
 

(Έντυπο Ε.Πρ.158) 2014    
 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
ΑΥΤΟΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ 2003) 
(Σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου Αρ.4 του 1978, 

όπως αυτός τροποποιήθηκε)  
ΣΗΜ.: Προτού συμπληρώσετε το έντυπο αυτό παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες και σημειώσεις  στη  δεύτερη  σελίδα 

 
(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΤΗ ΑΠΟ 2003) 

ΟΝΟΜΑ: .............................................................................................................................  ΑΦΤ: .....................................  

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

 ...........................................................................................................................................  ΑΡ. ΤΗΛΕΦ.: ........................  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ    20............. 
Αναγράψετε εάν είναι Λίρες (£) ή Ευρώ (€). Για φορολογικά έτη πριν το 2007 συμπληρώνετε την δήλωση σε 
Λίρες και μετατρέπετε σε Ευρώ μόνο το φορολογητέο εισόδημα και τον πληρωτέο φόρο. Για όλα τα φορολογικά 
έτη από το 2008 και μετά αναγράφετε τα ποσά σε Ευρώ. ± 

 

 
 

ΚΕΡΔΟΣ ΕΤΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΠΛΟΙOΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) +  
ΖΗΜΙΕΣ   
1. ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ  (Από το 1997 και μετά) -  
2. ΠΟΥ ΔΕΝ  ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ +  
3. ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ -  
4. ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ (-) / ΕΧΕΤΕ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ (+) ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ +  
ΚΕΡΔΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ +  
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (*σε ευρώ χρησιμοποιώντας την ισοτιμία €1=£0.585274 και σε ΚΥΠ£) € * +  

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ 
Φορολογητέο 
Εισόδημα  @ Φόρος 

Εισοδήματα εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων, και πλοιοδιαχειριστικά εισοδήματα 
πλοιοδιαχειριστικών εταιρειών που επέλεξαν τον συντελεστή αυτό   4.25%  

 

Εισοδήματα οργανισμών δημοσίου δικαίου.   25%  
 

Εισοδήματα εταιρειών καθώς και άλλα εισοδήματα πλοιοδιαχειριστικών 
εταιρειών   10%/ 

12,5% 
 

 

Εισοδήματα πέραν του ενός (1) εκατομμυρίου λιρών (έτη 2003 και 2004).   5%  
 

ΣΥΝΟΛΟ   
 

 

ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ   

Προσωρινή φορολογία (*είτε αυτή έχει γίνει από το Τ.Ε.Π είτε έχει υπολογιστεί από εσάς)   -   
10% ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ +   
ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΦΟΡΟ -   

ΠΛΗΡΩΤΕΟΣ ΦΟΡΟΣ (*σε ευρώ χρησιμοποιώντας την ισοτιμία €1=£0.585274 και σε ΚΥΠ£) € * + 
  

 
 

ΕΣΩΚΛΕΙΩ ΜΕΤΡΗΤΑ ** / ΕΠΙΤΑΓΗ ΜΕ ΑΡ. ** ……………………………………………………………..                           

  
....................................................................................... ............................. ........................................ ...................................... 
ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ*** ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
*  Μόνο για τα φορολογικά έτη μέχρι το 2007 
** Διαγράψτε ανάλογα  
***Αναγράψτε ανάλογα “Διευθυντής”, “Σύμβουλος”, “Γραμματέας” κλπ 
 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ       
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΕ   ΤΟΚΟΙ   ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ   ΟΛΙΚΟ   

  
          

ΑΡ. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ     ΥΠΟΓΡΑΦΗ     ΗΜΕΡΟΜ.   
  



.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

Οι Οργανισμοί προσώπων φορολογούνται με τους ακόλουθους συντελεστές (Εταιρικός Φόρος) 

 

Για έτη μέχρι το 2002 πρέπει να συμπληρωθεί η δήλωση Ε.Πρ.158 2003 στην οποία αναγράφονται πληροφορίες για τους 
φορολογικούς συντελεστές που αφορούν τα έτη αυτά. 

Έτη 1991 μέχρι 2002 

 

Φορολογικός 
Συντελεστής Έτη  2003 - 2012 

Εισοδήματα εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων και πλοιοδιαχειριστικά εισοδήματα πλοιοδιαχειριστικών 
εταιρειών που επέλεξαν το συντελεστή αυτό  4,25% 

Εισοδήματα οργανισμών δημοσίου δικαίου (μέχρι το 2008) 25%* 

Εισοδήματα εταιρειών καθώς και άλλα εισοδήματα πλοιοδιαχειριστικών εταιρειών 10%* 

* Για τα έτη 2003 και 2004 επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 5% στο εισόδημα πέραν του ενός εκατομμυρίου Λιρών (£1,000,000). 

 

Για έτη από το 2013 όλα τα εισοδήματα νομικών προσώπων φορολογούνται με συντελεστή 12,5% 

Έτη από 2013 

 

2. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΦΟΡΟΥ 

Το άρθρο 26 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου αρ.4 του 1978, όπως τροποποιήθηκε, προνοεί για επιπρόσθετη 
επιβάρυνση ίση με το ένα δέκατο της διαφοράς μεταξύ του ποσού του φόρου που υπολογίστηκε με βάση την προσωρινή 
φορολογία και του τελικού φόρου που έχει υπολογιστεί, αν το εισόδημα που δηλώθηκε στην προσωρινή φορολογία είναι λιγότερο 
των τριών τετάρτων του τελικού εισοδήματος που έχει υπολογιστεί. 

 

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η δήλωση αυτή πρέπει να συμπληρωθεί και ο φόρος να πληρωθεί μέχρι την 1η Αυγούστου του έτους που ακολουθεί το 
φορολογικό έτος που αφορά. Σε περίπτωση που η αυτοφορολογία υποβληθεί μετά την 1η Αυγούστου ή / και οι λογαριασμοί 
υποβληθούν μετά την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος, ο φόρος καταβάλλεται με τις επιβαρύνσεις 
που προνοούνται από το άρθρο 39 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, αρ.4 του 1978, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε.  

Αν ο φόρος δεν πληρωθεί μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, τότε αυτός 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 το εκάστοτε εν ισχύει δημόσιο 
τόκο υπερημερίας. 

Επιπρόσθετα, καθυστέρηση στην υποβολή δήλωσης αντικειμένου του φόρου ή και καταβολής του οφειλόμενου φόρου, υπόκειται 
σε πρόσθετο φόρο προς 5% επί του οφειλόμενου φόρου αν σε χρονικό διάστημα τριάντα ημερών δεν υπάρξει συμμόρφωση 
(άρθρο 50 (4)). 

 

4. ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ 

Πληρωμές γίνονται σε μετρητά ή με εμβάσματα. Οι επιταγές να είναι πληρωτέες στο “Διευθυντή Εσωτερικών Προσόδων” και να 
διγραμμίζονται (crossed). 

 

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ: 

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

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

Λάρνακα: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 42, 6045 Λάρνακα τηλ. 24803502 (εταιρείες) / 24803508 (‘άλλοι) 

Αμμόχωστος: Ιπποκράτους 2, 5380 Δερύνεια Αμμόχωστος τηλ. 23812150 

Πάφος: Νεόφυτου Νικολαΐδη Κτίριο Γ, 8011 Πάφος τηλ 26804425 
 
 




