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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2011 

 
 

14 Δεκεμβρίου 2010

Περιεχόμενα 

Απογραφή αποθεμάτων  

Εργοληπτικές εταιρείες / εργολάβοι 

Ταμείο – Μετρητά - Επιταγές 

Δηλώσεις απολαβών υπαλλήλων - 
• Έντυπα Ε.Πρ.7 και Ε.Πρ.63                                                  

Παρακράτηση φόρου από τις αποδοχές υπαλλήλων (ΡΑΥΕ) 
Δηλώσεις εισοδήματος 2010 - 

• Εταιρείες - Έντυπο Ε.Πρ. 4 
• Φυσικά πρόσωπα - Έντυπο Ε.Πρ. 1 
• Έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τη φορολογική 

δήλωση 
Υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και ετοιμασία εξελεγμένων 
λογαριασμών 

• Έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης 
• Τήρηση λογιστικών βιβλίων και αρχείων από 

αυτοεργοδοτουμένους 
• Ετοιμασία και ανεξάρτητος έλεγχος λογαριασμών 
• Φύλαξη των βιβλίων και αρχείων 

Προσωρινές φορολογίες 
Πληρωμή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα 
Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής  
Ετήσιες άδειες 
Φορολογικοί συντελεστές - 

• Νομικά πρόσωπα 
• Φυσικά πρόσωπα 

Περιορισμοί για έξοδα - 
• Έκπτωση σε εταιρείες για δωρεές 
• Έξοδα φιλοξενίας 
• Έξοδα οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως (saloon) 
• Επαγγελματικός φόρος 
• Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας 
• Έκπτωση τόκων δανείων για μη εμπορικούς σκοπούς 
• Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις 

Έκπτωση για ζημιές 
Εκπτώσεις 

• Έκπτωση για ασφάλιστρα ζωής, συνεισφορές σε ταμεία 
προνοίας και κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. 

Αναδιοργανώσεις 
Αρχές εμπορικών συναλλαγών 
Απαλλαγές εισοδήματος εξωτερικού 

• Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση εξωτερικού 
• Μισθωτές υπηρεσίες εξωτερικού 

Περισσότερες πληροφορίες ή/και βοήθεια 
Φορολογικό ημερολόγιο 2011  

Φύλλο καταγραφής εμπορευμάτων 
Δήλωση για διεκδίκηση φορολογικών     

             εκπτώσεων (Ε.Πρ.59) 
Μηνιαία κατάσταση παρακράτησης φόρου (Ε.Πρ.61) 

Σελίδα  
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Σκοπός τον παρόντος δελτίου είναι να σας κοινοποιηθούν χρήσιμες πληροφορίες, σημαντικές ημερομηνίες και ενέργειες που 
αφορούν τις φορολογικές σας υποθέσεις κατά το έτος 2011. Για πιο ακριβή ενημέρωση ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας 
πάνω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιβάλλεται η εξασφάλιση πρόσθετης επαγγελματικής συμβουλής. 
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Απογραφή αποθεμάτων 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 πρέπει απαραίτητα να 
διεξαχθεί η φυσική απογραφή των αποθεμάτων 
σας. Φροντίστε ώστε να γίνει ορθά η αποτίμηση 
των αποθεμάτων και να γίνουν οι σχετικοί 
υπολογισμοί της αξίας τους. 

Εάν για κάποιο λόγο δεν έχει διεξαχθεί φυσική 
απογραφή των αποθεμάτων σας στις 31 
Δεκεμβρίου 2010 μην αμελήσετε να την 
πραγματοποιήσετε έστω και μεταγενέστερα. 
Αυτή η απογραφή θα χρησιμοποιηθεί ως βάση 
για τον υπολογισμό των αποθεμάτων στις 31 
Δεκεμβρίου 2010 

Η αποτίμηση των αποθεμάτων πρέπει να γίνει σε 
τιμή κόστους ή σε τιμή πώλησης αν αυτή είναι 
χαμηλότερη από την τιμή κόστους. 

Έχετε υπόψη σας ότι η ύπαρξη μιας σωστής 
απογραφής των αποθεμάτων, είναι απαραίτητη 
για να μπορέσουν να προσδιοριστούν ορθά τα 
αποτελέσματα της επιχείρησης σας. 

Επισυνάπτεται δείγμα φύλλου καταγραφής 
εμπορευμάτων για διευκόλυνση σας. 

Εργοληπτικές εταιρείες / εργολάβοι 

Πέραν της απογραφής των υλικών – 
αποθεμάτων (είδε προηγούμενη παράγραφος – 
Απογραφή αποθεμάτων) που βρίσκεται στις 
οικοδομές και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη, 
θα πρέπει να παρουσιάζεται πιστοποιητικό από 
τον αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό του 
έργου, στο οποίο να φαίνεται η εργασία που 
εκτελέσθηκε (για κάθε έργο ξεχωριστά) στις 31 
Δεκεμβρίου 2010. 

 

 

 

 

 

 

Ταμείο – Μετρητά - Επιταγές 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 πρέπει να γίνει 
καταμέτρηση των μετρητών στο ταμείο. 
Αναφορικά με τις επιταγές που έχετε εισπράξει 
από όλους τους πελάτες σας 
(μεταχρονολογημένες) να γίνει καταγραφή με την 
πιο κάτω σειρά: αρ. επιταγής, τράπεζας, ημερ. 
Κατάθεσης και ποσό εκάστης επιταγής.   Το 
σύνολο των μετρητών και των 
μεταχρονολογημένων επιταγών αποτελεί τα 
μετρητά στο ταμείο σας και θα ισούνται με το 
λογαριασμό του Ταμείου στο Γενικό Καθολικό. 

 

Δηλώσεις απολαβών υπαλλήλων - Έντυπα 
Ε.Πρ. 7 και Ε.Πρ. 63 

 Από το φορολογικό έτος 2010 οι εργοδότες που 
απασχόλησαν κατά την διάρκεια του έτους, 
περισσοτέρους από 2 (δύο) υπαλλήλους 
υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση 
εργοδότη (Ε.Πρ.7) σε ηλεκτρονική μορφή 
(μαγνητικό μέσο).     

 Έντυπη Δήλωση (Ε.Πρ.7) μπορούν να 
υποβάλουν μόνο οι εργοδότες που απασχόλησαν 
κατά την διάρκεια του έτους μέχρι δύο 
υπαλλήλους. 

Οι πιο πάνω δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται 
πριν την 30.4.2011  

Ταυτόχρονα πρέπει να ετοιμαστούν τα έντυπα 
Ε.Πρ. 63 και να παραδοθούν στους 
ενδιαφερόμενους υπαλλήλους ούτως ώστε να 
μπορέσουν αυτοί με την σειρά τους να 
συμπληρώσουν τις  φορολογικές τους δηλώσεις 
για το έτος 2010, οι οποίες επίσης πρέπει να 
υποβληθούν στο Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 
μέχρι τις 30.4.2011 

Αν υπάρξει ανάγκη αλλαγής σε περιπτώσεις που 
ο έλεγχος μας πραγματοποιηθεί μετά την 
υποβολή τότε θα πρέπει να υποβληθούν 
συμπληρωματικά/ αναθεωρημένα έντυπα. 
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Παρακράτηση φόρου από τις αποδοχές 
υπαλλήλων (Ρ.Α.Υ.Ε.) 

Ο όρος «αποδοχές» σημαίνει μισθούς, 
ημερομίσθια, συντάξεις, προμήθειες, υπερωρίες 
φιλοδωρήματα ή οποιαδήποτε αμοιβή ή όφελος 
που πληρώνεται από εργοδότη σε εργοδοτούμενο 
για παροχή μισθωτών υπηρεσιών και 
περιλαμβάνει οποιαδήποτε επιδόματα, 
ωφελήματα σε είδος όπως δωρεάν κατοικία, 
δωρεάν γεύμα, χρήση οχήματος κλπ. 

Στις αρχές Ιανουαρίου , ο εργοδότης οφείλει να 
δώσει για συμπλήρωση σε κάθε υπάλληλο του το 
επισυναπτόμενο έντυπο Ε.Πρ. 59 «Δήλωση για 
διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων» για το 
έτος 2011. 

Αν ο εργοδότης δεν πάρει, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, υπό τον 
υπάλληλο το έντυπο Ε.Πρ. 59 , τότε πρέπει να 
θεωρήσει ότι το ολικό των εκπτώσεων που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη για τον απολογισμό του 
φόρου που θα παρακρατηθεί από τις αποδοχές 
είναι €19.500 συν οι εισφορές στο Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Προνοίας 
ή Συντάξεως. Αν αργότερα ο υπάλληλος υποβάλει 
Δήλωση σε έντυπο Ε.Πρ. 59. τότε ο εργοδότης 
μπορεί να κάμει τις αναγκαίες προσαρμογές για 
τον καθορισμό του φόρου που θα πρέπει να 
παρακρατηθεί κατά τους υπόλοιπους μήνες / 
εβδομάδες του έτους. 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ποσά που παρακρατούνται από τον εργοδότη 
πρέπει να καταβάλλονται στο Επαρχιακό Γραφείο 
Είσπραξης Φόρων του Τμήματος Εσωτερικών 
Προσόδων μέχρι το τέλος του μήνα που 
ακολουθεί το μήνα στον οποίο γίνεται η 
παρακράτηση. Αν το ποσό της παρακράτησης δεν 
πληρωθεί μέσα στο πιο πάνω χρονικό διάστημα 
θα επιβάλλεται ετήσια σ' αυτό κατά την πληρωμή 
τόκος σύμφωνα με τον εκάστοτε εν ισχύ 
δημόσιο τόκο υπερημερίας (5.35%) καθώς και 
πρόσθετη επιβάρυνση 1% για κάθε 
συμπληρωμένο μήνα της καθυστέρησης. 

Κατά την καταβολή του φόρου θα συμπληρώνεται 
σχετικό ειδικό έντυπο (Ε Πρ. 61) το οποίο μπορεί 
να ληφθεί από τα Γραφεία Εισπράξεως Φόρων. 

Όλα τα έντυπα Ε. Πρ. 59 πρέπει να φυλάσσονται 
από τον εργοδότη και να τίθενται στη διάθεση των 
υπαλλήλων του ΤΕΠ όποτε ζητηθεί τούτο. 

Αν ένας εργοδότης αρνείται, παραλείπει ή αμελεί 
να προβαίνει στις κανονικές κρατήσεις φόρου από 
τις αποδοχές των υπαλλήλων του, τότε ο Έφορος 
Φόρου Εισοδήματος έχει εξουσία, με βάση τη 
Νομοθεσία και τους Κανονισμούς, να ζητήσει από 
τον εργοδότη με έκδοση φορολογίας, να καταβάλει 
τα ποσά φόρου τα οποία παρέλειψε ή έπρεπε να 
είχε παρακρατήσει μέσα στην καθορισμένη 
προθεσμία με τόκο υπερημερίας (5.35%)  και 
πρόσθετη επιβάρυνση 1% για κάθε 
συμπληρωμένο μήνα. από την ημερομηνία που 
έπρεπε να καταβληθούν οι κρατήσεις φόρου στο 
Γραφείο Είσπραξης Φόρων. 
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Δηλώσεις εισοδήματος 2010 

Εταιρείες - Έντυπο Ε.Πρ. 4:- 

Η τελευταία μέρα υποβολής των δηλώσεων είναι 
η 31.12.2011. Αν όμως οι  λογαριασμοί 
ετοιμαστούν πριν την 1.8.2011, και το τυχόν 
υπόλοιπο φόρου που θα προκύπτει από τους 
λογαριασμούς αυτούς πληρωθεί πριν την 
ημερομηνία αυτή  (1.8.2011). τότε δεν  
καταβάλλεται τόκος. Να σημειωθεί ότι για μη 
έγκαιρη καταβολή οποιουδήποτε ποσού 
πληρωτέου φόρου, θα επιβάλλεται τόκος 
υπερημερίας (5.35%) ετησίως από τη 1.8.2011. 

Φυσικά Πρόσωπα - Ε. Πρ. 1 :- 

Δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων οι 
οποίες συνοδεύονται από λογαριασμούς μπορούν 
να υποβληθούν μέχρι τις 31.12.2011, ενώ 
δηλώσεις  που  δεν  συνοδεύονται  από  
λογαριασμούς πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 
30.6.2011.  Εισηγούμαστε όπως τα άτομα αυτά 
υποβάλλουν έγκαιρα το σχετικό έντυπο Ε. Πρ. 1, 
δηλώνοντας το μισθό τους βάσει του οποίου 
γίνονται οι αποκοπές φόρου και κοινωνικών 
ασφαλίσεων. Αν οι λογαριασμοί της εταιρείας 
ετοιμαστούν σε μεταγενέστερο στάδιο και υπάρξει 
παροχή δικαιωμάτων/φιλοδωρημάτων στους 
διευθυντές, τότε θα πρέπει να υποβληθεί 
αναθεωρημένη δήλωση. Επίσης, σε μια τέτοια 
περίπτωση θα πρέπει ο ανάλογος φόρος να 
πληρωθεί    με    το    σύστημα    αποκοπής    
από απολαβές (ΡΑΥΕ), με όλες τις 
συνεπαγόμενες επιβαρύνσεις. 

Έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τη 
Φορολογική Δήλωση. 

Με την έντυπη φορολογική δήλωση δεν 
υποβάλλονται συνοδευτικά αποδεικτικά έγγραφα 
αλλά αυτά πρέπει να φυλάγονται και να 
υποβάλλονται όταν ζητηθούν. Τα μόνα έγγραφα 
που πρέπει να συνοδεύουν τη φορολογική 
δήλωση είναι τα πιστοποιητικά αποδοχών 
(έντυπο Ε.Πρ. 63) και αποδείξεις ή 
πιστοποιητικά για διεκδικούμενες δωρεές σε 
φιλανθρωπικά ιδρύματα που υπερβαίνουν τα 
€256. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Υποχρεωτική τήρηση βιβλίων και ετοιμασία 
εξελεγμένων λογαριασμών 

Έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων 
είσπραξης 

Ήδη από το 1997, με σχετικούς κανονισμούς, 
έχει γίνει υποχρεωτική η έκδοση τιμολογίων και 
αποδείξεων είσπραξης. 

Τήρηση λογιστικών βιβλίων και αρχείων από 
αυτοεργοδοτουμένους 

Με  τροποποίηση  του  Περί  Βεβαιώσεως και 
Εισπράξεως Φόρων Νόμου έγινε υποχρεωτική 
από την 1 Ιανουαρίου 2006 και μετά η τήρηση 
κανονικών λογιστικών βιβλίων και αρχείων για 
όλους τους αυτοεργοδοτουμένους (άτομα και 
συνεταιρισμούς) των οποίων ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών, συμπεριλαμβανομένων ενοικίων 
και μισθωμάτων, υπερβαίνει το ποσό των 
€70.000,00 

Ετοιμασία και ανεξάρτητος έλεγχος 
λογαριασμών    

 
Από το νέο νόμο προβλέπεται  όπως οι  
επιχειρήσεις (αυτοεργοδοτουμενοι με ετήσιο 
κύκλο εργασιών πέραν των €70.000,00) και 
εταιρείες ανεξαρτήτως από το ύψος του ετησίου 
κύκλου εργασιών) ετοιμάζουν λογαριασμούς 
σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές. Οι 
λογαριασμοί αυτοί θα ελέγχονται σύμφωνα με 
αποδεκτές ελεγκτικές αρχές από εγκεκριμένους 
ελεγκτές που έχουν άδεια διορισμού ως ελεγκτές 
σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο. 

Οι αυτοεργοδοτούμενοι που σύμφωνα με το Νόμο 
έχουν υποχρέωση να τηρούν λογιστικά βιβλία 
προτρέπονται, χωρίς         αναβολή, να 
επικοινωνήσουν με το Γραφείο μας για βοήθεια 
και καθοδήγηση, 

Φύλαξη των βιβλίων και αρχείων 

Ο νόμος προβλέπει όπως τα  βιβλία  και άλλα 
στοιχεία   και   αποδείξεις   που   τηρούνται από 
επιχειρήσεις φυλάττονται για περίοδο επτά 
ετών. 
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Έλεγχος των βιβλίων και αρχείων, τιμολογίων 
και αποδείξεων από το Διευθυντή του 
Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) 

Ο Διευθυντής του ΤΕΠ θα έχει εξουσία να 
προβαίνει   εντός   επτά   ετών  σε  εξέταση   και 
έλεγχο όλων των λογιστικών βιβλίων και αρχείων, 
τιμολογίων και αποδείξεων, καθώς και των 
ελεγμένων λογαριασμών που τηρούνται και να 
παίρνει περικοπές και αντίγραφα τούτων για 
σκοπούς ελέγχου. Αυτό είναι ένα μέτρο πάταξης 
της φοροδιαφυγής και πρέπει να το λάβουν 
σοβαρά υπόψη οι επηρεαζόμενοι 
φορολογούμενοι. 

 

 

Πολλοί φορολογούμενοι, λόγω στενότητας στη 
ρευστότητα  ή /και  λόγω  δυσκολίας  να  
υπολογίσουν το εισόδημα τους με την ακρίβεια 
που απαιτείται, πιθανόν να προτιμήσουν να 
δηλώσουν ΤΙΠΟΤΕ ή μικρό εισόδημα και να 
πληρώσουν την επιβάρυνση του 10%. Υπάρχει 
επίσης η δυνατότητα αναθεώρησης της 
προσωρινής δήλωσης πριν την 31.12.2011 οπότε 
θα υπάρχουν και πιο ακριβή στοιχεία για το 
εισόδημα του έτους. Σε μια τέτοια περίπτωση οι 
ληγμένες δόσεις πληρώνονται με τόκο 
υπερημερίας (5.35%) ετησίως από την 1 
Αυγούστου και 1 Οκτωβρίου, αντίστοιχα. 

 

Προσωρινές φορολογίες 

Οι εταιρείες, και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι 
οφείλουν, πριν την 1.8.2011, να συμπληρώσουν 
έντυπο προσωρινής φορολογίας για το έτος 2011 
ΣΤΟ έντυπο αυτό δηλώνεται το προβλεπόμενο 
εισόδημα για το έτος 2011 και ο φόρος που 
αναλογεί σ’ αυτό, όπως θα δείτε από το 
επισυνημμένο φορολογικό ημερολόγιο, 
πληρώνεται σε τρεις ίσες δόσεις, ήτοι στην  
1 Αυγούστου, στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 31 
Δεκεμβρίου. 

Όταν μια δόση δεν πληρωθεί στην καθορισμένη 
ημερομηνία, τότε επιβάλλεται τόκος 
υπερημερίας (5.35%)  ετησίως. 

Όταν το εισόδημα που δηλώνεται προσωρινά 
είναι πέραν από το 75% του τελικού, τότε δεν 
πληρώνεται οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνση, 
Όταν όμως είναι κάτω από το 75% του τελικού, 
τότε πάνω στη διαφορά του φόρου επιβάλλεται 
10% επιβάρυνση. 
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Πληρωμή έκτακτης εισφοράς για την άμυνα 

Από την 1.1.2003 καταβάλλεται έκτακτη εισφορά 
για την άμυνα μόνον επί των ακολούθων 
εισοδημάτων. 

Κατηγορία εισοδήματος Συντελεστής 

1. Ενοίκια (μειωμένα κατά 25%) 3% 

2. Τόκοι   που   λαμβάνονται   ή 10% 
πιστώνονται, είτε από πηγές 
στη Κύπρο, είτε από πηγές 
στο εξωτερικό (1) 

3. Μερίσματα   που   λαμβάνουν 15% 
πρόσωπα        που         είναι 
φορολογικοί   κάτοικοι   της 
Κύπρου. (2) 

4. Λογιζόμενη διανομή κερδών 15% 
που αντιπροσωπεύει το 70% 

των λογιστικών (και όχι των 
φορολογητέων) κερδών του 
έτους. (3) 

(1) Τόκοι 

 Οι τόκοι που αποκτά πρόσωπο από τη 
συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης του 
καθώς και οι τόκοι που συνδέονται στενά 
με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης 
δε θεωρούνται τόκοι για τους σκοπούς 
του παρόντος Νόμου αλλά κέρδος, όπως 
για παράδειγμα οι τόκοι που εισπράττει 
μια τράπεζα, οι τόκοι που εισπράττει μια 
επιχείρηση πάνω σε καθυστερημένα 
υπόλοιπα  χρεωστών  ή  πάνω σε  
πωλήσεις ακινήτων και ως εκ τούτου δεν 
υπόκεινται σε εισφορά 

 Στους τόκους περιλαμβάνεται και ο τόκος 
9%  που λογίζεται ως εισόδημα πάνω σε 
δάνεια προς μετόχους ή συμβούλους 
εταιρείας που ελέγχεται από πέντε ή 
λιγότερα πρόσωπα. 

 

■ Φυσικό πρόσωπο του οποίου το συνολικό 
ετήσιο εισόδημα, περιλαμβανομένων και 
των τόκων, δεν υπερβαίνει το ποσό των 
€11.960 έχει  δικαίωμα   επιστροφής  του 
παρακρατηθέντος φόρου επί των τόκων 
πέραν από το 3%. 

■ Παραμένει στο 3% η εισφορά πάνω σε 
τόκους που εισπράττει φυσικό 
πρόσωπο που είναι κάτοικος Κύπρου, 
από κυβερνητικά πιστοποιητικά 
αποταμιεύσεως ή χρεόγραφα 
αναπτύξεως ή γραμμάτια του Δημοσίου ή 
πάνω σε τόκους που εισπράττει ένα 
Ταμείο Προνοίας. 

(2) Μερίσματα 
Απαλλάσσονται από την καταβολή έκτακτης 
εισφοράς - 

■ Μερίσματα που πληρώνει μια εταιρεία σε 
άλλη εταιρεία όταν και οι δύο εταιρείες 
είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία. 

■ Μερίσματα που λαμβάνονται από εταιρεία 
που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία από 
εταιρεία άλλης χώρας που δεν είναι 
κάτοικος στη Δημοκρατία, νοουμένου ότι 
η λαμβάνουσα το μέρισμα εταιρεία κατέχει 
άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστο το 1% του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που 
πληρώνει το μέρισμα. 

Μερίσματα     που     εισπράττονται     από 
εταιρεία του εξωτερικού της οποίας πέραν 
του 50% των κερδών προέρχονται από 
επενδύσεις και η φορολογική επιβάρυνση 
πάνω στα κέρδη αυτά, είναι σημαντικά 
χαμηλότερη από ότι είναι η φορολογία 
στη Κύπρο, τότε καταβάλλεται 15% 
άμυνα, ασχέτως ποσοστού συμμετοχής. 

 

■ Μερίσματα που εκδίδονται από εισόδημα 
που προέρχεται από μερίσματα τα οποία 
υπέστησαν φόρο εισοδήματος στη πηγή 
με συντελεστή  20%  και  η  έκδοση των 
οποίων γίνεται σε περίοδο έξι ετών από 
την ημερομηνία απόκτησης τους. 
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(3) Λογιζόμενη διανομή κερδών εταιρείας 

• Η     άμυνα    στη     Λογιζόμενη    διανομή 
καταβάλλεται μετά το τέλος των δύο ετών 
που ακολουθούν το φορολογικό έτος.  Για 
παράδειγμα     η     τυχόν     άμυνα     στη 
λογιζόμενη  διανομή  για τα  κέρδη του 
2008    καθίσταται    πληρωτέα    στις   31 
Δεκεμβρίου 2010, αν πληρωθεί μέχρι 
τις 31 Ιανουαρίου 2011 δεν καταβάλλεται 
οποιοδήποτε τόκος. Αν πληρωθεί μετά 
την 31   Ιανουαρίου  2011 θα φέρει 
τόκο υπερημερίας (5.35%)   ετησίως 
από την 1ην Φεβρουαρίου 2011. 

• Το    ποσό    της    λογιζόμενης    διανομής 
μειώνεται με το ποσό των μερισμάτων 
που έχουν καταβληθεί από τα κέρδη του 
συγκεκριμένου έτους εντός της περιόδου 
των δύο ετών. 

• Σε περίπτωση μεταγενέστερης καταβολής 
μερισμάτων     από     τα     κέρδη     του 
συγκεκριμένου έτους,  δεν καταβάλλεται 
άμυνα πάνω στο ποσό του μερίσματος 
μέχρι     του    ποσού    της    λογιζόμενης 
διανομής. 

• Για σκοπούς λογιζόμενης διανομής, δεν 
θα λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη ή ζημιές 
από επανεκτίμηση ακινήτων και κινητών 
αξιών,  οι αποσβέσεις που προκύπτουν 
από    την    επανεκτίμηση,    η    αμυντική 
εισφορά για οποιοδήποτε έτος καθώς και 
οι φόροι που αφορούν προηγούμενα έτη 
ή κεφαλαιουχικά κέρδη. 

• Η   λογιζόμενη   διανομή   γίνεται   πάντοτε 
καθόσον αφορά μετόχους της εταιρείας 
που    είναι    κάτοικοι    Κύπρου    -    δεν 
εφαρμόζεται με άλλα λόγια η λογιζόμενη 
διανομή στα κέρδη που αναλογούν σε μη 
κατοίκους. Μια εταιρεία επομένως οφείλει 
να γνωρίζει τους μετόχους της, κατά πόσο 
είναι  κάτοικοι  ή  δεν  είναι  κάτοικοι  για 
σκοπούς καταβολής εισφοράς επί των 
μερισμάτων.     Εταιρείες  των οποίων οι 
μέτοχοι      δεν      είναι      κάτοικοι      στην 
Δημοκρατία,      όπως      οι      υπεράκτιες 
εταιρείες,   δεν   θα   καταβάλλουν   τέτοια 
εισφορά,   Αυτό συνάδει και με την αρχή 
ότι    δεν    καταβάλλεται    εισφορά    επί 

μερισμάτων που πληρώνονται σε μη 
κατοίκους 

 Οι μη μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου πρέπει να 
συμπληρώσουν τα έντυπα Ε.Πρ. 42 και 
Ε. Πρ. 42 Ερ. για να δικαιούται η εταιρεία 
στην οποία είναι  μέτοχοι να μην 
αποκόπτει άμυνα πάνω στα μερίσματα. 

Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 

Από την 1.1.2003 εισήχθηκε η επιβολή ειδικής 
εισφοράς των εργοδοτών προς 2% του 
μισθολογίου των υπαλλήλων τους. η οποία 
ονομάζεται «Εισφορά Κοινωνικής Συνοχής». 
Η εισφορά αυτή υπολογίζεται επί του συνόλου 
των αποδοχών, χωρίς περιορισμό ή όριο ως 
προς το ύψος των αποδοχών. 
Η βεβαίωση, καταβολή, είσπραξη και 
παρακράτηση οποιουδήποτε ποσού εισφοράς 
κοινωνικής συνοχής καθώς και οποιουδήποτε 
επιβάρυνσης έπ' αυτής θα διενεργείται σύμφωνα 
με τις ανάλογες διατάξεις των περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμων. 

Ετήσιες άδειες 

Αυξήθηκαν από την 1.1.2003 οι ετήσιες 
άδειες μετ' απολαβών 

Εργοδότου μένος ο  οποίος εργάστηκε 
περισσότερο από 48 εβδομάδες δικαιούται άδεια 
μετ' απολαβών ως εξής: 

• Για    πενθήμερη    εβδομάδα    εργασίας    20 
εργάσιμες ημέρες. 

• Για    εξαήμερη     εβδομάδα    εργασίας,    24 
εργάσιμες ημέρες. 
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Κατόπιν των πιο πάνω τροποποιήσεων, το 
κατώτερο ποσοστό συνεισφορών των εργοδοτών 
στο Ταμείο Ετησίων Αδειών αυξήθηκε σε 8%. 

 

Περιορισμοί για έξοδα 

 

Φορολογικοί συντελεστές 

Οι φορολογικοί συντελεστές που ισχύουν για το 
2011 είναι οι ακόλουθοι: 

•     Νομικά πρόσωπα 

Φορολογητέο Εισόδημα 

 

Εταιρείες                                                    10% 
 

•    Φυσικά Πρόσωπα 

Για το φορολογικό έτος 2011: 
 

Φορολογητέο Εισόδημα Φορολογικός 
Συντελεστής 

Μέχρι €19.500 Μηδέν 

Από €19.501 μέχρι €28,000 20% 
Από €28.001 μέχρι €36.300 25% 

Πάνω από €36.300 30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έκπτωση σε εταιρείες για δωρεές 

Εισφορές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα 
επιτρέπονται χωρίς περιορισμό. Αν κατά τον 
χρόνο που γίνεται η δωρεά προκύπτει ζημιά, η 
ζημιά που αναλογεί στο ποσό της δωρεάς δεν 
μεταφέρεται σε επόμενα έτη. 

Έξοδα φιλοξενίας 

Περιορίζονται τα έξοδα φιλοξενίας που 
πραγματοποιεί μια εταιρεία   Τα έξοδα που 
εκπίπτονται δεν μπορούν να ξεπερνούν το 1% του 
κύκλου εργασιών της εταιρείας ή τις €17.086 
ετήσια, οποιοδήποτε από τα δύο είναι μικρότερο. 

Έξοδα οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως (saloon) 

Τόκος που αναλογεί ή λογίζεται ότι αναλογεί στο 
κόστος αγοράς ιδιωτικών επιβατηγών 
μηχανοκίνητων οχημάτων (saloon), ανεξάρτητα 
αν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση ή όχι, δεν 
επιτρέπονται κατά τα επτά πρώτα έτη από την 
ημερομηνία αγοράς τους.  Επίσης δεν εκπίπτονται 
καύσιμα και άλλα έξοδα συντήρησης τέτοιων 
οχημάτων. 

Επαγγελματικός φόρος 

Από το έτος 2003 έχει καταργηθεί ο 
επαγγελματικός φόρος που πληρώνουν τα φυσικά 
πρόσωπα αλλά συνεχίζει να υφίσταται ο 
επαγγελματικός φόρος για Συνεταιρισμούς και 
εταιρείες. 

Ο επαγγελματικός φόρος δεν εκπίπτει για 
σκοπούς φόρου εισοδήματος. 

Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας 

Δεν εκπίπτεται για σκοπούς φόρου εισοδήματος η 
πληρωμή που καταβάλλεται αναφορικά με φόρο 
ακίνητης ιδιοκτησίας.

Φορολογικός
 Συντελεστής
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Έκπτωση τόκων δανείων για μη εμπορικούς 
σκοπούς 

Καταργήθηκε η έκπτωση τόκων (μέχρι €171)  επί 
δανείων για μη εμπορικούς σκοπούς 

Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις 
- Καταργήθηκαν όλες οι εκπτώσεις για 

επένδυση και οποιαδήποτε επιταχυνόμενη 
απόσβεση - Διατηρήθηκαν μόνο οι εκπτώσεις 
για ετήσια φθορά (ετήσιες αποσβέσεις). 

Έκπτωση για ζημιές 

- Ζημιές των ετών 1997 και μετά μεταφέρονται 
για συμψηφισμό με κέρδη επομένων ετών 
χωρίς περιορισμό. 
Ισχύουν  ειδικές  διατάξεις  για  την  
παραχώρηση συμψηφισμού ζημιών 
συγκροτήματος εταιρειών. Δύο εταιρείες 
θεωρούνται ότι είναι μέλη συγκροτήματος αν 
η μία είναι κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατόν 
(75%) εξαρτημένη της άλλης ή και οι δύο. η 
καθεμιά ξεχωριστά, είναι κατά εβδομήντα 
πέντε τοις εκατόν (75%) εξαρτημένες τρίτης 
εταιρείας, για ολόκληρο το φορολογικό έτος. 

- Ζημιές   που   υπέστη   ένα   πρόσωπο   από 
επιχείρηση     που     διεξάγεται     εκτός     της 
Δημοκρατίας,        είτε        μέσω        μόνιμης 
εγκατάστασης είτε όχι, θα αφαιρούνται ως 
έκπτωση από το εισόδημα του προσώπου 
αυτού από άλλες πηγές για το ίδιο έτος. και 
στην έκταση που δεν μπορεί με τον τρόπο 
αυτό να συμψηφιστεί πλήρως, το υπόλοιπο 
τέτοιας     ζημιάς      μεταφέρεται     και,      θα 
συμψηφίζεται   με  το  κατά  τα  επόμενα  έτη 
εισόδημα του προσώπου αυτού 

Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης επιχείρησης, 
περιλαμβανομένου και συνεταιρισμού, 
μετατρέπει την επιχείρηση του σε εταιρεία, 
οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές του 
ιδιοκτήτη δύνανται να μεταφέρονται στην 
εταιρεία. 

Εκπτώσεις 

Έχουν καταργηθεί όλες οι προσωπικές εκπτώσεις 
για παιδιά, για σύζυγο και για εκτοπισμένους, 

Έκπτωση για ασφάλιστρα ζωής, συνεισφορές 
σε ταμεία προνοίας και κοινωνικές ασφαλίσεις 
κλπ. 

Οι εκπτώσεις για ασφάλιστρα ζωής 
περιορίζονται  τώρα στη  ζωή  του 
φορολογούμενου - δεν παρέχεται έκπτωση 
αναφορικά με ασφάλεια στο όνομα συζύγου. 
Εκπίπτουν όμως τα ασφάλιστρα αναφορικά με 
ασφάλειες που έγιναν πριν την 31 Δεκεμβρίου 
2002 για ασφάλιση της ζωής συζύγου.  

Στον κατάλογο των εγκεκριμένων εισφορών 
περιλαμβάνονται και οι εισφορές που θα 
καταβάλλονται στο Εθνικό Σχέδιο Υγείας.  

- Ξένα ταμεία (αναφορικά με εισφορές μη 
κατοίκων) θα επιτρέπονται νοουμένου ότι 
ιδρύονται βάσει συγκριτικά παρόμοιου νόμου με 
εκείνα που ιδρύονται στη Δημοκρατία.  

-Εγκρίνονται και ταμεία στα οποία θα 
συμμετέχουν αυτοτελώς εργαζόμενοι. 

Αναδιοργανώσεις 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικό με το κοινό 
φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, 
διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές 
μετοχών που αφορούν εταιρείες έχει ενσωματωθεί 
στην Κυπριακή νομοθεσία (φόρο εισοδήματος, 
φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και φόρο 
χαρτοσήμου). 

Αρχές εμπορικών συναλλαγών 

Περιλαμβάνονται στο Νόμο διατάξεις που διέπουν 
τις αρχές εμπορικών συναλλαγών σε περίπτωση 
που οι συναλλαγές της επιχείρησης εμπλέκουν 
συνδεδεμένα πρόσωπα. Τι σημαίνει 
συνδεδεμένο πρόσωπο καθορίζεται στο νόμο. 
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Πιο συγκεκριμένα ο νόμος προβλέπει ότι αν: 

(α )  Μια  επ ιχε ί ρηση  στη  Δημοκρατ ία  
συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση 
ή τον έλεγχο ή το κεφάλαιο μιας 
επιχείρησης άλλου προσώπου, η 

(β) Τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν άμεσα ή 
έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το 
κεφάλαιο  δυο  ή  περισσοτέρων  
επιχειρήσεων, και σε κάθε μια από τις 
περ ιπτώσεις  αυτές  τ ίθεντα ι  ή  
επιβάλλονται  μεταξύ  των  δύο  
επιχειρήσεων  στις  εμπορικές  ή  
οικονομικές στους σχέσεις όροι που 
διαφέρουν από εκείνους οι όποιοι θα 
ετίθεντο μεταξύ ανεξαρτήτων 
επιχειρήσεων, τότε οποιαδήποτε κέρδη ή 
οφέλη τα οποία, αν δεν υπήρχαν οι όροι 
αυτοί, θα πραγματοποιούντο από μια από 
τις επιχειρήσεις, αλλά, λόγω των όρων 
αυτών, δεν πραγματοποιήθηκαν, μπορεί 
να περιληφθούν στα κέρδη ή οφέλη της 
επιχείρησης εκείνης και να φορολογηθούν 
ανάλογα. 

Απαλλαγές εισοδήματος Εξωτερικού 

Κέρδη οπό μόνιμη εγκατάσταση 
εξωτερικού 
Κέρδη προσώπου από μόνιμη εγκατάσταση 
εξωτερικού απαλλάσσονται από το φόρο, 

Όταν όμως εκπτώσεις έχουν παραχωρηθεί σε 
προηγούμενο ή προηγούμενα φορολογικά έτη, 
αναφορικά με ζημιές από μόνιμη Εγκατάσταση 
που βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας, ποσό 
κερδών ίσο με το ποσό των ζημιών που 
παραχωρήθηκαν με αυτό τον τρόπο θα 
περιλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδημα, 

Η απαλλαγή αυτή δεν εφαρμόζεται: 

-   Αν η μόνιμη εγκατάσταση άμεσα ή έμμεσα 
επιδίδεται περισσότερο από πενήντα τοις 
εκατόν (50%) σε δραστηριότητες οι οποίες 
απολήγουν σε εισόδημα από επένδυση, και 

Η επιβάρυνση του αλλοδαπού φόρου πάνω 
στο εισόδημα της μόνιμης εγκατάστασης είναι 
σημαντικά ολιγότερη από τη φορολογική 
επιβάρυνση στη Κύπρο. 

Μισθωτές υπηρεσίες εξωτερικού 

Η αμοιβή από την παροχή μισθωτών 
υπηρεσιών εκτός της Δημοκρατίας για 
συνολική περίοδο στο φορολογικό έτος 
πέραν των ενενήντα ημερών σε 
εργοδότη που δεν είναι κάτοικος στη 
Δημοκρατία ή σε μόνιμη εγκατάσταση στο 
εξωτερικό εργοδότη που είναι κάτοικος στη 
Δημοκρατία, απαλλάσσεται από το φόρο. 

Περισσότερες πληροφορίες ή/και βοήθεια 

Οι συνέταιροι και το προσωπικό του 
Οίκου μας είναι πάντοτε πρόθυμοι να σας 
δώσουν οποιεσδήποτε περισσότερες 
πληροφορίες ή επεξηγήσεις  και  να  
παράσχουν  στις  επιχειρήσεις σας 
οποιαδήποτε βοήθεια. Γι' αυτό μη 
διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθεια τους:- 

Στο τηλέφωνο: 25 36 53 53  
Λεμεσός  

Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση 
Web: 

www.kpmasterchart.com 

Στην διεύθυνση: 
Οδός Λεοντίου 232, Romantzo Court 
Τ.Κ. 3022, Λεμεσός 
 
P.O.Box 56692, 
3309 Λεμεσός 
 

Οι Συνεταίροι και το προσωπικό του Οίκου 
K.P. MASTERCHART LTD εύχονται στους 
πελάτες τους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ 
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 
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Φορολογικό ημερολόγιο - 2011 

Ημερομηνίες Λεπτομέρειες φόρων 

 

Τέλος κάθε μήνα 

 

 

31 Ιανουαρίου 

 

30 Απριλίου   

 

 

 

30 Ιουνίου  

 

 

1 Αυγούστου  

 

30   Σεπτεμβρίου 

Πληρωμή φόρους που αποκόπηκαν από τους μισθούς των υπαλλήλων (PAYE) 
τον προηγούμενο μήνα. 
 
Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα που παρακρατήθηκε από μερίσματα και 
τόκους που πληρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα. 
 

Υποβολή στον Έφορο εις διπλούν, του εντύπου Ε. Πρ. 623 και ταυτόχρονα 
πληρωμή έκτακτης εισφοράς νια λογιζόμενη διανομή μερίσματος αναφορικά με 
τα κέρδη εταιρειών για το έτος 2008. 
 
 
Υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το 2010 από μισθωτούς όταν το μεικτό  
τους εισόδημα υπερβαίνει τα €19.500.  

Υποβολή δήλωσης εργοδότη και στοιχεία εργοδοτουμένων για το 2010. 

 

Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς για το πρώτο εξάμηνο 2011 

Υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το 2010 από φυσικά πρόσωπα που δεν 
ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς, όταν το μεικτό τους εισόδημα 
υπερβαίνει τα €19.500  

Πληρωμή τελικού φόρου του 2010 με αυτοφορολογία, από φυσικά πρόσωπα 
που δεν ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς. 

 

 

Υποβολή δήλωσης και πληρωμή πρώτης δόσης προσωρινού φόρου 

εισοδήματος 2011. 
 

Πληρωμή τελικού φόρου 2010 με την μέθοδο της αυτοφορολογίας από φυσικά 
πρόσωπα και εταιρείες που ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς. 

 

Πληρωμή δεύτερης δόσης προσωρινού φόρου για το 2011.  

Πληρωμή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας για το 2011, 
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31 Δεκεμβρίου Υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το 2010 από φυσικά πρόσωπα και   εταιρείες 
που ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς. 

   Πληρωμή τρίτης δόσης προσωρινού φόρου για το 2011 

 Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα για το δεύτερο εξάμηνο του 2011 

 

Επιβαρύνσεις 
Η μη τήρηση των πιο πάνω προθεσμιών επισύρει επιπρόσθετη επιβάρυνση και τόκο ανάλογα με το ποια 
προθεσμία δεν τηρήθηκε. 

Σημείωση 

Το ύψος του επιτοκίου καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών με διάταγμα και θα ισχύει για ολόκληρο το 
έτος. Το ύψος του επιτοκίου για το 2010 και πιθανών και για το 2011 καθορίστηκε στο 5,35%.     

 



Κωδικος 
αριθμός

Περιγραφή Ποσότητα

Όνομα Επιχείρησης: …………………………………………………………………

Διεύθυνση Υποστατικού: ……………………………………………………………

ΦΥΛΛΟΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Τιμή κόστους 
(Μονάδας)

          Υπογραφή

……………………………

Σύνολο:

Α/Α …………..

Ημερομ. Καταγραφής: …………...……...

Τιμή 
Πωλήσεως 
(Μονάδας)

Ολικό

€ € €



(Έντυπο Ε.Πρ.59) 2011   

Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων - Φόρος Εισοδήµατος 

∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2011 

(Σύµφωνα µε τον  περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο αρ.118(Ι)  του 2002 όπως  τροποποιήθηκε)  
ΣΗΜ. Πριν συµπληρώσετε το έντυπο αυτό παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες και σηµειώσεις στη δεύτερη σελίδα. 

 

Όνοµα Υπαλλήλου: ..............................................................................  Α.Κ.Α. ........................................................... 

∆ιεύθυνση κατοικίας: .................................................................................................................................................... 

Α.Φ.Τ.: ................................. Αρ. Ταυτότητας ...............................   Αρ. Τηλεφώνου .................................................. 

∆ Η Λ Ω Σ Η  Υ Π Α Λ Λ Η Λ ΟΥ  
 
 Για χρήση  

εργοδότη 
ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ € 

 
€ 

1. Μισθωτές Υπηρεσίες (σηµ.1και 12)   ............................  

2. Μεικτά Ενοίκια ...........................  ............................  

3. Εισοδήµατα από άλλες πηγές (σηµ. 4) ...........................  ............................  

4. ΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ   ............................  

5. Μείον εισοδήµατα που δεν φορολογούνται  ...........................  ............................  

6. ΟΛΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ [Α4 – Α5]  ............................  
ΜΕΡΟΣ Β. Μείον  : ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ     

1. Συνδροµές σε Συντεχνία ή και Επαγγελµατικά Σώµατα   ...........................  ............................  

2. Έκπτωση για πρώτη εργοδότηση ...........................  ............................  

3. Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις ενοικιαζοµένων υποστατικών ...........................  ............................  

4. Τόκοι ενοικιαζοµένων υποστατικών ...........................  ............................  

5. Έξοδα ενοικιαζοµένων κτιρίων (20% επί µεικτού ενοικίου) ...........................  ............................  

6. Άλλες Αφαιρέσεις (σηµ. 8) ...........................  ............................  

7.  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ [Α6 – (σύνολο Β1 ως Β6)]  ............................  

8. Ταµεία Σύνταξης, Προνοίας, Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων    ............................  

9. Ασφάλιστρα Ζωής ...........................  ............................  

10. Εγώ ο\η ......................................................................................................................................................
δηλώνω ότι έχω διαβάσει τις οδηγίες της δεύτερης σελίδας και ως εκ τούτου δηλώνω ότι τα πιο 
πάνω είναι αληθινά και ορθά. 

 Υπογραφή 
........................................................................  

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

      

11. ΣΥΝΟΛΟ  ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ (Σύνολο Β1 ως Β9, αγνοώντας τον ενδιάµεσο υπολογισµό) ............................  

12. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ (Α6 – Β11) ............................  
ΜΕΡΟΣ Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ Συντελεστές ΦΟΡΟΣ  

Από € 0  µέχρι € 19 500 ...........................  @ ΤΙΠΟΤΕ ---  

Από € 19 501 µέχρι € 28 000 ...........................  @ 20 % ......................| ........   

Από € 28 001 µέχρι € 36 300 ...........................  @ 25 % ......................| ........   

Από € 36 301  και άνω ...........................  @ 30 % ......................| ........   

1. ΦΟΡΟΣ  ΣΤΟ  ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ  ...................... | ........

2.  ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΟΠΕΙ (Γ1 Χ Α1 ÷ Α6)   ...................... | ........

3.  ΜΗΝΙΑΙΑ (Γ2 ÷13 ή Γ2 ÷12 ανάλογα) \ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ (Γ2 ÷52) ΑΠΟΚΟΠΗ  ...................... | ........
 



Φόρος Εισοδήµατος 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ 

(Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 6 των περί Παρακρατήσεως Φόρου εξ Αποδοχών 
Κανονισµών του 1964 και 1973 ) 

 
Καλείστε όπως συµπληρώνετε και υποβάλλετε απαραίτητα προς το Τµήµα Είσπραξης  

Φόρων του Τ.Ε.Π. το έντυπο αυτό, µαζί µε κάθε πληρωµή που αφορά  
µηνιαίες παρακρατήσεις φόρου από αποδοχές. 

 

Α.Φ.Τ. ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ : .....................................................................................................................  

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ : .................................................................................................................  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ...............................................................................................................................   

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ....................................................................................................   

 
∆ΗΛΩΣΗ 

 ∆ηλώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στην κατάσταση αυτή είναι αληθή και ορθά. 

---  Εσωκλείω το συνολικό ποσό των €…………..…………………………… 

  σε µετρητά * 
  

  µε πιστωτική κάρτα* 
  

  µε τραπεζική επιταγή µε αριθµό ……………………..………… * 
  

  που αντιπροσωπεύει το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε από τις απολαβές των 

υπαλλήλων µου. 
   

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ   
   

ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ   
   

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ 0100  
   
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ (ολογράφως) 

 
Για έτη µέχρι 2007 

 

Για έτη από το 2008 και µετάφραση 
προηγούµενων ετών χρησιµοποιώντας την 

ισοτιµία €1 = £0,585274 

 

  

………………………………………………………

……………….………………………………..£ και 

………………………………………………….σεντ   

 

…………………………………………………

….. ………………………………..……€ και 

……………………….………………….cent 

 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ (αριθµητικά) 
  

£…………………  , …… σεντς 
  

€…………………  , …… cent 
 

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

Υπογραφή Τίτλος Ηµεροµηνία 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για φορολογικά έτη µέχρι το 2007 παρακαλώ συµπληρώστε τα ποσά σε Κυπριακές Λίρες 
και µεταφράστε τα σε Ευρώ χρησιµοποιώντας την ισοτιµία που φαίνεται πιο πάνω. Από το 2008 
συµπληρώστε τα ποσά σε Ευρώ µόνο. 
(Έντυπο Ε.Πρ.61 ) 2007  * Επιλέξετε ότι εφαρµόζεται 


	Letter to client.pdf
	katagrafi empor
	2011 E.Pr.59
	E.Pr.061 2007

