
(Έντυπο Τ.Φ.313)2018    

Περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΟΥΣ  

(Σύμφωνα με το άρθρο18(στ) του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος του 1980  όπως αυτός τροποποιήθηκε)  

 

 

Ονοματεπώνυμο   ........................................................................................................................................................  

 

Α.Φ.Τ. .............................................................................................    Τηλ. Επικοινωνίας  ...........................................  

 

Παρακαλώ όπως με απαλλάξετε από την πληρωμή φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας, με βάση το άρθρο 18(στ) των περί 

Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος του 1980, όπως αυτός τροποποιήθηκε, για τη γεωργική μου περιουσία που αναλύεται 

στα έντυπα Τ.Φ.301 έως Τ.Φ.303 (πρώην Ε.Πρ.301 έως Ε.Π.ρ.303) και για εξακρίβωση των πιο πάνω παραθέτω 

τα ακόλουθα στοιχεία : 

 

1. Διεύθυνση μόνιμης Διαμονής .................................................................................................................................  

(α) Διαμένω στην πιο πάνω διεύθυνση από  .....................................................................................................  

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

(β) Πριν διέμενα στην διεύθυνση  ......................................................................................................................  

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

 Από  ...............................................................  Μέχρι  ..................................................................................  

2. Επάγγελμα (αν εξασκείτε περισσότερα από ένα επαγγέλματα να αναφέρετε το χρόνο  που απασχολείστε και το 

εισόδημα που έχετε για κάθε επάγγελμα ξεχωριστά. Να επισυνάψετε βεβαίωση από τις Κοινωνικές ασφαλίσεις 

στην οποία να αναφέρετε το επάγγελμά σας.) 

Επάγγελμα  
Χρόνος 

Απασχόλησης 
Εισόδημα 

(α)   

(β)   

(γ)   

(δ)   

 

3. Αν τα κτήματά σας καλλιεργούνται σε συνεταιρισμό με άλλους, να αναφέρετε τα στοιχεία καθενός ξεχωριστά: 

Όνομα Διεύθυνση Αρ. Ταυτότητας 

   

   

   

   

 

4. Πηγές Εισοδήματος:  

Να αναφέρετε αναλυτικά τις πηγές εισοδήματός σας τα τελευταία 3 χρόνια, καθώς και το ποσό του εισοδήματος 

από κάθε πηγή για τα ακόλουθα χρόνια:  

Πηγή εισοδήματος Εισόδημα έτους 

………. 

Εισόδημα έτους 

………. 

Εισόδημα έτους 

………. 

(α)    

(β)    



Πηγή εισοδήματος Εισόδημα έτους 

………. 

Εισόδημα έτους 

………. 

Εισόδημα έτους 

………. 

(γ)    

(δ)    

 

5. Επισυνάψτε δικαιολογητικά που να δείχνουν 

i. ότι καλλιεργείτε τα γεωργικά κτήματά σας ή είστε κτηνοτρόφος εσείς ο ίδιος /η ίδια. Τέτοια 

δικαιολογητικά είναι: αποδείξεις αγοράς σπόρων, λιπασμάτων, ζωοτροφών ή οποιαδήποτε άλλα 

στοιχεία κρίνετε απαραίτητα. 

ii. τον τρόπο διάθεσης των προϊόντων που παράγετε, σας αποτέλεσμα της καλλιέργειας από εσάς των 

κτημάτων σας ή της εκτροφής των ζώων σας. Σ’ αυτά να αναφέρετε και το ποσό που έχετε εισπράξει. 

Τέτοια δικαιολογητικά είναι εκείνα των Συνεργατικών Εταιρειών, των Συμβουλίων Ελαιοκομικών 

Προϊόντων, της Επιτροπής Σιτηρών, του Συμβουλίου Εμπορίας Πατατών κ.λπ. 

 
Έχω διαβάσει τις οδηγίες πιο κάτω και δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθινές. 
 
 

 

 

Υπογραφή .............................................     Ιδιότητα ......................................     Ημερομηνία  ....................................  

 

Επισυναπτόμενα 

 δικαιολογητικά γεωργικών εξόδων. 

 δικαιολογητικά γεωργικών εσόδων. 

 άλλα περιγράψτε:  ....................................................................................................................................................  

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

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

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

 

1. Αν δεν έχετε συμπληρώσει τα έντυπα Τ.Φ.301, Τ.Φ.302 και Τ.Φ.303 παρακαλείστε  να τα συμπληρώσετε 
σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες και αφού βεβαιωθείτε ότι δηλώνετε σε δύο ξεχωριστά έντυπα Τ.Φ.302 την 
γεωργική σας περιουσία και την μη γεωργική σας περιουσία. 

(α) Στα έντυπα Τ.Φ.301 και Τ.Φ.302 να δηλώσετε την περιουσία σας που είχετε κατά την 1.1.1980 με αγοραία αξία 
εκείνη της 1.1.980. 

(β) Στο έντυπο Τ.Φ.303 να δηλώσετε τις προσθήκες και αφαιρέσεις που έχετε κάμει στη διάρκεια του 1980 και/η 
των επομένων χρόνων με αγοραία αξία εκείνη της 1.1.1980 δηλώνοντας εάν αφορά γεωργική γη ή άλλη 
περιουσία. 

 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο πάνω Νόμων οικοδομήματα ή άλλα κτίσματα ή έργα δε θεωρούνται γεωργική 
ιδιοκτησία. Επίσης το άρθρο 18(στ) προνοεί ότι η γεωργική ακίνητη ιδιοκτησία πρέπει να ανήκει «σε φυσικό 
πρόσωπο το οποίο ασκεί κατά κύριο λόγο γεωργική ή κτηνοτροφική επιχείρηση και διαμένει εντός της περιοχής 
που βρίσκεται η γεωργική ιδιοκτησία η οποία χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη αποκλειστικά για γεωργικούς η 
κτηνοτροφικούς σκοπούς». 

 
3. Ψευδής Δήλωση  : Οποιοδήποτε πρόσωπο υποβάλλει δόλια ή εσκεμμένα ψευδή ή ανακριβή δήλωση 
αναφορικά με την ακίνητη ιδιοκτησία του είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται στις πρόνοιες του άρθρου 20 του 
Νόμου 24/80, όπως έχει τροποποιηθεί, που επιβάλλουν χρηματικό πρόστιμο και / η φυλάκιση ανάλογα. 

 

 


