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Όνοµα Ενοικιαστή  :  

ΑΦΤ Ενοικιαστή  :  

∆ιεύθυνση ενοικιαζόµενου στοιχείου

Αριθµός απόδειξης πληρωµής 
παρακράτησης

Μήνας και έτος 
που αφορά το 

ενοίκιο

Καθαρό ενοίκιο επί 
του οποίου 
επιβάλλεται 

αµυντική εισφορά 

Αµυντική εισφορά 
που παρακρατήθηκε 

ΣΥΝΟΛΑ €

Ακαθάριστο 
Ενοίκιο

Αφαίρεση 25% 
επί 

ακαθαρίστου 
ενοικίου 

Η βεβαίωση αυτή είναι έγκυρη ΜΟΝΟ αν είναι υπογραµµένη και να φέρει την Σφραγίδα της εταιρείας ή συνεταιρισµού ή του 
λογιστηρίου του τµήµατος του Κράτους ή της Αρχή Τοπικής ∆ιοίκησης που πληρώνει το ενοίκιο.

Οδός :

Ταχυδροµικός κώδικας Πόλη / Χωριό :

Χώρα :

Σφραγίδα εταιρείας όπου 
εφαρµόζει

Υπογραφή διευθυντή / πρώτον τη τάξη 
συνεταίρου / λογιστή

ιδιότητα 
υπογράφωντος

Όνοµα / Επωνυµία ιδιοκτήτη

Περιγραφή στοιχείου που ενοικιάζεται

Αριθµός φορολογικής ταυτότητας (ΑΦΤ) ιδιοκτήτη 

Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 

(Οι περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµοι)

(Έντυπο Ε.Πρ.614 απ) 2011



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 

(Άρθρα 3(2)(δ) και 4 του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµου Αρ.117(Ι) του 2002)  
 
Πρόσωπα που είναι δικαιούχοι ενοικίων από εταιρεία, συνεταιρισµός, το Κράτος ή Αρχή Τοπικής ∆ιοίκησης, εφεξής οργανισµό, και 
δεν είναι κάτοικοι Κύπρου, πρέπει να συµπληρώνουν τη ∆ήλωση αυτή µε την οποία θα ενηµερώνουν τον Οργανισµό για το γεγονός 
ότι δεν είναι κάτοικοι Κύπρου, για να µην τους αποκόπτεται Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα από τα ενοίκια. Η δεόντως 
συµπληρωµένη και υπογραµµένη ∆ήλωση, πρέπει να υποβληθεί στον Οργανισµό από τον οποίο εισπράττει ενοίκια. Ο Οργανισµός 
υποχρεούται να επιτρέπει στον Έφορο ή άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, να προβαίνει σε έλεγχο του παρόντος 
εντύπου, του σχετικού Ερωτηµατολογίου (Έντυπο Ε.Πρ.614 Ερ.) 2011 και των συνοδευτικών παραστατικών στα υποστατικά του, ή 
σε περίπτωση απαίτησης του Εφόρου, να υποβάλει στον Έφορο το έντυπο αυτό, το Ερωτηµατολόγιο και τα συνοδευτικά 
παραστατικά και / ή πιστά αντίγραφα τούτων. 

Α.  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟΥ  ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

1. Περιγραφή Ενοικιαζόµενου Στοιχείου :........................................................................................................................................  

2. ∆ιεύθυνση Ενοικιαζόµενου Στοιχείου (αν εφαρµόζεται):..............................................................................................................  

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

Β.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 

-   Αν υπάρχουν περισσότεροι από τρείς δικαιούχοι, επισυνάψετε ξεχωριστή σελίδα µε τα στοιχεία τους όπως φαίνονται πιο κάτω 

1. Όνοµα/τα Ιδιοκτήτη/ητών : 

 

α) .................................................................................................................................................. 

β) .................................................................................................................................................. 

γ)................................................................................................................................................... 

2. Αριθµός Φορολογικής 
Ταυτότητας/ ∆ιαβατηρίου και 
Εκδίδουσα Αρχή /Εγγραφής 
Εφόρου Εταιρειών 

α) .................................................................................................................................................. 

β) .................................................................................................................................................. 

γ)................................................................................................................................................... 

3. ∆ιεύθυνση µόνιµης 
κατοικίας ∆ικαιούχου 

α) .................................................................................................................................................. 

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

β) .................................................................................................................................................. 

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

γ)................................................................................................................................................... 

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

Γ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  
1.1 - Εγώ/ Εµείς ο/οι πιο πάνω δικαιούχος/οι ενοικίων µε την παρούσα δηλώνω/ουµε υπεύθυνα ότι :  
(ι) ∆εν ήµουν/ήµασταν κάτοικος/οι Κύπρου κατά τη διάρκεια του προηγούµενου φορολογικού έτους και προτίθεµαι/εθα να 

παραµείνω/ουµε µη κάτοικος/οι Κύπρου και κατά το τρέχον έτος. 
(ιι) Αναλαµβάνω/ουµε την ευθύνη να συµπληρώσω/ουµε και να υποβάλω/ουµε στον πιο πάνω Οργανισµό από τον οποίο 

λαµβάνω ή πιστώνοµαι ενοίκια, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του τρέχοντος έτους, το σχετικό Ερωτηµατολόγιο 
(Έντυπο Ε.Πρ.614 Ερ.) 2011. 

1.2 - Εγώ/ Εµείς ο/οι δικαιούχος/οι των ενοικίων µε την παρούσα δηλώνω/ουµε υπεύθυνα ότι : 
(ι) Αποδέχοµαι/αστε ότι σε περίπτωση που δεν συµπληρωθεί και δεν υποβληθεί έγκαιρα το πιο πάνω Ερωτηµατολόγιο: 
 (α) Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα θα µου/µας αποκοπεί για το επόµενο έτος και  
 (β) Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα θα είναι πληρωτέα για το τρέχον έτος µαζί µε τόκο. 
(ιι) Αποδέχοµαι/αστε σε περίπτωση που γίνω/ουµε κάτοικος/οι Κύπρου, και ως εκ τούτου προκύψει υποχρέωση παρακράτησης 

Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα στα ενοίκια που προέρχονται από την πιο πάνω πηγή, να ενηµερώσω/σουµε τον Οργανισµό 
ανάλογα και να µου/µας παρακρατηθεί τέτοια εισφορά.  

2. Ονοµατεπώνυµο/α: .....................................................................................................................................................................

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

3. Υπογραφή/ές : 
Κατόχου   ∆ικαιούχου 

…………………………    ……………………………… 
Σε περίπτωση Εταιρείας η υπογραφή να είναι του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου ή του Γραµµατέα  

5. Ηµεροµηνία : .......................................................... 

4. Σφραγίδα Εταιρείας (όπου ισχύει) 

 

(Έντυπο Ε.Πρ.614 ∆) 2011



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 
‘‘ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ’’ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

 
• Το ερωτηµατολόγιο αυτό συµπληρώνεται από µη κατοίκους Κύπρου που έχουν υπογράψει τη ‘‘∆ήλωση για εξαίρεση από 

την αποκοπή Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα από Ενοίκια’’, (Έντυπο Ε.Πρ.614 ∆) 2011, που εισπράττουν ενοίκια από 

εταιρεία, συνεταιρισµό, το Κράτος ή Αρχή Τοπικής ∆ιοίκησης κάτοικους της δηµοκρατίας, εφεξής Οργανισµός. 

• Το ερωτηµατολόγιο αυτό πρέπει να υποβληθεί στον Οργανισµό από τον οποίο εισπράττεται ενοίκια, κατά τη διάρκεια του 

τρέχοντος έτους, συµπληρωµένο και υπογραµµένο, για να µην σας αποκόπτεται Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα. Η 

υποβολή του εντύπου αυτού να γίνεται µέχρι την ηµεροµηνία πληρωµής του πρώτου ενοικίου που πληρώνεται από την 

1.7.2011 για το 2011 και 1.1 για κάθε έτος. Σε αντίθετη περίπτωση ο Οργανισµός θα αποκόπτει Έκτακτη Εισφορά για την 

Άµυνα τόσο για το τρέχον  έτος όσο και για το επόµενο έτος. 
 

ΑΤΟΜΑ 
1. Ονοµατεπώνυµο : 

2. ∆ιεύθυνση Μόνιµης Κατοικίας :  

 

                  Σηµειώστε  √  στο κατάλληλο κουτί 

3. Η Μόνιµη σας κατοικία είναι: Ιδιόκτητη              

 Ενοικιαζόµενη     

        Σηµειώστε  √  στο κατάλληλο κουτί 

4. Έχετε ιδιόκτητη κατοικία στην Κύπρο: 

       Ναι        Όχι      

5. ∆ιεύθυνση Εργασίας : 

 

6. Περιγραφή  Εργασίας : 

  Όνοµα και ∆ιεύθυνση Εργοδότη :  

 

7. (α) Αριθµός  
        ∆ιαβατηρίου : 

(β) Ηµεροµηνία  
    Λήξης: 

(γ) Εκδίδουσα  
    Αρχή : 

8. Όταν βρίσκεστε στην Κύπρο διαµένετε σε :                  Σηµειώστε   √   στο κατάλληλο κουτί 

  (α)  Ξενοδοχείο                       (β)  Ενοικιαζόµενο Υποστατικό              (γ)  Ιδιόκτητο Υποστατικό        

9. Ηµεροµηνίες άφιξης στην Κύπρο και αναχώρησης από την Κύπρο στο υπό αναφορά έτος : 

  Ηµεροµηνία Άφιξης                 Ηµεροµηνία Αναχώρησης                 Ηµέρες Παραµονής 

 ………………………..                  …………..………………                 …………………..…… 

………………………..                  …………..………………                 …………………..…… 

………………………..                  …………..………………                 …………………..……

                                                      Σύνολο ηµερών παραµονής :       ………………………..

10. Υπογραφή :                 11. Ηµεροµηνία : 

 
• Σηµείωση  : Αναφορικά µε τις παραγράφους 8 και 9 πιο πάνω, το  Τµήµα  Εσωτερικών  Προσόδων έχει  το  

δικαίωµα να ζητήσει  αποδεικτικά στοιχεία  όπως π.χ. απόδειξη πληρωµής ξενοδοχείου, ενοικιαστήριο 
συµβόλαιο , τίτλο ιδιοκτησίας κατοικίας, αντίγραφα των σελίδων του διαβατηρίου που να φαίνονται οι 
σφραγίδες  άφιξης  και   αναχώρησης,  αποκόµµατα  των   αεροπορικών  ή    άλλων  εισιτηρίων,  
αποκόµµατα   των  καρτών επιβίβασης. 
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 
1.Ονοµα : 

2. Αριθµός Φορολογικής Ταυτότητας : 

3. Αριθµός Εγγραφής Εταιρείας : 

4. Χώρα στην οποία ενεγράφη η Εταιρεία : 
5. Χώρα στην οποία βρίσκεται το εγγεγραµµένο Γραφείο της Εταιρείας : 
6. ∆ιεύθυνση Φορολογικής Αρχής στην οποία υπάγεται η Εταιρεία : 
 
 
7. Περιγραφή Κύριας ∆ραστηριότητας της Εταιρείας : 
 
 
 
8. ∆ιεύθυνση Κεντρικών Γραφείων Εταιρείας : 
 
  
9. Χώρα όπου διεξάγονται οι συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας : 
 
 
10. Σύµφωνα  µε τη γνώµη  σας, η εταιρεία  έχει  µόνιµη εγκατάσταση στην Κύπρο,  π.χ. υπάρχει 
σταθερή  βάση της επιχείρησης µέσω της οποίας οι εργασίες της επιχείρησης διεξάγονται µερικώς 
ή πλήρως ; 
 
                                                                                                                               Ναι        Όχι         
 
 

11. Ο Έλεγχος και η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας ασκούνται στην Κύπρο ;               Ναι         Όχι          
12.  Ονόµατα και  ∆ιευθύνσεις ∆ιευθυντών : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.Ονόµατα και ∆ιευθύνσεις εντολοδόχων 
∆ιευθυντών: 

14. Υπογραφή : Η υπογραφή να είναι του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου ή του Γραµµατέα 

 

 

15. Ηµεροµηνία : 
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Έκτακτη Αµυντική Εισφορά 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ 

(Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµος του 2002, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε) 

ΣΗΜ.: Προτού συµπληρώσετε τη ∆ήλωση αυτή παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες στην  δεύτερη σελίδα.  
 

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ .........................................................................................................................................  

Αριθµός Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.) .......................................  Αρ. Τηλεφώνου : ................................  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ .......................................................................................................................................................  

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

ΠΗΓΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

   ΠΟΣΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
ετών µέχρι 2007

ΠΟΣΟ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΕΙΣΦΟΡΑΣ ετών 
µέχρι 2007 

ΠΟΣΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
ετών από 2008 

ΠΟΣΟ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΕΙΣΦΟΡΑΣ ετών 
από 2008 

1. Παρακράτηση* που έγινε από ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ  ΚΩ∆ £ £ σ € € ¢ 
(α) ΤΟΚΟΥΣ που ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ για 

το ΜΗΝΑ που έληξε ……. ……..…. 02 ………………… …………… … ………………… …………... … 
(β) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ που ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 

µέχρι το 2002 για το ΜΗΝΑ που 
έληξε ……. ………… 03 ………………… …………… … ………………… …………… … 

(γ)  ΕΝΟΙΚΙΑ( µείον 25%) ΠΟΥ 
ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ  (και αφορούν 
περιόδους ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
30.6.2011) για το µήνα που έληξε ……. ………… 14       

2. Αυτοφορολογία για εισοδήµατα ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ  ΚΩ∆ £ £ σ € € ¢ 
(α) ΤΟΚΩΝ που ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ 

χωρίς παρακράτηση στην πηγή  
για το ΜΗΝΑ που έληξε ……. ………… 12 ………………… …………… … ………………… …………… … 

(β) ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ που 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ χωρίς 
παρακράτηση στην πηγή για τον 
ΜΗΝΑ που έληξε ……. ………… 13 ………………… …………… … ………………… …………… … 

3. Αυτοφορολογία για εισοδήµατα ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩ∆ £ £ σ € € ¢ 
(α) ΤΟΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ που 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ χωρίς 
παρακράτηση στην πηγή  για το 
ΕΞΑΜΗΝΟ που έληξε ……. ………… 12 ………………… …………… … ………………… …………… … 

(β) ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ που 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ χωρίς 
παρακράτηση στην πηγή για το 
ΕΞΑΜΗΝΟ που έληξε ……. ………… 13 ………………… …………… … ………………… …………… … 

(γ) ΕΝΟΙΚΙΩΝ (µείον 25%) για το 
ΕΞΑΜΗΝΟ που έληξε. ……. ………… 04 ………………… …………… … ………………… …………… … 

(δ) ΚΕΡ∆ΩΝ από ΕΜΠΟΡΙΟ, 
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, κτλ. για το 
ΕΞΑΜΗΝΟ που έληξε ……. ………… 05 ………………… …………… … ………………… …………… … 

ΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ £   …………… … €   …………… … 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (αµετάκλητη ισοτιµία €1  = £0.585274) €        
 

 

-  Το πιο πάνω ποσό πληρώνεται :  µε µετρητά**   
 

 µε πιστωτική κάρτα**   
 

 µε επιταγή**   µε αριθµό .................................................. 
 

 
∆ΗΛΩΣΗ 

∆ηλώνω ότι τα στοιχεία που περιέχονται στη ∆ήλωση είναι αληθινά και ορθά 
 
..........................................  ............................................................. ....................................  ...................... 

Υπογραφή Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία Ιδιότητα*** Ηµεροµηνία 

(Έντυπο Ε.Πρ. 601) 2011 * Να επισυναφθεί κατάσταση στην οποία να αναγράφονται ο Α.Φ.Τ. / Αρ. Ταυτότητας / Αρ. Εγγραφής, το 
πληρωτέο ποσό και το ποσό που αποκόπηκε από κάθε δικαιούχο.  

 ** Επιλέξετε ανάλογα. 
 *** Αναγράψετε "∆ιευθυντής", "∆ιευθύνων Σύµβουλος", "Γραµµατέας", κλπ. όπου εφαρµόζεται 
 

 



 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΙΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  
1. Οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν φόρους ή και πρόστιµα που είναι σε κυπριακές λίρες και θα εισπραχθούν µετά την 

1/1/2008 θα  µετατραπούν σε ευρώ µε βάση την αµετάκλητη ισοτιµία € 1 = £ 0,585274. 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
2. Όλα τα ποσά τόκων και µερισµάτων υπόκεινται σε παρακράτηση έκτακτης εισφοράς για την άµυνα, όταν πιστώνονται /  

πληρώνονται στο δικαιούχο, ανεξάρτητα σε ποια περίοδο αναφέρονται 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 
3. Όλα τα ποσά ενοικίων που πληρώνονται από εταιρείες, συνεταιρισµούς, τη ∆ηµοκρατία και Αρχή Τοπικής ∆ιοίκησης (που 

αφορούν τις περιόδους από την 1.7.2011) υπόκεινται σε παρακράτηση έκτακτης εισφοράς για την άµυνα, όταν πιστώνονται / 
πληρώνονται στο δικαιούχο - κώδικας εισφοράς 0614. Κατάσταση /συµφιλίωση των δικαιούχων θα πρέπει να αποστέλλεται στο 
Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων µε την υποβολή της δήλωσης εισοδήµατος του κάθε έτους. 

 Όταν τα ενοίκια δεν έχουν υποστεί παρακράτηση στην πηγή, όπως πιο πάνω, ο λήπτης έχει υποχρέωση να καταβάλει µε 
αυτοφορολογία την οφειλόµενη έκτακτη εισφορά επί των ενοικίων - κώδικας εισφοράς 0604. 

ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΦΟΡΟΥ 
4. Οι παρακρατήσεις που γίνονται µε κώδικα είσπραξης 0602, 0603 και 0614 αφορούν εισφορά που καταβάλλεται εκ µέρους άλλου 

/ άλλων προσώπων και δεν πιστώνονται έναντι των υποχρεώσεων του φορολογούµενου που τις καταβάλλει.  
Οι αυτοφορολογίες που γίνονται µε κώδικες 0612, 0613, 0604 και 0605 αφορούν εισφορά που καταβάλλεται από τον ίδιο τον 
φορολογούµενο για τις δικές του υποχρεώσεις και πιστώνονται έναντι αυτών, 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  
5. Για τα έτη µέχρι 31/12/2002 
 

Από  Μέχρι Τόκος* 
Ενοίκια 

µειωµένα 
κατά 25% 

Μερίσµατα 

Αποδοχές (Κέρδη) 
αυτοτελώς 

εργαζοµένων 
προσώπων 

Κέρδη / 
Εισοδήµατα 
νοµικών 

προσώπων 
 01/02/1984 31/12/1984 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 
 01/02/1985 31/01/1986 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 
 01/02/1986 31/10/1987 1% 1% 1% 1% 1% 
 01/11/1987 30/06/1990 2% 2% 2% 2% 2% 
 01/07/1990 31/07/1998 3% 3% 3% 2% 2% 
 01/08/1998 31/03/2000 4% 4% 4% 3% 4% 
 01/04/2000 30/06/2002 3% 3% 3% 2% 3% 
 01/07/2002 31/12/2002 3% /10% 3% 3% 2% 3% 
6. Για τα έτη µέχρι 1/1/2003 
 

Από  Μέχρι Τόκος* Ενοίκια µειωµένα 
κατά 25% Μερίσµατα 

Κέρδη / 
Εισοδήµατα 
οργανισµών 

δηµοσίου δικαίου 
 01/01/2003 31/12/2008 3% / 10% 3% 15% 3% 
 01/01/2009  3% / 10% 3% 15% - 
 * Με βάση τα άρθρα 3(2)(β) και 3(2)(γ) του Νόµου 117(Ι), του 2002 όπως αυτός τροποποιήθηκε 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
7. Η έκτακτη εισφορά που παρακρατήθηκε, παράγραφος 1 (κώδικες 0602, 0603 και 0614), ή όφειλε να είχε παρακρατηθεί, 

παράγραφος 2 (κώδικες 0612 και 0613), πρέπει να αποσταλεί στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων το αργότερο 
µέχρι το τέλος του µήνα που ακολουθεί το µήνα µέσα στον οποίο έγινε ή όφειλε να γίνει η παρακράτηση. 

 Η έκτακτη εισφορά πάνω στα εισοδήµατα από τόκους εξωτερικού (0612), µερίσµατα εξωτερικού (0613), ενοίκια (0604), κέρδη 
από εµπόριο, γεωργία κλπ (0605) που δηλώθηκε  στην παράγραφο 3 πρέπει να πληρωθεί το αργότερο µέχρι το τέλος της 
εξαµηνίας στην οποία αναφέρεται. 

 Υποχρεώσεις που δηµιουργούνται από το 2ο εξάµηνο του 2011 υπόκεινται σε χρηµατικές επιβαρύνσεις για µη υποβολή €100 και 
µη έγκαιρη πληρωµή €100, µηνιαίως ή ανά εξάµηνο ανάλογα. Επιπρόσθετα επιβάλλεται χρηµατική επιβάρυνση  5% επί των 
οφειλόµενων εισφορών αν καταβληθούν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία. 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 
8. Αν η έκτακτη εισφορά δεν πληρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία που καθορίζεται στην προθεσµία πληρωµής, πιο πάνω, τότε αυτή 

εισπράττεται µε τόκο. Το ετήσιο πληρωτέο ποσοστό τόκου µέχρι και 31/12/2006, ήταν 9%. Από την 1/1/2007 το ποσοστό τόκου 
που ισχύει είναι σύµφωνα µε τον εκάστοτε εν ισχύει δηµόσιο τόκο υπερηµερίας. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
9. Πληρωµές γίνονται σε µετρητά ή µε εµβάσµατα. Οι επιταγές να είναι πληρωτέες στον  ‘‘∆ιευθυντή Τµήµατος Εσωτερικών 

Προσόδων ’’ και να διγραµµίζονται (crossed). 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
10. Η ∆ήλωση αυτή µαζί µε το ποσό της έκτακτης εισφοράς και του ανάλογου τόκου, πρέπει να σταλεί στο Γραφείο Είσπραξης 

Φόρων του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων στις πιο κάτω διευθύνσεις:- 

Λευκωσία : Μέγαρο Λόρδος, γωνία Βυζαντίου και Αιπείας, 2064 Στρόβολος, τηλ. 22407725 

Λεµεσός : 16ης Ιουνίου 3, 3022 Λεµεσός , τηλ. 25803827 

Λάρνακα Λεωφόρος Γεωργίου Γρίβα ∆ιγενή 42, 6045 Λάρνακα, τηλ. 24803502 (εταιρείες) / 24803508 (άλλοι) 

Πάφος Νεόφυτου Νικολαϊδη, κτίριο Γ’, 8011 Πάφος, τηλ. 26804425 

Αµµόχωστος: Ιπποκκράτους 2, 5380 ∆ερύνεια, τηλ. 23812150 
 


