Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ
ΕΠΙ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΚΛΑ∆ΩΝ (Συµπεριλαµβανοµένης Αλληλασφάλισης (Mutual))
(Σύµφωνα µε το άρθρο 26Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου Αρ4/78. όπως αυτός
τροποποιήθηκε)
ΣΗΜ. Προτού συµπληρώσετε το έντυπο αυτό παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες και σηµειώσεις

Όνοµα / Επωνυµία .......................................................................................................................................................
∆ιεύθυνση .....................................................................................................................................................................
Α.Φ.Τ. ...........................................................................................

Τηλ. Επικοινωνίας ............................................

∆ΗΛΩΣΗ
Κωδ. Φόρου 0210
Υπολογίζω το ακαθάριστο ποσό ασφαλίστρων από 1/1/ …………….……(έτος) µέχρι την λήξη του
1ου τετραµήνου (1/1 – 30/4)*
2ου τετραµήνου (1/1 – 31/8)*
3ου τετραµήνου (1/1 – 31/12)* του προαναφερθέντος έτους.

€ ………………………………………………

Προσωρινός φόρος προς 1,5% επί των πιο πάνω ασφαλίστρων

€ …………………….…………… / ……….. ¢

Μείον:
Σύνολο πληρωµών που έχουν ήδη γίνει για το φορολογικό έτος

€ …………………………….…… / ……….. ¢

Υπόλοιπο πληρωτέο

€ ……………………….………… / ……….. ¢

……………………………….
Υπογραφή

……………………………….
Όνοµα

……………………………….
Ιδιότητα

……………………………….
Ηµεροµηνία

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Υποβολή ∆ήλωσης
1. Οι ∆ηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται µέχρι το τέλος της κάθε τετραµηνίας, δηλαδή µέχρι τις 30 Απριλίου, 31 Αυγούστου και
31 ∆εκεµβρίου του κάθε έτους και πρέπει να περιλαµβάνουν τα ασφάλιστρα από την αρχή του έτους µέχρι και το τέλος της
τετραµηνίας.
2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει µεταξύ των υπολογισθέντων και των πραγµατικών ασφαλίστρων για κάθε τετραµηνία, θα
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την υποβολή της δήλωσης για την επόµενη τετραµηνία.

Προθεσµία Πληρωµής
3. Ο προσωρινός φόρος καταβάλλεται ταυτόχρονα µε την υποβολή της δήλωσης.
Επιβάρυνση Τόκου Για Καθυστερηµένη Πληρωµή
4. Αν ο φόρος δεν καταβληθεί στις καθορισµένες ηµεροµηνίες πληρωµής, τότε αυτός εισπράττεται µε τόκο καθώς και µε
πρόσθετη επιβάρυνση 1 % για κάθε µήνα που καθυστερεί η καταβολή του πέραν των δύο µηνών. 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.
Τρόπος Πληρωµής
5. Οι πληρωµές µπορεί να γίνονται σε µετρητά ή µε εµβάσµατα. Οι επιταγές να είναι πληρωτέες στο ∆ιευθυντή Τµήµατος
Εσωτερικών Προσόδων και να διαγραµµίζονται.

Γραφείο Πληρωµής
6. Ο φόρος που υπολογίστηκε πληρώνεται σε οποιοδήποτε Γραφείο Είσπραξης Φόρων του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων
στις πιο κάτω διευθύνσεις : Λευκωσία : Μέγαρο Λόρδος, γωνία Βυζαντίου, Αιπείας και Αργυροκάστρου, Στρόβολος, Τηλ. 22407736
ης
Λεµεσός : 16 Ιουνίου αρ.3, Τηλ. 25803827
Λάρνακα : Λεωφόρος Γρίβα ∆ιγενή 42, Τηλ.24803505
Πάφος : Νεόφυτου Νικολαΐδη Κτίριο Γ, Τηλ. 26804425
(Έντυπο Ε.Πρ.199) 2009

* σηµειώστε ; σε ότι εφαρµόζεται

