Φόρος Εισοδήματος

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ .......................
(για χρήση από την 1/1/2008)

Επωνυμία / Όνομα ................................................................................. ΑΦΤ ..................................
Όνομα ταξιδεύσαντος ............................................................................. ΑΦΤ...................................
Τίτλος / Θέση ......................................................................................................................................
Το έντυπο αυτό έχει σκοπό να σας διευκολύνει στην περίπτωση που επιθυμείτε να διεκδικήσετε έκπτωση για έξοδα
ταξιδιών και άλλα σχετικά έξοδα που έγιναν ολοκληρωτικά και αποκλειστικά από εσάς για απόκτηση εισοδήματος.
Παρακαλείστε να δώσετε τις πληροφορίες που ζητούνται στο έντυπο αυτό και να το επιστρέψετε χωρίς καθυστέρηση στο
Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Φορολογίας το οποίο χειρίζεται τις φορολογικές σας υποθέσεις.
Τα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν πρέπει να επισυνάπτονται στο έντυπο αυτό ή να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση
που θα σας ζητηθούν.
Γ. Τσαγκάρης
Έφορος Φορολογίας

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Για το έτος που έληξε στις .......................................
----------------------------------------1. Ποιός ο σκοπός του ταξιδιού και ποιά η εργασία που διεκπεραιώθηκε σε κάθε περίπτωση;
Πρώτο Ταξίδι ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Δεύτερο Ταξίδι ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Τρίτο Ταξίδι

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

2.
Ημερομηνία
αναχώρησης
από την Κύπρο

Χώρες επίσκεψης

Ημερομηνία
άφιξης σε κάθε
χώρα

Ημερομηνία
αναχώρησης
από κάθε χώρα

Ημερομηνία
επιστροφής στην
Κύπρο

3. Ονόματα προσώπων που σας συνόδευσαν στο ταξίδι σας.
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
4.

(i) Ολικό ποσό χρημάτων το οποίο έχετε στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας : (α) Μετρητά

€ ..................................................

(β) Ταξιδιωτικές επιταγές

€ ..................................................

(γ) ......................................................

€ ..................................................

(ii) Ποσό για το οποίο έχετε εξασφαλίσει άδεια εξαγωγής συναλλάγματος, όπου εφαρμόζεται € .....................
(iii) Πηγές προέλευσης του υπόλοιπου ποσού που δαπανήσετε
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(iv) Ολικό ποσό που δαπανήσατε όπως αναφέρεται στις λεπτομέρειες της δεύτερης σελίδας € .......................
(v) Εξασφαλίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία για το ποσό των € .................................. τα οποία επισυνάπτονται */ είναι
διαθέσιμα* αν ζητηθούν.
Υπογραφή ...................................................

Τίτλος ...........................................................
Ημερομηνία ..................................................

*διαγράψετε ότι δεν εφαρμόζεται
(Έντυπο Τ.Φ.58) 2017
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΠΟΣΟ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

€

ΟΛΙΚΟ

¢

