ΑΥΤΟΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΑΤΟΜΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ
(Να υποβληθεί αφού συμπληρωθεί, στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων)

Α.Φ.Τ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (κεφαλαία)
Επαγγελματική Κατηγορία (όπως αυτή καθορίζεται στον κατάλογο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων - εγκύκλιος 2012/3)
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
1. ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ (ΣΗΜ. 1)
2. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΣΗΜ. 1)
3. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΣΥΝΟΛΟ 1 ΚΑΙ 2)
4. ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ (ΣΗΜ. 6
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5 ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ

6 ΜΕΙΟΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ (0211)

7 ΜΕΙΟΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (Ως το έντυπο Ε.Πρ.63)
8 ΜΕΙΟΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΥ (Ως το έντυπο Ε.Πρ.63)
9 ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ (αφαιρέστε τα ποσά των γραμμών 6, 7 και 8 από το σύνολο στη γραμμή 4)
10 ΠΛΕΟΝ 10% ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ (ΣΗΜ.7)
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (0311)
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΣΗΜ.8);

Υπογραφή φορολογούμενου
(ΈΝΤΥΠΟ Ε.Πρ.158 ΕΕΙΤ) 2013

€
Ναι

Τόκοι 1 Αυγ. του επομένου
έτους

Όχι

Τόκοι 1 Ιουλ. του επομένου έτους

Ημερομηνία

Ημερομηνίες υποβολής / πληρωμής :(α) 30/6/ του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος όταν δεν υποβάλλονται εξελεγμένοι λογαριασμοί
(β) 1/8/ του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος όταν υποβάλλονται εξελεγμένοι λογαριασμοί
Αν η αυτοφορολογία δεν υποβληθεί /πληρωθεί έγκαιρα θα επιβληθεί τόκος υπερημερίας σύμφωνα με το
εκάστοτε ισχύον επιτόκιο.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Με βάση τον Περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του
Ιδιωτικού Τομέα Νόμο του 2012, Ν.202(Ι)/2012, υπάγεται σε εισφορά το
I.

κερδαινόμενο εισόδημα από οποιαδήποτε επιχείρηση ασκείται στη Δημοκρατία από αυτοτελώς
εργαζόμενο άτομο. Το εισόδημα που υπάγεται σε εισφορά ορίζεται στον περί Φορολογίας του
Εισοδήματος Νόμο του 2002 όπως αυτός τροποποιήθηκε, και δε θα λογίζεται ως χαμηλότερο του
ποσού επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά για τους σκοπούς τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νόμου.

II.

εισόδημα μισθωτού στον ιδιωτικό τομέα, υπό μορφή μισθού, ημερομισθίου, αμοιβής για υπερωριακή
εργασία, φιλοδωρήματος, επιδόματος, που χορηγείται για μισθωτές υπηρεσίες, αλλά δεν περιλαμβάνει
-

III.



οποιοδήποτε φιλοδώρημα αφυπηρέτησης•



οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας•



αποδοχές αλλοδαπού ατόμου, το οποίο εργοδοτείται από ξένη κυβέρνηση ή διεθνή οργανισμό•



αποδοχές ξένων διπλωματικών και προξενικών αντιπροσώπων που δεν είναι πολίτες της
Δημοκρατίας•



αποδοχές του πλοιάρχου, των αξιωματικών και άλλων μελών του πληρώματος επιλέξιμου
κυπριακού πλοίου που απασχολείται σε επιλέξιμη ναυτιλιακή δραστηριότητα•



επιδόματα για κάλυψη επαγγελματικών δαπανών για λογαριασμό του εργοδότη•

ποσό της ακαθάριστης σύνταξης που καταβάλλεται σε πρόσωπο που λαμβάνει σύνταξη δυνάμει νόμου
ή κανονισμών ή συμβάσεων απασχόλησης σε συνταξιούχο του ιδιωτικού τομέα ή αναφορικά με αυτόν,
αλλά δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε ποσό φιλοδωρήματος ή εφάπαξ

2. Οι επαγγελματικές κατηγορίες βρίσκονται στην εγκύκλιο 2012/03 στον ιστοχώρο του ΤΕΠ και τα ποσά
δίνονται σε εβδομαδιαία βάση. Η μετατροπή σε μηνιαία βάση γίνεται πολλαπλασιάζοντας επί 52 και
διαιρώντας δια 12.
3. Σε περίπτωση όπου τα εισοδήματα σας είναι χαμηλότερα του ελαχίστου ποσού επί του οποίου υπολογίζεται
η εισφορά για τους σκοπούς του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου δικαιούστε να φορολογηθείτε με
βάση αυτά μόνο αν υποβάλλετε εξελεγμένους λογαριασμούς.
4. Για άτομα που δεν έχουν κέρδος από επιχείρηση η κατηγορία είναι 0.
5. Η εισφορά υπολογίζεται σε μηνιαία βάση.
6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012-2016
Οι συντελεστές ισχύουν για το εισόδημα κάθε μηνός και όχι για ολόκληρο το έτος.
ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
2012-2013
Από €

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
2014-2016

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

000

Μέχρι € 2.500

Από €

000

Μέχρι € 1.500

ΤΙΠΟΤΑ

Από € 2.501

Μέχρι € 3.500

Από € 1.501

Μέχρι € 2.500

2,5% Ελάχιστο ποσό €10

Από € 3.501

Μέχρι € 4.500

Από € 2.501

Μέχρι € 3.500

3%

Από € 4.501

και άνω

Από € 3.501

και άνω

3,5%

7. Αν το εισόδημα της προσωρινής φορολογίας (πεδίο 5 της δήλωσης αυτής) είναι χαμηλότερο των ¾ του
τελικού φορολογητέου εισοδήματος (σύνολο γραμμής 1 της δήλωσης αυτής) τότε υπολογίζεται πρόσθετος
φόρος 10% στην διαφορά μεταξύ του ποσού του φόρου που έχει τελικά εξακριβωθεί και του ποσού του
προσωρινού φόρου που πληρώθηκε ή είναι πληρωτέος.
8. Είναι υποχρεωτικό να απαντήσετε κατά πόσο υποβάλλονται λογαριασμοί για το έτος.

