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ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕ ΤΑ ΛΑΘΗ 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ 2018  

1. Κώδικας πρόσβασης και απόρρητο σύνθημα: Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ λατινικούς 

(αγγλικούς) χαρακτήρες ή και αριθμούς στην οθόνη μεταβολής και όχι άλλα σημεία στίξης. 

2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου – Α.Φ.Μ: Καταχωρείστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ - Λατινικού 

Αλφαβήτου (Αγγλικά), το γράμμα που βρίσκεται στο τέλος του Α.Φ.Μ.. 

3. Επιλέγετε ΥΠΟΒΟΛΗ για να καταχωρήσετε/διορθώσετε οποιαδήποτε ποσά στη Δήλωση 

σας. Η επιλογή ΠΡΟΒΟΛΗ σας επιτρέπει μόνο να δείτε και να τυπώσετε τη Δήλωση σας  

4. Καταχωρείστε τα ποσά που παρακρατήθηκαν για Φόρο και Έκτακτη Αμυντική Εισφορά, με 2 

δεκαδικά ψηφία, (π.χ. €18,50 και όχι €18.50), χρησιμοποιώντας  κόμμα όχι τελεία. 

5. Καταχωρήστε τα άλλα ποσά στο πλησιέστερο ευρώ (π.χ. €65 και όχι 64,65).\ 

6. Μεταβείτε στα διάφορα Μέρη της Δήλωσης με τις καρτέλες (tabs) στο πάνω ή κάτω μέρος 

της οθόνης και ΟΧΙ με το βελάκι «back». Η επιλογή back οδηγεί εκτός συστήματος και 

χάνετε όλες τις καταχωρήσεις σας. 

 

 

 

 

 

                    

 

 

7. Κάντε συχνά «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Φύλαξη»: Αν υπάρχει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, θα οδηγηθείτε εκτός συστήματος ΧΩΡΙΣ ΝΑ φυλαχθούν οι καταχωρήσεις σας, 

λαμβάνοντας το μήνυμα ότι δεν ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία.  

 

 

8. Διαγράφετε κώδικες, αν χρειαστεί, επιλέγοντας από την  αναδιπλούμενη λίστα (drop down 

χρησιμοποιείστε τις καρτέλες (tabs) 

και ΟΧΙ το βελάκι back 

2018 

https://taxisnet2.mof.gov.cy/epr1/relayDisplayAllEPR1DocumentList.do?docType=epr1m-declarations&docTaxYear=2016&docKey=201-2017
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list) την πρώτη επιλογή που είναι το ΚΕΝΟ  ΟΧΙ το πλήκτρο Delete. 

 

 

9. Καταχωρείστε τα ασφάλιστρα ζωής ΜΕΤΑ την 4η γραμμή στο ΜΕΡΟΣ 5Γ της Δήλωσης. Οι 

πρώτες 4 γραμμές αφορούν άλλες εκπτώσεις. 

 

10. Τα σκιασμένα πεδία ΣΥΝΟΛΩΝ της Δήλωσης  συμπληρώνονται από μόνα τους όταν 

επιλέγετε «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΩΝ» ή «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ» 

 

 

11. Ελέγξετε προσεκτικά τον Υπολογισμό του Φόρου. Καταχωρείστε τις αφαιρέσεις που σας 

αφορούν αλλά δεν μεταφέρθηκαν  αυτόματα στο φύλλο «Υπολογισμός Φόρου» (π.χ. Σύνταξη 

χηρείας με μειωμένους συντελεστές). 

ΠΡΟΣΟΧΗ  Κάντε «Οριστική Υποβολή» αμέσως μετά την καταχώρηση τέτοιων αφαιρέσεων. 

  

 

 

12. Αναδρομικά 
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Αναδρομικά προηγούμενων ετών τα οποία αναγράφονται στο κάτω μέρος του ΤΦ 63 

δηλώνονται ΜΟΝΟ αν δεν επηρεάζεται ο φορολογικός συντελεστής για το τρέχον έτος. 

Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να υποβληθεί αναθεωρημένη Δήλωση και να δηλωθούν στο 

έτος που αφορούν. 

 

13.  α) Ενοίκια όταν ο ενοικιαστής είναι εταιρεία 

Όταν ο ενοικιαστής είναι εταιρεία, συμπληρώνεται απαραίτητα η τελευταία στήλη «ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».  

Προσοχή Η στήλη ΑΦΜ/ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ συμπληρώνεται με το ΑΦΜ της εταιρείας η οποία 

είναι ο ενοικιαστής του ακινήτου. 

      β) Ενοίκια όταν ο ενοικιαστής είναι φυσικό πρόσωπο 

Στην περίπτωση που ο ενοικιαστής είναι άτομο η τελευταία στήλη «ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΔΕΝ συμπληρώνεται.  

Προσοχή Στην περίπτωση που γνωρίζετε τον ΑΦΜ/ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  του ενοικιαστή σας 

συμπληρώστε τη σχετική στήλη. Σε αντίθετη περίπτωση αφήστε κενό. 

 

 
 


