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ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΞΑΧΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 30/1/2010 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 

(α)Εταιρεία κάτοικος Κύπρου, που πληρώνει δικαιώµατα πνευµατικής 
ιδιοκτησίας/εκµετάλλευσης πατέντας σε ιδιοκτήτη εξωτερικού, είναι υπόχρεη να παρακρατεί 
στην πηγή 10% φόρο εισοδήµατος πριν να πληρώσει το καθαρό ποσό. 

Ο φόρος που παρακρατείται πληρώνεται στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων στο τέλος του 
µήνα που ακολουθεί τον µήνα της παρακράτησης. 

Εξαιρούνται από την πιο πάνω διαδικασία: 

Οι πληρωµές δικαιωµάτων εταιρείας που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου σχετικά µε 
δραστηριότητες της στο εξωτερικό. 

Άρα η Αθήνα Λτδ δεν θα παρακρατήσει φόρο στην πληρωµή δικαιωµάτων εκµετάλλευσης 
πατέντας για τον ιδιοκτήτη της Πατέντας 3, που είναι η εταιρεία ΕΕΕ ΟΟΟ (Ρωσία). 

Σχετικά µε τις πληρωµές των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης για τις Πατέντες 1 και 2, η εταιρεία 
είναι υπόχρεη να παρακρατήσει φόρο ως ακολούθως: 

 Πληρωµή Φόρος Πληρωτέος Ηµεροµηνία
Πατέντα 1     31.7.2008 35.000Χ10/90 =3.889 31.8.2008 
Πατέντα 1     31.1.2008 5.000Χ10/90   =   556 28.2.2008 
Πατέντα 2     31.7.2008 10.000Χ10/90 =1.111 31.8.2008 
Πατέντα 2     31.1.2008 20.000Χ10/90 =2.222 28.2.2008 
    

(β) Εταιρικός Φόρος για το 2008                                                                                                                  

 ΚΥΠΡΟΣ ΡΩΣΙΑ 
 € € 
Μεικτό Κέρδος                                                              320.000 60.000 
Επανάκτηση ζηµιάς 2007 (loss recapture) 30.000  
  
Μείον έξοδα:  
Έξοδα διανοµής και διαχείρισης (45.000) (25.000) 
Πατέντας 1 (11.111) 0 
Πατέντας 2 (11.111) 0 
Πατέντας 3 0 (10.000) 
Φορολογητέο Εισόδηµα 282.778  
  
Εισόδηµα που εξαιρείται  25.000 
  
  
ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ €  
Φορολογητέα κέρδη 282.777 x 10%  28.278  
Μείον: Προσωρινή φορολογία που πληρώθηκε (10.000)  
 18.278  
Πρόσθετη φορολογία 10% 1.828  
Εταιρικός φόρος πληρωτέος 20.106  
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Workings 

Ανάλυση εξόδων σύµφωνα µε accrual basis 

Πατέντα Carried forward Paid Brought forward P&L account 
 (tax inclusive) (tax inclusive) (tax inclusive) (tax inclusive) 

1 100.000 44.444 133.333 11.111 
2 155.556 33.333 177.778 11.111 
   

Πατέντα Carried forward Paid Brought forward P&L account 
3 20.000 50.000 60.000 10.000 

 

Ανάλυση εξόδων διανοµής και διαχείρισης (accrual basis) 

 Carried forward Paid Brought forward P&L account 
Κύπρος 15.000 50.000 20.000 45.000 
Ρωσία 0 30.000   5.000 25.000 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 

 (α) (1) Ο κος Λεµέσιος δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου για το 2009, γι’αυτό το 
φορολογητέο εισόδηµα του αποτελείται µόνο από το εισόδηµα που αποκτήθηκε στην Κύπρο.  

Φόρος Εισοδήµατος πληρωτέος από τον κο Λεµέσιο για το 2009 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ € 
Εισόδηµα από εργασία στην Κύπρο 15.000  

  
ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ  
Κοινωνικές ασφαλίσεις 15.000 x 6,3%                                           (945) 
Φορολογητέο Εισόδηµα                                                                 14.055 

 
ΦΟΡΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΣ  
€1- €19.500         0%                                      φόρος πληρωτέος   0 

                                                                                                                                            
Έκτακτη Αµυντική Εισφορά για το 2009     

Ο κος Λεµέσιος δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου για το 2009, γι’αυτό και εξαιρείται της 
Έκτακτης Αµυντικής Εισφοράς. 
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(α)(2)Φόρος Εισοδήµατος πληρωτέος από τον κο Λεµέσιο για το 2010 

 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ € 
Εισόδηµα από εργασία στην Κύπρο 50.000
Εισόδηµα από κοινά ενοίκια στην Κύπρο:     (80.000 x ½ x 3/12 x 80%) 8.000
Εισόδηµα από την προσωπική επιχείρηση ενοικίασης διαµερ. στην Γαλλία – 
εξαιρείται αφού είναι Μόνιµη Εγκατάσταση Εξωτερικού 

0

Μερίσµατα που εισπράχτηκαν - εξαιρούνται 0
Τόκος από τραπεζικές καταθέσεις στην Κύπρο  - εξαιρείται 0
Σύνολο εισοδήµατος 58.000
 
ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ/ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 
20% του ακαθάριστου µισθού (απαλλαγή πρώτων τριών χρόνων) 20% x 50.000 
=10.000  αλλά, περιορίζεται σε €8.550 

8.550

Κοινωνικές Ασφαλίσεις 48.048 x 6.3% 3.027
 
Σύνολο αφαιρέσεων (11.577)
 
Φορολογητέο εισόδηµα 46.423
 
           €1 –19.500             0% 0
Επόµενα    € 8.500          20% 1.700
Επόµενα    € 8.300          25% 2.075
Υπόλοιπο  €10.123         30% 3.037
Φόρος πληρωτέος 6.812

Αυτός ο φόρος ήταν πληρωτέος µέσω του PAYE system (σύστηµα αποδοχών). Αν δεν 
πληρώθηκε καθόλου φόρος ή πληρώθηκε λιγότερος, τότε το υπόλοιπο είναι πληρωτέο µέχρι 
το τέλος του µήνα που ακολουθεί το µήνα που εκδόθηκε η φορολογία. 

Έκτακτη Αµυντική Εισφορά για το κο Λεµέσιο για το 2010 

Μερίσµατα που εισπράχθηκαν από την Γαλλία  €8.000 x 15%   =     1.200     

H Έκτακτη Αµυντική Εισφορά €1.200 είναι πληρωτέα στο τέλος του µήνα που ακολουθεί τον 
µήνα που εισπράχθηκαν τα µερίσµατα.          

Εισόδηµα από κοινά ενοίκια στην Κύπρο   €80.000 x ½ x 3/12 x75% x 3%   =     225 
H έκτακτη αµυντική εισφορά €225 είναι πληρωτέα µέχρι τις 31.12.2010  
 

Τόκος που εισπράχθηκε στην Κύπρο  €5.000 x 100/90   =  5.556 x 10% =          

 

556 
Μείον φόρος που παρακρατήθηκε στην πηγή – Κύπρο                                        (556) 
Έκτακτη αµυντική εισφορά πληρωτέα     0 

 

 

 

 



 

(β)(1) Φόρος Εισοδήµατος κας Λεµέσιου για το 2009 

Η κα Λεµέσιου επίσης δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου για το 2009, γι’αυτό το 
φορολογητέο εισόδηµα της αποτελείται µόνο από το εισόδηµα που αποκτήθηκε στην Κύπρο.  

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ   € 
Εισόδηµα ενοικίου σπιτιού στη Λεµεσό   10.000 x 80% =     8.000 
 

ΦΟΡΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΣ 

 

€1- €19.500                  0%             φόρος πληρωτέος          0 

  

Έκτακτη Αµυντική Εισφορά για το 2009     

Η κα Λεµέσιου δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου για το 2009, γι’αυτό εξαιρείται της 
Έκτακτης Αµυντικής Εισφοράς, ασχέτως εάν έχει εισόδηµα από ενοίκια από ακίνητη 
ιδιοκτησία στην Κύπρο. 

(β)(2) Φόρος Εισοδήµατος της κας Λεµέσιου για το 2010 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ € 
Εισόδηµα από ενοίκια: Σπιτιού στη Λεµεσό 15.000 x 80% 12.000 
Κοινά ενοίκια στην Κύπρο 80.000 x 1/2 x 3/12 x 80%        8.000 
Τόκος τραπεζικών καταθέσεων από Κυπριακές τράπεζες  - εξαιρείται 0 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν - εξαιρούνται 0 
 20.000 
Φόρος πληρωτέος  
€1- €19.500      0%              0 
€500                20%              100 
Φόρος πληρωτέος 100 

Ο φόρος είναι πληρωτέος 30.6.2011 ή το τέλος του µήνα που ακολουθεί τον µήνα που 
εκδόθηκε η φορολογία, οποιοδήποτε είναι αργότερο. 

Έκτακτη Αµυντική Εισφορά για την κα Λεµέσιου για το 2010 

 € € 
Εισόδηµα από ενοίκιο Λεµεσού 1ο Τρίµηνο 2ο Τρίµηνο 
15.000 x 75% x 3% 168 169 
   
Εισόδηµα από κοινά ενοίκια στην Κύπρο     
80.000 x ½ x 3/12 x75% x 3%               225 
Σύνολο ΕΑΕ 168 394 
E.A.E. ΠΛΗΡΩΤΕΑ 30.6.2010 31.12.2010
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ΕΑΕ 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν από Γαλλικές εταιρείες   
6.000 x 15%  

900 

Η έκτακτη αµυντική εισφορά είναι πληρωτέα τέλος του µήνα 
που ακολουθεί τον µήνα που εισπράχθηκε το µέρισµα. 

 

 ΕΑΕ 
Τόκος Κυπριακών καταθέσεων  
3.000  x 100/90 x 10% = 333 
Παρακρατήθηκε στην πηγή (333) 
ΕΑΕ πληρωτέα  0 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3  

(α)  Υποχρέωση για εταιρικό φόρο για το 2008  

  € 
Κέρδη προσαρµοσµένα στο φόρο (όπως δίνεται)  50.000 
Πώληση γραφείων – κεφαλαιουχική συναλλαγή           0 
Πώληση γης - κεφαλαιουχική συναλλαγή  0 
Πώληση µετοχών Τράπεζας Κύπρου και Λαϊκής Τράπεζας  – 
εξαίρεση/µη επιτρεπόµενες 

 0 

Εξισωτική πρόσθεση για την πώληση επίπλων και σκευών   
Κόστος 1.7.1996 50.000  
Πλήρης απόσβεση αφού > 10 χρόνια (50.000)  
Αναπόσβεστη αξία πριν την πώληση 0  
Έσοδα από πωλήση 20.000  
Εξισωτική πρόσθεση 20.000  20.000 

 
Εξισωτική πρόσθεση στην πώληση γραφείων   
Κόστος (€300.000+33.000) x 3/4 249.750  
Kεφαλαιουχικές εκπτώσεις προς 3% ετησίως x 11.5 χρ,(1996 
(1/2 χρόνος) – 2007) x 249.750 

(86.164)  

Αναπόσβεστη αξία πριν την πώληση 163.586  
Έσοδα από πωλήσεις (€1.000.000 x 3/4) 750.000  
Εξισωτική πρόσθεση 586.414  
Εξισωτική πρόσθεση που περιορίζεται στις εκπτώσεις που 
δόθηκαν 

 86.164 

Φορολογητέο εισόδηµα  156.164 
Εταιρικός φόρος προς 10%  15.616 
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(β) Φορολογική υποχρέωση κεφαλαιουχικών κερδών για το 2008 

Πώληση γραφείων € 
Έσοδα από πωλήσεις 1.000.000 
Μείον: προσαρµοσµένο κόστος (€300.000 x 111.43/78.13   (427.864) 
            Προµήθεια στην Έλενα – µη επιτρεπόµενη            0 
            Έξοδα µεταβίβασης γης       (33.000) 
Πλέον: Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις προς 3% ετησίως x 11.5 χρ. 
(1996 (1/2 χρόνος) – 2007) x 249.750 

     86.164 

  
Κεφαλαιουχικά κέρδη 625.300 
  
Τεµάχιο γης που αγοράστηκε 1.1.1997   
Έσοδα από πωλήσεις 1.200.000 
Μείον: προσαρµοσµένο κόστος (€300.000 x 111.43/79.27   (421.711) 
            Προµήθεια εγγεγραµµένου κτηµατοµεσίτη 3% x 1.200.000      (36.000) 
            Έξοδα µεταβίβασης γης      (55.000) 
  
Κεφαλαιουχικά κέρδη 687.289 
  
Τεµάχιο γης που αγοράστηκε 1.1.2008  
Έσοδα από πωλήσεις 2.200.000 
Μείον: προσαρµοσµένα κόστη (€1.500.000 x 111.43/106.58 (1.568.259) 
            Προµήθεια εγγεγραµµένου κτηµατοµεσίτη 3% x 2.200.000 (66.000) 
            Έξοδα µεταβίβασης γης (350.000) 
  
Κεφαλαιουχικά κέρδη 215.741 
  
Πώληση µετοχών Τράπεζας Κύπρου  και Λαϊκής– εξαίρεση/µη 
επιτρεπόµενες   

       0 

  
Σύνολο φορολογητέων κεφαλαιουχικών κερδών 1.528.330 
Φορολογική υποχρέωση κεφαλαιουχικών κερδών προς 20% 305.666 

 

(γ) Υποχρέωση για Έκτακτη Αµυντική Εισφορά για το 2009 

Λογιζόµενη διανοµή κερδών αναφορικά µε το 2008 

 

€ 

Λογιστικά κέρδη όπως δόθηκαν  50.000 
Κέρδος από την πώληση γραφείων (εργασία 1) 737.738 
Κέρδος από την πώληση τεµαχίου γης 1.1.97 (€1.200.000-
300.000-36.000-55.000) 

809.000 

Κέρδος από την πώληση τεµαχίου γης 1.1.08 (€2.200.000-
1.500.000-66.000-350.000) 

284.000 

Ζηµιά από την πώληση µετοχών (€500.000-50.000)   (450.000) 
Κέρδος από την πώληση επίπλων και σκευών (εργασία 2) 20.000 
Εταιρικός φόρος για το 2008 (15.616) 
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών – µη επιτρεπτός       0 
Σύνολο για το 2008 1.435.122 
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Αναφορικά µε τα έτη πριν το 2008:  
Αποθεµατικά λογαριασµού κέρδους και ζηµιάς  55.000 
Αποθεµατικό επανεκτίµησης           0 
           
Σύνολο διανεµητών κερδών: διάλυση εταιρείας 1.490.122 
  
Έκτακτη Αµυντική Εισφορά προς 15%   223.518 
 

Εργασίες  

 

Εργασία 1 € 
Κόστος απόκτησης – Γη (1/4) 83.250 
                                - Γραφεία (3/4) 249.750 
  
Σύνολο (περιλαµβανοµένων εξόδων µεταβίβασης γης ύψους 
€33.000) 

333.000 

Απόσβεση στα γραφεία 1/7/1996 – 31/12/2007  
11 ½ έτη/30 έτη x 249.750 (αγνοώντας επανεκτίµηση) (95.738) 
  
Καθαρή λογιστική αξία πριν την πώληση (αγνοώντας 
επανεκτίµηση) 

237.262 

Έσοδα από πωλήσεις 1.000.000 – 25.000 προµήθεια) 975.000 
Λογιστικό κέρδος    737.738 
  
Εργασία 2  
Κόστος – έπιπλα και σκεύη 50.000 
Πλήρης Απόσβεση (10 χρόνια) (50.000) 
  
Καθαρή λογιστική αξία πριν την πώληση   0 
Έσοδα από πωλήσεις 20.000 
  
Λογιστικό κέρδος 20.000 
  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 

α) 2008 

Πανάθα 
Λτδ 

 Άλφα 
Λτδ 

 Βήτα 
Λτδ 

Γάµµα 
Λτδ 

€  €  € € 
100.000  (80.000)  90.000 (40.000)

      
(80.000)  80.000  - - 
20.000  -  90.000 (40.000)

      

- Η Άλφα Λτδ µπορεί να εκχωρήσει ζηµιές στην Πανάθα Λτδ αφού κατείχε το 75%. 
- Η Γάµµα Λτδ δεν µπορεί να εκχωρήσει ζηµιές στην Βήτα Λτδ αφού η κατοχή των µετοχών 
δεν ήταν για ολόκληρο το έτος. 
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2009 

Πανάθα 
Λτδ 

 Άλφα 
Λτδ 

 Βήτα 
Λτδ 

Γάµµα 
Λτδ 

€  €  € € 
200,000  50.000  (80.000) (170.000)

      
-  (50.000)  50.000 - 

(170.000)  -  - 170.000 
(30.000)  -  30.000 - 

-  -  - - 
      

Όλες οι εταιρείες για το έτος 2009 είναι µέλη του ιδίου συγκροτήµατος για σκοπούς 
εκχώρησης ζηµιών. 

β) Στην εξακρίβωση κατά πόσο µια εταιρεία είναι κατά εβδοµήντα πέντε τοις εκατόν (75%) 
εξαρτηµένη άλλης εταιρείας, η άλλη εταιρεία θα θεωρείται ότι δεν είναι ιδιοκτήτης- 

(i) Οποιουδήποτε µετοχικού κεφαλαίου που κατέχει άµεσα σε µια εταιρεία εάν το κέρδος 
από την πώληση των µετοχών θα εθεωρείτο ως εµπορικό ή 

 
(ii) Οποιουδήποτε µετοχικού κεφαλαίου που κατέχει έµµεσα, και το οποίο κατέχεται άµεσα 

από εταιρεία για την οποία το κέρδος από την πώληση του θα ήταν εµπορικό ή 
 

(iii) Οποιουδήποτε µετοχικού κεφαλαίου που κατέχει άµεσα ή έµµεσα σε εταιρεία που δεν 
είναι κάτοικος της ∆ηµοκρατίας. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 

(α) ∆ιάθεση ιδιοκτησίας 

Περιλαµβάνει πώληση, συµφωνία πωλήσεως, ανταλλαγή, µίσθωση, που ενεγράφη συµφώνα 
προς τις διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύϊ περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και 
Εκτίµησης) Νόµου και δωρεά ιδιοκτησίας ως και εγκατάλειψη χρήσεως ή εκµεταλλεύσεως 
οιουδήποτε σχετικού δικαιώµατος. 

(β) ∆ιάθεση Ιδιοκτησίας δεν περιλαµβάνει: 

(α)  Μεταβίβαση αιτία θανάτου. 

(β) ∆ωρεά που έγινε από γονέα σε τέκνο, είτε αυτό είναι έγγαµο είτε άγαµο, µεταξύ 
συζύγων ή µεταξύ προσώπων συγγενών µέχρι και τρίτου βαθµού, είτε τα πρόσωπα αυτά 
είναι άγαµα είτε είναι έγγαµα. 

(γ)  Ανταλλαγή αναφορικά µε ιδιοκτησίες οι οποίες περιέρχονται σε καθένα από τα µέρη 
που διενεργούν την ανταλλαγή. 
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(δ)  ∆ωρεά που γίνεται σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, της οποίας οι µέτοχοι είναι 
µέλη και εξακολουθούν για µια πενταετία µετά τη δωρεά να είναι µέλη της οικογένειας του 
διαθέτη. 

(ε)  ∆ωρεά που γίνεται από εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, της οποίας όλοι οι µέτοχοι 
είναι µέλη της ίδιας οικογένειας, σε µέτοχό της όταν το αντικείµενο της δωρεάς αποκτήθηκε 
από την εν λόγω εταιρεία επίσης µε δωρεά. 

(στ) ∆ωρεά στη ∆ηµοκρατία και δωρεά που γίνεται για εκπαιδευτικούς, µορφωτικούς ή 
άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς σε αρχή τοπικής διοίκησης ή σε οποιοδήποτε 
φιλανθρωπικό ίδρυµα στη ∆ηµοκρατία το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο. 

(ζ) Ανταλλαγή ή πώληση δυνάµει των εκάστοτε εν ισχύϊ περί Ενοποιήσεως και 
Αναδιανοµής Αγροτικών Κτηµάτων Νόµων. 

(η) Μεταβίβαση ιδιοκτησίας σε περίπτωση αναδιοργάνωσης. 

(θ) Η µεταβίβαση µετοχών σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, που αντιπροσωπεύουν το 
κεφάλαιο της λήπτριας ή αποκτώσας εταιρείας σε αντάλλαγµα µετοχών που 
αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο της τελευταίας εταιρείας. 

(ι)  Σε περίπτωση µεταβίβασης ιδιοκτησίας µεταξύ προσώπων που διετέλεσαν σύζυγοι και 
που ο γάµος τους έχει λυθεί µε την έκδοση απόφασης διαζυγίου από αρµόδιο δικαστήριο, 
ή σε περίπτωση µεταβίβασης ιδιοκτησίας µεταξύ των ιδίων προσώπων για σκοπούς 
ρύθµισης των περιουσιακών τους σχέσεων βάσει του περί Ρυθµίσεως των Περιουσιακών 
Σχέσεων των Συζύγων Νόµου εφόσον προβλέπεται σχετικά σε διάταγµα ή σε απόφαση 
αρµόδιου δικαστηρίου, µε την οποία επιλύονται ή διευθετούνται οι οποιεσδήποτε µεταξύ 
του περιουσιακές διαφορές. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6  

(α) Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι υποχρεωτική για κάθε νοµικό πρόσωπο 
που έχει εισόδηµα στο έτος επιβολής της φορολογίας και το εισόδηµα φορολογείται σύµφωνα 
µε τις πρόνοιες του άρθρου 5 του περί Φορολογίας Εισοδήµατος Νόµου. 

Η υποβολή φορολογικής δήλωσης είναι υποχρεωτική για κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει 
µεικτό εισόδηµα στο έτος επιβολής της φορολογίας πέραν του εκάστοτε αφορολόγητου 
ποσού. 

(β) Η φορολογική δήλωση νοµικού προσώπου πρέπει να υποβληθεί όχι αργότερα από τις 31 
∆εκεµβρίου του έτους που ακολουθεί το  φορολογικό έτος. 

Για φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την υποχρέωση να τηρούν λογιστικά βιβλία και αρχεία ή 
να ετοιµάσουν ελεγµένους λογαριασµούς που πρέπει να ελεγχθούν από ανεξάρτητο ελεγκτή, 
η φορολογική δήλωση πρέπει να υποβάλλεται όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου του έτους που 
ακολουθεί το έτος επιβολής της φορολογίας. 

Για φυσικά πρόσωπα που έχουν την υποχρέωση να τηρούν λογιστικά βιβλία και αρχεία ή να 
ετοιµάσουν ελεγµένους λογαριασµούς που πρέπει να ελεγχτούν από ανεξάρτητο ελεγκτή, η 
φορολογική δήλωση πρέπει να υποβάλλεται όχι αργότερα από τις 31 ∆εκεµβρίου του έτους 
που ακολουθεί το έτος επιβολής της φορολογίας. 
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Οι µισθωτοί πρέπει να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση όχι αργότερα από τις 30 
Απριλίου του έτους που ακολουθεί το έτος επιβολής της φορολογίας. 

(γ) Οι φορολογικές δηλώσεις µπορούν να υποβληθούν ως ακολούθως: 

- Με τη συµπλήρωση της έντυπης δήλωσης Ε.Πρ.1 για φυσικά άτοµα και Ε.Πρ.4 για νοµικά 
πρόσωπα όπως εγκρίνονται από τον Έφορο. 

- Ηλεκτρονικά µέσω taxisnet  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7  

 € 
Φορολογητέο εισόδηµα 5.000,000 
Φορολογικές ζηµιές 2007 (500.000) 
 4.500,000 
  
 € 
Εταιρικός φόρος 10% 450.000 
Προσωρινή φορολογία (150.000) 
 300.000 
Πρόσθετος φόρος 10% 30.000 
 330.000 
Αυτοφορολογία (100.000) 
Φόρος πληρωτέος 230.000 

- Η εταιρεία δεν υπέβαλε έγκαιρα τη φορολογική δήλωση (π.χ. µέχρι 31.12.2009) άρα θα 
επιβληθεί πρόστιµο €51. 

- Η εταιρεία δεν πλήρωσε όλο τον φόρο βάσει λογαριασµών µε αυτοφορολογία µέχρι 1/8/2009 
και επειδή ο φόρος βάσει της δήλωσης δεν πληρώθηκε µέχρι 31/1/2010 θα επιβληθεί 5% 
επιπρόσθετος φόρος και νόµιµος τόκος από 1/8/2009 µέχρι 28/2/2010. 

 € 
Ως πιο πάνω 230.000 
5% x 330.000 16.500 
 246.500 
Τόκος    8%   1/08/09-31/12/09 7.667 
           5.35% 1/01/10-28/02/10 1.025 
 256.915 
Τόκος στο 5% επιπρόσθετο φόρο από 1/2/10 - 
δεν υπάρχει συµπληρωµένος µήνας 

0 

Πρόστιµο για µη έγκαιρη υποβολή 51 
Φόρος που οφείλεται µέχρι 28/2/10 256.966 
  

 


