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Λεπτομερής Οδηγός για την συμπλήρωση της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού για το έτος 2014
Όλα τα μέρη του εντύπου που σας αφορούν πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται πλήρως και ορθά
στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα με γράμματα κεφαλαία και ευανάγνωστα,
συμπεριλαμβανομένων και των συνόλων του κάθε Μέρους που συμπληρώνετε.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
30 /04/ 2015: Τελευταία ημερομηνία υποβολής σε έντυπη μορφή.
31 /07/ 2015: Τελευταία ημερομηνία υποβολής μέσω TAXISNET.
30/06/2015: Τελευταία ημερομηνία πληρωμής του οφειλόμενου φόρου.
Αν έχετε διαπιστώσει ότι τα προσωπικά σας στοιχεία στην πρώτη σελίδα της Δήλωσης Εισοδήματος
χρειάζονται τροποποίηση, θα πρέπει να συμπληρώσετε το Έντυπο για Τροποποίηση Στοιχείων
Φορολογουμένου ή Εγγραφή Νέου Φορολογούμενου (Έντυπο Ε.Πρ.163) και ΟΧΙ να τροποποιήσετε τα
προτυπωμένα στοιχεία που αναφέρονται στην έντυπη δήλωση. Στο έντυπο θα πρέπει απαραίτητα να
συμπληρώσετε τα πεδία 1, 7, 8, 9, και 17 (σε περίπτωση αντιπροσώπου) καθώς και τα πεδία που
αφορούν τα στοιχεία που τροποποιούνται.
ΜΕΡΟΣ 3 – ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αν η παραμονή σας στη Δημοκρατία κατά το 2014 για μια ή περισσότερες περιόδους υπερβαίνει
συνολικά τις 183 ημέρες τότε είστε «φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας», και η επιλογή σας είναι
«ΝΑΙ» Στην περίπτωση αυτή πρέπει απαραίτητα να δηλώσετε όλα τα εισοδήματά σας όπως
αναφέρονται αναλυτικά στο ΜΕΡΟΣ 4 – Εισόδημα της Δήλωσης, είτε αυτά προέρχονται από πηγές
εντός της Δημοκρατίας είτε από πηγές εκτός της Δημοκρατίας.
Αν δεν είστε φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας, δηλαδή αν η επιλογή σας είναι «ΟΧΙ», τότε
δηλώστε μόνο τα εισοδήματα τα οποία προέρχονται από πηγές εντός της Δημοκρατίας.
ΜΕΡΟΣ 4 – ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Α1. ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χρησιμοποιήστε ξεχωριστή γραμμή για κάθε εργοδότη ξεχωριστά.
Οι στήλες που εμφανίζονται στη Δήλωση πρέπει να συμπληρωθούν ως εξής:
Στήλη 1

Εργοδότης – Α.Φ.Τ.

Στήλη 2

Εργοδότης –
Όνομα/Επωνυμία

Λεπτομερής οδηγός

Γράψετε τον Αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας του εργοδότη σας στη Δημοκρατία,
όπως αυτός αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Αποδοχών (Ε.Πρ.63) το οποίο σας
έχει δοθεί από τον εργοδότη σας και πρέπει απαραίτητα να επισυνάψετε.
Συμπληρώστε το όνομα/επωνυμία του εργοδότη σας.
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Στήλη 3

Κωδικός

Γράψετε τον κωδικό που υποδηλώνει την προέλευση των αποδοχών σας,
σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφή:
Κωδικός 1: Όταν οι αποδοχές σας προέρχονται από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών στη
Δημοκρατία, δηλαδή είστε μισθωτός στην Κύπρο.
Κωδικός 2: Όταν οι αποδοχές σας προέρχονται από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών εκτός
της Δημοκρατίας.
Κωδικός 3: Όταν οι αποδοχές σας προέρχονται από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών στη
Δημοκρατία, με την προϋπόθεση ότι δεν ήσασταν φορολογικός κάτοικος της
Δημοκρατίας πριν την έναρξη της συγκεκριμένης εργοδότησης– άρθρο 8(21) Ο
Κωδικός 3 ισχύει μόνο για εργοδότηση που άρχισε κατά ή μετά την 1.1.2002.
Σε τέτοια περίπτωση, δικαιούστε απαλλαγή ύψους 20% της ετήσιας αμοιβής σας
ην
μέχρι €8.500, για περίοδο 3 ετών, από την 1 Ιανουαρίου του έτους που
ακολουθεί το έτος έναρξης της εργοδότησης σας.
Κώδικας 4: Όταν οι αποδοχές σας προέρχονται από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών εκτός
της Δημοκρατίας για συνολική περίοδο πέραν των 90 ημερών κατά το φορολογικό
έτος:
•
σε εργοδότη που δεν είναι φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας, ή
•
σε μόνιμη εγκατάσταση εκτός της Δημοκρατίας, εργοδότη που είναι
φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας.
Κωδικός 5: Όταν ο φορολογούμενος είναι άνεργος.
Σε περίπτωση που κατά το φορολογικό έτος ή μέρος αυτού ήσασταν άνεργος, τότε
θα πρέπει να γράψετε στη Στήλη 2 κάτω από τη στήλη Εργοδότη –
ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ τη λέξη «ΑΝΕΡΓΟΣ» και στη Στήλη 4 – ΠΕΡΙΟΔΟΣ (μήνες) το
σύνολο των μηνών που ήσασταν άνεργος.
Κωδικός 6: Όταν ο φορολογούμενος ήταν κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας πριν την έναρξη
της εργοδότησης του στη Δημοκρατία – άρθρο 8(23).
Ο Κωδικός 6 ισχύει μόνο για εργοδότηση που άρχισε κατά ή μετά την 1.1.2012.
Σε τέτοια περίπτωση, δικαιούστε απαλλαγή ύψους 50% της ετήσιας αμοιβής σας
ην
για εισοδήματα πάνω από €100.000, για περίοδο 5 ετών, από την 1
Ιανουαρίου του έτους έναρξης της εργοδότηση σας.
Τονίζεται ότι τα ποσά που αφορούν Εισόδημα και Φόρο που αποκόπηκε σε σχέση με την παροχή
μισθωτών υπηρεσιών εκτός της Δημοκρατίας, πρέπει να δηλώνεται ξεχωριστά από τα αντίστοιχα ποσά
που αφορούν την παροχή μισθωτών υπηρεσιών εντός της Δημοκρατίας για τον ίδιο εργοδότη.

Στήλη 4

Περίοδος (μήνες)

Στήλη 5

Ακαθάριστες
απολαβές στη
Δημοκρατία

Στήλη 6

Ακαθάριστες
απολαβές εκτός της
Δημοκρατίας

Στήλη 7

Φόρος που
παρακρατήθηκε

Δηλώστε το σύνολο των μηνών κατά τους οποίους παρείχατε μισθωτές υπηρεσίες
για κάθε ένα από τους εργοδότες σας ξεχωριστά.
Δηλώστε το σύνολο των απολαβών σας από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών στη
Δημοκρατία
συμπεριλαμβανομένων
οποιωνδήποτε
χορηγημάτων
και
ωφελημάτων πριν την αφαίρεση οποιωνδήποτε ποσών, σύμφωνα με το
πιστοποιητικό αποδοχών (Ε.Πρ.63) που σας παραχωρήθηκε.
Δηλώστε το σύνολο των ακαθάριστων απολαβών σας από την παροχή μισθωτών
υπηρεσιών εκτός της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα πιστοποιητικό αποδοχών το
οποίο σας έχει εφοδιάσει ο εργοδότης σας και το οποίο απαραίτητα να
επισυνάψετε.
Δηλώστε το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε από τις αποδοχές σας για κάθε
εργοδότη ξεχωριστά. Τόσο ο φόρος που παρακρατήθηκε στη Δημοκρατία όσο και
ο φόρος που παρακρατήθηκε εκτός της Δημοκρατίας, αναγράφονται στα
Πιστοποιητικά Αποδοχών που σας παραχωρήθηκαν.

Α.2. Σε περίπτωση που στην παράγραφο Α.1. έχετε επιλέξει τον Κωδικό 3 ή 6, δηλώστε επιπρόσθετα
στην παράγραφο Α2:
- την ημερομηνία εγκατάστασής σας στη Δημοκρατία·

Λεπτομερής οδηγός
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- την ημερομηνία έναρξης εργοδότησης σας στη Δημοκρατία· και
- το συνολικό αριθμό ημερών που ήσασταν εκτός της Δημοκρατίας πριν την έναρξη της
εργοδότησής σας.
Μη ξεχνάτε να γράφετε ευανάγνωστα στη Δήλωση σας.

B. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
1. Συμπληρώστε αυτήν την παράγραφο μόνο αν έχετε εισόδημα από σύνταξη:
•

σε σχέση με την παροχή μισθωτών υπηρεσιών στη Δημοκρατία, ή/και

•

σε σχέση με την παροχή μισθωτών υπηρεσιών εκτός της Δημοκρατίας ή/και

•

χηρείας

2. Στήλη 3, «Κωδικός»: Επιλέξετε τον Κωδικό που υποδηλώνει την προέλευση της σύνταξής σας.
Κωδικός 1:

Στην περίπτωση που η σύνταξή σας αφορά μισθωτές υπηρεσίες που
παρασχέθηκαν στη Δημοκρατία, ή μισθωτές υπηρεσίες που
παρασχέθηκαν εκτός της Δημοκρατίας και έχετε επιλέξει να
φορολογηθείτε με κανονικούς συντελεστές, εκτός αν αποτελεί σύνταξη
χηρείας (Κωδικός 6).

Κωδικός 2:

Όταν η σύνταξή σας αφορά μισθωτές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν εκτός
της Δημοκρατίας και έχετε επιλέξει να φορολογηθείτε με μειωμένο
φορολογικό συντελεστή 5% για συντάξεις πέραν του ποσού των €3.420.
Σημειώστε, ότι θα πρέπει να δηλώσετε το συνολικό ποσό της σύνταξης.

Κωδικός 3:

Όταν το ποσό της σύνταξης εξαιρείται

Κωδικός 4:

Όταν η σύνταξη σας καταβάλλεται από το Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.

Κωδικός 5:

Όταν η σύνταξη σας προέρχεται από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών
στη Δημοκρατία και εσείς δεν είστε φορολογικός κάτοικος της
Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους.

Κωδικός 6:

Όταν η σύνταξη σας είναι «Σύνταξη Χηρείας». Από το έτος 2014, η
σύνταξη χηρείας φορολογείται με 20% όταν ξεπερνά τις € 19 500 και δεν
προστίθεται σε οποιοδήποτε άλλο εισόδημα

Κωδικός 7:

Ποσό Αναλογικής Σύνταξης που εμφανίζεται στο Έντυπο Ε.Πρ. 63.

Στη Φορολογική σας Δήλωση υπάρχουν ήδη προτυπωμένες τέσσερις (4) κατηγορίες συντάξεων,
συνεπώς, αν η σύνταξή σας προέρχεται από τις κατηγορίες αυτές προχωρήστε στη Στήλη 4.
Λεπτομερής οδηγός
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3. Στήλη 4, «Ποσό Σύνταξης»: Δηλώστε το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης που λάβατε πριν την
αποκοπή φόρου, μείον την αναλογική όπου εφαρμόζεται.
4. Στήλη 5, «Φόρος που αποκόπηκε»: Δηλώστε το ποσό φόρου που αποκόπηκε τόσο στη Δημοκρατία,
όσο και εκτός της Δημοκρατίας και επισυνάψτε απαραιτήτως όλα τα σχετικά πιστοποιητικά.
Γ. ΕΝΟΙΚΙΑ
Συμπληρώστε την παράγραφο αυτή αν έχετε εισόδημα από ενοίκια το οποίο αποκτήθηκε ή προέκυψε
κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους:
•

στη Δημοκρατία, ή/και

•

εκτός της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι είστε φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στη Φορολογική Δήλωση πριν να
συμπληρώσετε το μέρος αυτό.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις στήλες 2, 3, και 8 μέχρι 14.
Στήλη 2, ΚΩΔ: Αναλυτικά οι κώδικες έχουν ως εξής:
ον

Κώδικες 1,2,3,4 @ 3% για 33 1/3 έτη. Για το 34 έτος δηλώστε το ποσό που δεν αποσβέστηκε.
Κώδικες 5,8 @ 4% για 25 έτη.
Κώδικας 8 για εργοστάσιο /ξενοδοχείο που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των φορολογικών ετών
ον
2012,2013 και 2014 @ 7%. Για το 15 έτος δηλώστε το ποσό που δεν αποσβέστηκε.
Κώδικες 6,8,9, 10 @ 0%.

Στήλη 3, «Ημερομηνία Συμπλήρωσης Ανέγερσης/Αγοράς»: Δηλώστε την αρχική ημερομηνία
συμπλήρωσης ή αγοράς. Η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική και χωρίς αυτή δεν θα παραχωρηθούν οι
κεφαλαιουχικές εκπτώσεις.
Στήλη 5, «Κόστος Κτήσης»: Δηλώστε το κόστος απόκτησης του πρώτου ιδιοκτήτη είτε αυτό αποτελεί
προϊόν αγοράς, δωρεάς, κληρονομιάς κτλ. Η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική και χωρίς αυτή δεν θα
παραχωρηθούν οι κεφαλαιουχικές εκπτώσεις.
Στήλη 8, «Ποσοστό»: Δηλώστε το ποσοστό (%) από το εισόδημα ενοικίων που σας αναλογεί. Τα ποσά
που θα δηλώσετε στις στήλες 9 μέχρι 14 πρέπει να αναλογούν στο ποσοστό που αναφέρεται στη στήλη
8 και όχι όλο το ενοίκιο του ακινήτου.
Στήλες 9 και 10: Δηλώστε το ετήσιο μεικτό ενοίκιο χωρίς να αφαιρέσετε το 20% που παραχωρείται για
έξοδα. Το 20% αφαιρείται αυτόματα κατά την επιβολή της Φορολογίας Φόρου Εισοδήματος.
Λεπτομερής οδηγός
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Στήλες 10 και 14: Αν τα ενοίκια προέρχονται από πηγές εκτός της Δημοκρατίας και πληρώθηκε για αυτά
αλλοδαπός φόρος (φόρος στο εξωτερικό), θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάψετε τη σχετική απόδειξη
πληρωμής για το φόρο αυτό ως απόδειξη για λόγους πίστωσης του ποσού.
Στήλη 11: Υπολογίστε το ποσό της κεφαλαιουχικής έκπτωσης πολλαπλασιάζοντας το κόστος επί του
ποσοστού της απόσβεσης που δικαιούστε με βάση τον κώδικα του ενοικιαζόμενου υποστατικού, όπως
αυτοί περιγράφονται στη φορολογική δήλωση και αναλύονται πιο πάνω (Στήλη 2). Αν το υποστατικό
έχει αποσβεστεί πλήρως, δηλώστε ως κεφαλαιουχική έκπτωση μηδέν ή αφήστε το πεδίο κενό.
Αν δεν σας έχει παρακρατηθεί έκτακτη εισφορά για την άμυνα ή δεν την έχετε καταβάλει με
αυτοφορολογία, πρέπει να διευθετηθεί η ανάλογη πληρωμή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία
Είσπραξης Φόρων του Τμήματος. Η έκτακτη εισφορά για την άμυνα επιβάλλεται στο 75% του
ακαθάριστου ποσού ενοικίων με ποσοστό 3% και καταβάλλεται στο τέλος της κάθε εξαμηνίας. Για το
λόγο αυτό οποιαδήποτε οφειλή θα πρέπει να διευθετηθεί στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία
Είσπραξης του Τμήματος μαζί με τον οφειλόμενο τόκο.
Δ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Το μέρος αυτό πρέπει να συμπληρωθεί μόνο από πρόσωπα που έχουν εισόδημα από την
εκμετάλλευση διατηρητέου κτιρίου, ανεξάρτητα του μεριδίου ιδιοκτησίας του. Το μερίδιο ιδιοκτησίας
πρέπει να συμπληρωθεί στη Στήλη 1.
Για να σας παραχωρηθεί ως έκπτωση το ποσό της δαπάνης για αναστήλωση, θα πρέπει απαραίτητα να
συμπληρώσετε τις στήλες 2,3,4,6 και 7.
Στήλη 2, «Ημερομηνία Πιστοποιητικού Πολεοδομίας»: Δηλώστε την ημερομηνία έκδοσης του
πιστοποιητικού του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως) που σας έχει δοθεί
δυνάμει των προνοιών του άρθρου 17 σχετικά με έκπτωση εξόδων από το φορολογητέο εισόδημα και
άρθρο 18 σχετικά με την απαλλαγή τη φορολογία εισοδήματος για ενοίκια διατηρητέας οικοδομής του
περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμου (Ν.240(Ι)/2002).
Στήλη 6, «Εισόδημα»: Δηλώστε αν έχετε εισπρακτέα ενοίκια από την εκμετάλλευση του διατηρητέου
κτιρίου.
Σημειώστε ότι τα εισοδήματα από ενοικίαση διατηρητέας οικοδομής απαλλάσσονται από φόρο
εισοδήματος· ωστόσο, παραχωρείται έκπτωση για δαπάνες συντήρησης με βάση το Πιστοποιητικό
Πολεοδομίας, το οποίο πρέπει απαραιτήτως να επισυνάπτεται στη δήλωση. Η έκπτωση αυτή
παραχωρείται ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι εισόδημα.
Αν δεν σας έχει παρακρατηθεί έκτακτη εισφορά για την άμυνα ή δεν την έχετε καταβάλει με
αυτοφορολογία, πρέπει να διευθετηθεί η ανάλογη πληρωμή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία
Είσπραξης Φόρων του Τμήματος. Η έκτακτη εισφορά για την άμυνα επιβάλλεται στο 75% του
ακαθάριστου ποσού ενοικίων με ποσοστό 3% και καταβάλλεται στο τέλος της κάθε εξαμηνίας. Για το
Λεπτομερής οδηγός

Σελίδα 5 από 10

Λεπτομερής Οδηγός για την συμπλήρωση της
Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού για το έτος 2014

λόγο αυτό οποιαδήποτε οφειλή θα πρέπει να διευθετηθεί στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία
Είσπραξης του Τμήματος μαζί με τον οφειλόμενο τόκο.
Ε. ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ
Το μέρος αυτό πρέπει να συμπληρωθεί από πρόσωπα που έχουν εισόδημα από τόκους, ανεξάρτητα αν
αυτό προέρχεται από τη Δημοκρατία ή εκτός της Δημοκρατίας.
Δηλώστε τα σχετικά στοιχεία στις αντίστοιχες στήλες, ανάλογα με τον κωδικό που ισχύει.
Αν το εισόδημα σας από τόκους προέρχεται από το εξωτερικό, τότε στη Στήλη 5 θα πρέπει να δηλώσετε
το ποσό του φόρου που πληρώθηκε εκτός της Δημοκρατίας, σε σχέση με τους τόκους αυτούς. Είναι
απαραίτητο να επισυνάψετε το πιστοποιητικό του αλλοδαπού φόρου, για σκοπούς πίστωσης του, όταν
οι τόκοι προέρχονται από πηγές εκτός της Δημοκρατίας.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το εισόδημα από τόκους στη Δημοκρατία υπόκειται σε έκτακτη εισφορά
για την άμυνα και παρακρατείται στην πηγή, δηλαδή αποκόπτεται κατά το χρόνο που λαμβάνεται, και
απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.
Ωστόσο, αν το συνολικό σας εισόδημα (περιλαμβανομένων και των τόκων), όπως φαίνεται στο Μέρος
4Ι της Δήλωσης σας δεν υπερβαίνει τις € 12 000, και σας έχει παρακρατηθεί στην πηγή έκτακτη
εισφορά σε ποσοστό μεγαλύτερο του 3% για το ποσό των τόκων που λάβατε κατά τη διάρκεια του
έτους, το πρόσθετο ποσό έκτακτης εισφοράς που παρακρατήθηκε επιστρέφεται.
Για να γίνει η επιστροφή του φόρου που αναφέρεται πιο πάνω θα πρέπει απαραιτήτως να
συμπληρώσετε το Μέρος αυτό και να επισυνάψετε τα πιστοποιητικά πληρωμής τόκων από τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η έκτακτη εισφορά για την άμυνα από τόκους για τους οποίους δεν έχει γίνει παρακράτηση,
καταβάλλεται στο τέλος της κάθε εξαμηνίας. Για το λόγο αυτό οποιαδήποτε οφειλή θα πρέπει να
διευθετηθεί στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης του Τμήματος μαζί με τον οφειλόμενο
τόκο.
ΣΤ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Το εισόδημα από μερίσματα προέρχεται είτε από εταιρείες στη Δημοκρατία (Κωδικός 1) είτε από
εταιρείες εκτός της Δημοκρατίας (Κωδικός 2).
Δηλώστε ορθά τον Κωδικό στη Στήλη 3.
Στήλη 5, «Έκτακτη Αμυντική Εισφορά που παρακρατήθηκε»: Δηλώστε οποιοδήποτε ποσό έκτακτης
εισφοράς για την άμυνα που παρακρατήθηκε από τα μερίσματα (αν ισχύει).
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Στήλη 6, «Φόρος που πληρώθηκε εκτός της Δημοκρατίας»: Δηλώστε το ποσό του φόρου το οποίο έχετε
καταβάλει στο εξωτερικό που αφορά τα συγκεκριμένα εισοδήματα από μερίσματα εκτός της
Δημοκρατίας.
Στήλη 7: Δηλώστε την ημερομηνία που λάβατε το μέρισμα.
Είναι απαραίτητο να επισυνάψετε τα πιστοποιητικά αλλοδαπού φόρου, για σκοπούς πίστωσης του,
όταν τα μερίσματα προέρχονται από πηγές εκτός της Δημοκρατίας.
Η έκτακτη εισφορά για την άμυνα από μερίσματα για τα οποία δεν έχει γίνει παρακράτηση,
καταβάλλεται στο τέλος της κάθε εξαμηνίας. Για το λόγο αυτό οποιαδήποτε οφειλή θα πρέπει να
διευθετηθεί στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης του Τμήματος μαζί με τον οφειλόμενο
τόκο.
Ζ. ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ
Συμπληρώστε αυτήν την παράγραφο μόνο αν κατά τη διάρκεια του έτους έχετε εξαργυρώσει
ασφαλιστικό συμβόλαιο ζωής πριν τη λήξη των 6 ετών από την ημερομηνία έναρξης του.
Αν εξαργυρώσετε το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο εντός 3 ετών από την ημερομηνία έναρξης του, τότε
ποσοστό 30% της συνολικής έκπτωσης που σας έχει παραχωρηθεί ως ασφάλιστρα ζωής, υπόκειται σε
φορολογία. Αν όμως η εξαργύρωση γίνει κατά το 4ο, 5ο ή 6ο έτος, τότε ποσοστό 20% των ασφαλίστρων
που σας έχουν παραχωρηθεί ως έκπτωση υπόκειται σε φορολογία.
Η. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε άλλο εισόδημα το οποίο δεν αναφέρεται στις παραγράφους Α, Β,
Γ, Δ, Ε, ΣΤ, και Ζ του ΜΕΡΟΥΣ 4, τότε δηλώστε το στην παράγραφο Η του ίδιου ΜΕΡΟΥΣ.
Θ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ/ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Δηλώστε τα εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί σε άλλο μέρος της Δήλωσης αλλά εμπίπτουν στο φόρο
εισοδήματος, Ν.118(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε, και εξαιρούνται σύμφωνα με το νόμο , Ν.202(Ι)/11,
όπως αυτός επεξηγείται στην Εγκύκλιο 2012/3, που εκδόθηκε από το Τμήμα Φορολογίας.
Ι. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
Προσθέστε τα εισοδήματα που δηλώσατε στο Μέρος 4, από το Α μέχρι Θ (εκτός από την παράγραφο Ζ).
ΜΕΡΟΣ 4Α – ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
Το Μέρος αυτό πρέπει να συμπληρωθεί από τα πρόσωπα που έχουν εισοδήματα από μισθό, σύνταξη
και κέρδη στη Δημοκρατία.
Το Μέρος αυτό αφορά την έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται επί των ακαθάριστων αποδοχών και
συντάξεων.
Λεπτομερής οδηγός
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Στήλη 3: Δηλώστε το φορολογητέο κέρδος σας. Το ελάχιστο ποσό που αναγράφεται στη Στήλη 3 είναι
το μηνιαίο ποσό εισοδήματος που αντιστοιχεί στην επαγγελματική κατηγορία του καταλόγου του
Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων που έχετε δηλώσει πιο πάνω. Στην περίπτωση όπου υποβάλλονται
εξελεγμένοι λογαριασμοί γίνεται αποδεκτό το ποσό του εισοδήματος και οποιαδήποτε ζημιά δε
λαμβάνεται υπόψη.
Όταν υπάρχουν εισοδήματα από μισθό/σύνταξη αναγράφονται στη στήλη 1 και πρόσθετα τα κέρδη στη
στήλη 3, καθώς και την επαγγελματική σας κατηγορία από τον Κατάλογο του Τμήματος Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Τα στοιχεία που απαιτούνται στη δήλωση αφορούν κάθε μήνα (αποδοχές και συντάξεις ιδιωτικού
τομέα, αποδοχές και συντάξεις δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης χηρείας και
εξαιρούμενης της αναλογικής), κέρδη, εισφορά υπαλλήλου ιδιωτικού τομέα, εισφορά εργοδότη).
Σε περίπτωση που δεν παρακρατήθηκε Έκτακτη Εισφορά Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα από τον
εργοδότη ή την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (π.χ. συντάξεις) θα πρέπει να υπολογιστεί και να
καταβληθεί με αυτοφορολογία οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό με τελική ημερομηνία πληρωμής την 1η
Αυγούστου 2015. Για το λόγο αυτό οποιαδήποτε οφειλή θα πρέπει να διευθετηθεί στα κατά τόπους
Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης του Τμήματος ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
www.jccsmart.com.cy .

ΜΕΡΟΣ 5 – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ /ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Α. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ
Απαιτούνται πιστοποιητικά μόνο στην περίπτωση που οι δωρεές ξεπερνούν το ποσό των €300.
Β. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Γ. ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΛΠ
Στο Μέρος αυτό θα δηλώσετε τα ποσά που πληρώθηκαν στα διάφορα εγκεκριμένα Ταμεία που
αναφέρονται στην παράγραφο αυτή (Ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων, Ταμείο Προνοίας (Αποκοπή
Σχεδίου Σύνταξης), Ταμείο Υγείας (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη), Ταμείο Σύνταξης Χηρών κλπ), ως
επίσης και τα ποσά που πληρώθηκαν για ασφάλιστρα ζωής.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
Το Μέρος αυτό πρέπει να συμπληρωθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Φορολογικής σας
Δήλωσης. Ακολουθεί προσχέδιο του Μέρους «Υπολογισμός Φόρου» εμπλουτισμένο με τα μέρη της
Δήλωσης Εισοδήματος από τα οποία προέρχονται οι αναγκαίες πληροφορίες για τον υπολογισμό.
Τα μέρη της δήλωσης στα οποία γίνεται αναφορά είναι για το 2014. Θα πρέπει να βάλετε τις αξίες
στα αντίστοιχα πεδία των δηλώσεων των άλλων ετών όπου η αρίθμησης μπορεί να διαφέρει.

ΑΥΤΟΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ
2014
(Να υποβληθεί αφού συμπληρω θεί, στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φ όρω ν)

Α.Φ.Τ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (κεφ αλαία)
Έχετε εισοδήματα εκτός από μισθω τές υπηρεσίες;
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Μέρος 4Κ,
σελ 3

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (ως η δήλωση του έτους, Μέρος Κ)
ΠΛΕΟΝ: ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ(ΣΗΜ.1)
(Μέρος Η)

Μέρος 4Η,
σελ 3

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ

€
Μέρος 4Β, σελ 2

ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Μέρος 4Β, σελ 2

ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Μέρος 4 Η, σελ 3
Μέρος 4 Α1
Ε.Πρ.1 αυτ
Μέρος 4 Α1
Ε.Πρ.1 αυτ και
Μέρος 4 Γ13

ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Μέρος 4 Ζ, σελ 3

ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ

Μέρος 4Ε, σελ 3

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ

Μέρος 5Α, σελ 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ

Μέρος 4 Γ, σελ 2

ΕΞΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ - 20% ΕΠΙ ΜΙΚΤΩΝ
ΕΝΟΙΚΙΩΝ (ΣΗΜ.2)

Μέρος 4 Γ, σελ 2

ΤΟΚΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ

Μέρος 4 Γ, σελ 2

ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΡΟΥΣ 5Β

Μέρος 5Β, σελ 4

ΑΛΛΑ (εδώ αφαιρούνται όλα τα έξοδα των αυτοεργοτοδουμένω ν
(Μέρος 6 Γ και Δ Ε.Πρ.1 αυτ) και · η σύνταξη εξω τερικού όταν
επιλεγή ο μειωμένος συντελεστή (Μέρος 4 Β με κώ δικα 2)
ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ €

0

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ/ΖΗΜΙΑ

0

ΜΕΙΟΝ: ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ,
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΗΜ.4) (Σύνολο Μέρος 5Β)

Μέρος 5Β, σελ 4

ΠΛΕΟΝ: περιορισμός σε 1/6 του καθαρού εισοδήματος

0

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ/ΖΗΜΙΑ
ΦΟΡΟΣ
ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ(ΣΗΜ.4)
ΠΛΕΟΝ : ΦΟΡΟΣ 20% ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΠΛΕΟΝ: ΦΟΡΟΣ 5% ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ(ΣΗΜ 5)

0

€

0

€
0

c

@ 20%
@ 5%

€

c

ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ €

ΜΕΙΟΝ : ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΟΡΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΜΕΙΟΝ : ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ και
ΦΟΡΟΣ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ( ό
ΦΟΡΟΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΟΣ
/ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΣ

ΠΛΕΟΝ: 10% ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ
ΦΟΡΟΣ (ΣΗΜ 6)
δή

λ

ύ

ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΣΗΜ.8);

Υπογραφή φορολογούμενου
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Θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρωθούν όλα τα ποσά που εφαρμόζονται μέχρι και τη γραμμή
«ΦΟΡΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΣ/ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΣ».
Για να προχωρήσετε στον υπολογισμό του φόρου σας, χρησιμοποιείστε το «Εργαλείο υπολογισμού
αυτοφορολογίας φυσικού προσώπου» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας,
www.mof.gov/tax.
Παρακαλώ σημειώστε ότι από το έτος 2014, η σύνταξη χηρείας φορολογείται με 20% όταν ξεπερνά τις
€ 19 500 και δεν προστίθεται σε οποιοδήποτε άλλο εισόδημα. Για το λόγο αυτό υπάρχει ξεχωριστό
πεδίο υπολογισμού του φόρου επί της σύνταξης χηρείας.
Όταν το αποτέλεσμα είναι «φόρος πληρωτέος» τότε με βάση τη νομοθεσία το εν λόγω ποσό θα πρέπει
να πληρωθεί μέχρι τις 30/06/2015, στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων ή
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com.cy
Σε περίπτωση επιστροφής φόρου συμπληρώστε τον αριθμό ΙΒΑΝ και SWIFT CODE σε
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία , στο οποίο επιθυμείτε να σας καταβληθεί το
σχετικό ποσό.
Αν δεν γίνει η πιο πάνω καταχώρηση, τότε δεν θα σας επιστραφεί οποιοδήποτε ποσό φόρου. Το Τμήμα
Φορολογίας με οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου έχει τερματίσει την έκδοση επιταγών για σκοπούς
επιστροφής φόρου εισοδήματος.
ΜΕΡΟΣ 6 – ΔΗΛΩΣΗ
Η Δήλωση Εισοδήματος σας είναι έγκυρη αν το ΜΕΡΟΣ 6 φέρει την υπογραφή σας ή την υπογραφή του
πληρεξούσιου σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
30 /04/2015: Τελευταία ημερομηνία υποβολής σε έντυπη μορφή.
31 /07/ 2015: Τελευταία ημερομηνία υποβολής μέσω TAXISNET.
30/06/2015: Τελευταία ημερομηνία πληρωμής του οφειλόμενου
φό
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