
(Έντυπο Τ.Φ.15) 2019  

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Η/ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ 

Η/ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

(Σύμφωνα με το Άρθρο 20(1) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο 4/78,  όπως αυτός 
τροποποιήθηκε) 

 

ΣΗΜ.: Προτού συμπληρώσετε το έντυπο αυτό παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες και σημειώσεις  στη  

δεύτερη  σελίδα 
 
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ /  
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  :  ................................................................................  

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  :   .................................................................................................  

 Α.Φ.Μ.:  . ...........................................................................................................   

 Αρ. Τηλεφώνου:.................................................................................................  

  

Προς: Έφορο Φορολογίας 
 
Κύριε, 
 
Επιθυμώ να υποβάλω ένσταση για τις πιο κάτω φορολογίες που μου επιβλήθηκαν: 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 

Αναφορά Φορολογίας 

Φόρου Εισοδήματος 
Έκτακτης Εισφοράς για την 

Άμυνα 
Έκτακτη Εισφορά Ιδιωτικού 

και Δημόσιου Τομέα 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πιο κάτω παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους υποβάλλω την ένσταση: 
(α) Το εισόδημα που μου επιβλήθηκε δεν είναι ορθό και το ακριβές ποσό είναι €……..……. 

(Διευκρινίστε πηγές εισοδήματος)  ...........................................................................................................  

(β) Δεν μου αφαιρέθηκαν τα πιο κάτω: 

Έκπτωση για Ασφάλιστρα Ζωής  

 
Α.Φ.Μ. 

 
ΟΝΟΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΓΙΑ 
ΤΗ ΖΩΗ                                

 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ 

 
ΠΟΣΟ ΠΟΥ 

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ 
 

ΙΔΙΟΥ 
 

ΣΥΖΥΓΟΥ 

1          

2          

3          

         
         Εκπτώσεις 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ € 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ € 

ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ € 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ € 

ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ € 

ΤΟΚΟΙ € 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ € 

ΑΛΛΗ (διευκρινίστε): € 

 



 

 

              Έξοδα ύψους   €………… για …………………..……………………………………………………….. 

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

 

(γ) Για άλλους λόγους 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 2.  Επισυνάπτω όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν τους λόγους της ένστασης μου  
 
 3.  Προσφέρω το ποσό των €  ..............................................  έναντι του τελικού ποσού του φόρου το οποίο 

θα μου επιβληθεί κατά τη διευθέτηση της ένστασής μου. 
 
 4. Επιβεβαιώνω ότι δεν έχει παρέλθει η περίοδος της υποβολής ένστασης (τελευταία ημερομηνία 

πληρωμής) 
 
 
 

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

 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΚΑΙ  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
 

Με βάση το Άρθρο 20 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως φόρων Νόμου απαραίτητες προϋποθέσεις για να 

γίνει διευθέτηση της ένστασης σας θα πρέπει:  

α)  Να υποβληθεί μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί την μήνα έκδοσης της φορολογίας για την 

οποία ενίσταστε (τελευταία ημερομηνία πληρωμής).  Στην περίπτωση που η φορολογία έχει εκδοθεί το 

Δεκέμβριο, η ένσταση μπορεί να υποβληθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.  Αν ο 

Έφορος ικανοποιηθεί ότι λόγω απουσίας από τη Δημοκρατία, ασθενείας ή άλλης εύλογης αιτίας, δεν 

μπορούσατε να υποβάλετε την ένσταση εντός της προθεσμίας, δυνατό να χορηγήσει εύλογη υπό τις 

περιστάσεις παράταση της προθεσμίας αυτής ∙ 

β)  Να υποβληθεί γραπτώς είτε μέσω του παρόντος εντύπου είτε με γραπτή επιστολή η οποία θα περιέχει 

όλα τα στοιχεία του εντύπου και να εκθέτει ειδικά και επακριβώς τους λόγους της ένστασης. Οι λόγοι 

ένστασης κατά της φορολογίας μπορούν, εκτός εάν προβλέπεται αντίθετη ρητή πρόνοια στον νόμο, να 

περιλαμβάνουν και ισχυρισμό για εσφαλμένη άσκηση κατά της διακριτικής εξουσίας, που χορηγείται 

με βάση τον νόμο στο δημόσιο λειτουργό που εντέλλεται να τον εφαρμόσει, κατά την επιβολή της 

φορολογίας ∙  

γ)  Να επισυνάψετε οποιαδήποτε έγγραφα ή παραστατικά ή στοιχεία προς την υποστήριξη της ένστασης ∙ 

γ)  Να επισυνάψετε τη δήλωση του αντικειμένου του φόρου εάν δεν την έχετε ήδη υποβάλει ∙ 

(δ)  Να καταβάλετε τον οφειλόμενο φόρο βάσει του δικού σας υπολογισμού. 

 
 

 


