εξωτερικές συμβουλές για
τα νόμιμά σας δικαιώματα, τη διαχείριση των χρεών σας,
ή τις πιθανές επιπτώσεις των προστίμων σας, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με:

Δήλωση οικονομικής
κατάστασης

• Εθνική Γραμμή Χρεών: 0808 8084000 ή
www.nationaldebtline.co.uk
• Συμβουλές για τον Πολίτη: www.citizensadvice.org.uk

Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να
πληρώσετε το πρόστιμό σας

Συμπλήρωμα και επιστροφής αυτής της φόρμας
Η δήλωση οικονομικής κατάστασής σας πρέπει να
επιστραφεί πριν την ακροαματική διαδικασία. Πρέπει να
παραδοθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την κλήτευσή
σας και μπορεί να γίνει ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως.
Η διεύθυνση του δικαστηρίου βρίσκεται στο έντυπο
κλήτευσης ή είναι διαθέσιμη από το τοπικό σας
δικαστήριο. Απαντήσεις μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου δεν είναι αποδεκτές.
Απαιτείται να παράσχετε αποδείξεις των οικονομικών
σας, π.χ. αποδείξεις πληρωμής, βιβλία επιδομάτων,
τιμολόγια. Οπότε, να έχετε αντίγραφα των εγγράφων όταν
επιστρέψετε τις οικονομικές πληροφορίες σας ή να τις
φέρετε μαζί σας την ημέρα της διαδικασίας.
Οι πληροφορίες που δίνετε μπορεί να χρησιμοποιηθούν
από το δικαστήριο ή άλλο εξουσιοδοτημένο οργανισμό ο
οποίος ενεργεί υπό τις διαταγές του δικαστηρίου, ώστε να
εξασφαλιστεί η συλλογή τυχόν προστίμου που επιβάλλει το
δικαστήριο σε περίπτωση μη πληρωμής.

Περαιτέρω βοήθεια
Εάν έχετε προβλήματα κατά την ανάγνωση του παρόντος
εντύπου, παρακαλώ επικοινωνήστε με το δικαστήριο
που εξέδωσε την παρούσα ειδοποίηση ή μπείτε στο
hmctsformfinder.justice.gov.uk και εισάγετε MC100
στο πεδίο επιλογής αριθμού εντύπου ώστε να βρείτε τη
γλώσσα που επιθυμείτε.
Επιπλέον γλώσσες: Κινεζικά (παραδοσιακά και απλά),
Ελληνικά, Γκουτζαράτι, Ινδικά, Κουρδικά, Πολωνικά,
Πουντζαμπί, Πορτογαλικά, Σερβικά, Κροατικά, Ισπανικά,
Τουρκικά, Ουρντού, και Ουαλλικά.
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Οι νομικές σας υποχρεώσεις

Συμπληρώστε το παρόν έντυπο και στείλτε
το στο δικαστήριο ή παραδώστε το στον
κλητήρα του δικαστηρίου κατά την άφιξή
σας στο δικαστήριο. Εάν δεν παράσχετε
τη δήλωση οικονομικής κατάστασής
σας στο δικαστήριο, ή αν το δικαστήριο
δεν θεωρήσει ότι έχει λάβει αρκετά
αξιόπιστες πληροφορίες, δικαιούται να
προβεί σε απόφαση σύμφωνα με τα όσα
θεωρεί κατάλληλα για την οικονομική σας
κατάσταση.
Σημείωση: Αποτελεί αδίκημα να μην
παράσχετε δήλωση οικονομικής κατάστασης
στο δικαστήριο ή να μην αποκαλύψετε
ουσιαστικά στοιχεία όταν παρέχετε δήλωση
οικονομικής κατάστασης κατόπιν επίσημης
απαίτησης.
Εάν το δικαστήριο επιβάλλει πρόστιμο ή
άλλη διαταγή πληρωμής, θα απαιτηθεί να
καταβάλλετε την πληρωμή αυθημερόν.
Φροντίστε να έχετε κάποια μέθοδο πληρωμής
μαζί σας.

www.gov.uk/crime

Κατανοώ ότι εάν εν γνώση μου προβώ
σε ψευδή δήλωση ή δεν αποκαλύψω
ουσιαστικά στοιχεία, θα είμαι υπόχρεος σε
επιπλέον οικονομικό πρόστιμο.
Υπογραφή

Χρησιμοποιήστε
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Εβδομαδιαία

Δεκαπενθήμερα

2. Λεπτομέρειες εσόδων

1. Προσωπικές λεπτομέρειες
Όνομα (ονόματα)

Μηνιαία

3. Έξοδα

Όνομα εργοδότη

Μπορείτε να ζητήσετε από το δικαστήριο για
παραπάνω χρόνο για να εξοφλήσετε. Εάν θέλετε να
ζητήσετε περισσότερο χρόνο από το δικαστήριο, θα
πρέπει να παράσχετε λεπτομέρειες και αποδείξεις για
τα έξοδά σας. Το δικαστήριο θα εξετάσει την αίτησή
σας, αλλά δεν θα την εγκρίνει απαραίτητα.

Διεύθυνση εργοδότη

Ενοίκιο, υποθήκη, ή
κατοικία

£

Κοινοτικός φόρος

£

Εάν εργάζεστε
Επάγγελμα

Ημερομηνία

Δήλωση περιουσίας και άλλης
οικονομικής κατάστασης

Για όλα τα έσοδα και τα έξοδα σας,
παρακαλώ πείτε μας εάν τα ποσά είναι:

Επώνυμο

Ασφάλιση (οικίας, ζωής, κλπ.) £

Διεύθυνση

Ταχυδρομικός
Κώδικας

Διατροφή τέκνων

Αριθμός τηλεφώνου εργοδότη

(Καύσιμο, όχημα, δημόσια
συγκοινωνία, κλπ.)

Έξοδα ταξιδιών

Λογαριασμοί υπηρεσιών

Είμαι
αυτοαπασχολούμενος ως
Ταχυδρομικός
Κώδικας
Αριθμός τηλεφώνου οικίας
Αριθμός κινητού τηλεφώνου

(αέριο, νερό, ηλεκτρισμός, κλπ.)

Τηλέφωνο (συμπ. κινητό)
Συνδρομή τηλεόρασης

Πληρωμή που παίρνετε
σπίτι)

£

(συνδρομητική, δορυφορική,
κλπ.)

Τυχόν άλλα έσοδα

£

Άλλα πρόστιμα
(διευκρινίστε δικαστήριο)

Συνολικά έσοδα

£

Ημερομηνία
γέννησης
Αριθμός Εθνικής Ασφάλισης

Λαμβάνετε επιδόματα;

Διαταγές κομητειακών
δικαστηρίων
Αποπληρωμές δανείων

Ναι

(πιστωτικών, τραπεζών, κλπ.)

Όχι

Ναι
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£

Συνολικές αποταμιεύσεις £
Εισόδημα συζύγου
συμπεριλαμβανόμενων
επιδομάτων

£

Αριθμός εξαρτώμενων
τέκνων

Προσθέστε τυχόν άλλες πληροφορίες
που πιστεύετε ότι πρέπει να διαθέτει το
δικαστήριο:

£
£
£

£
£

Άλλα έξοδα (δώστε λεπτομέρειες)

Εάν Ναι, δηλώστε κατωτέρω ποια
επιδόματα λαμβάνετε.

£
£
£
£

Αριθμός μητρώου οχημάτων
Είστε ο καταχωρημένος
ιδιοκτήτης του οχήματος;

£

4. Άλλες πληροφορίες

£
£

Εάν ΔΕΝ εργάζεστε
δηλώστε από πότε

Email

£

Εάν το δικαστήριο επιβάλλει πρόστιμο ή
άλλη διαταγή πληρωμής, θα απαιτηθεί να
καταβάλλετε την πληρωμή αυθημερόν.
Πρέπει να παράσχετε αποδείξεις της
οικονομικής σας κατάστασης στο δικαστήριο.

Όχι

Σύνολο εξόδων
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Για επίσημη χρήση μόνο
Αριθμός υπόθέσεως
Ημερομηνία διαδικασίας

£
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