
ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΟΥ 2018    

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΤΟΚΟΥΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΥΣ,  (συνήθως από 

οργανισμούς του εξωτερικού),  ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ                

ΑΤΟΜΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ €12000  

Γενικά  

Άτομο που είναι φορολογικός κάτοικος και έχει την κατοικία (domicile) στην Κύπρο έχει 

υποχρέωση καταβολής Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς (ΕΑΕ) στους τόκους που 

λαμβάνει ή πιστώνεται. 

Στην περίπτωση που τέτοιο άτομο έχει συνολικό ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει 

το ποσό των €12.000 ετησίως, περιλαμβανομένων και των τόκων, τότε η υποχρέωση 

καταβολής ΕΑΕ υπολογίζεται σε ποσοστό 3% επί του τόκου. 

Στην περίπτωση που λαμβάνονται ή πιστώνονται τόκοι στους οποίους δεν έχει γίνει 

παρακράτηση ΕΑΕ ή έχει γίνει παρακράτηση σε ποσοστό χαμηλότερο του 3% 

(συνήθως από οργανισμούς του εξωτερικού) και το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν 

υπερβαίνει τις €12.000, θα πρέπει να καταχωρούνται οι τόκοι που λήφθηκαν ή 

πιστώθηκαν εντός του φορολογικού έτους στην αντίστοιχη φορολογική δήλωση. 

 

Συμπλήρωση Φορολογικής Δήλωσης  

Επειδή, στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης TAXISNET δεν έχει ακόμα 

ενσωματωθεί ο υπολογισμός της ΕΑΕ σε ποσοστό 3% για τόκους που δεν υπέστησαν 

παρακράτηση, ως μια προσωρινή διευθέτηση για το 2018, τα άτομα που έλαβαν 

τέτοιους τόκους εντός του έτους 2018 και έχουν συνολικό εισόδημα μέχρι €12.000, 

καλούνται να συμπληρώσουν το ΜΕΡΟΣ 4 / πίνακα Ε-ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ της 

φορολογικής δήλωσης ως ακολούθως:  

 Στην στήλη ΟΝΟΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ Ή ΤΡΑΠΕΖΑΣ / NAME OF BANK OR 

DEBTOR, συμπληρώστε το όνομα του οργανισμού από όπου λαμβάνονται οι 

τόκοι.  

 Στην στήλη ΚΩΔ / CODE, επιλέξτε τον αριθμό 2 (που αντιστοιχεί στον κωδικό 

για ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ/GOVERNMENT BONDS). 

 Στην στήλη ΜΙΚΤΟΣ ΤΟΚΟΣ / GROSS INTEREST, συμπληρώστε το ποσό 

του μεικτού τόκου. 

 Στην στήλη ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ / DEFENCE 

WITHHELD, συμπληρώστε τον αλλοδαπό φόρο που καταβλήθηκε αναφορικά 

με τους τόκους.  

 Στην στήλη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΟΚΩΝ  / INTEREST RECEIPT DATE, 

συμπληρώστε την ημερομηνία που λήφθηκαν ή πιστώθηκαν οι τόκοι.   

 



 
 

 Πατώντας ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ / SELF ASSESSEMENT, θα 

συμπληρωθεί αυτόματα ο πίνακας ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ (ΕΑΕ) / SPECIAL CONTRIBUTION FOR DEFENCE (SDC) 

CALCULATION.  Να σημειωθεί ότι στον πίνακα αυτό, αυτόματα τα εισοδήματα 

και η παρακράτηση της ΕΑΕ εμφανίζονται από ½ σε κάθε εξάμηνο και 

μπορείτε να τα μεταφέρετε στο εξάμηνο που αφορούν, διαγράφοντας και 

συμπληρώνοντας τα ποσά ανάλογα.   

 
 

 

 



Πληρωμή ΕΑΕ 

Όταν δεν καταβάλλεται αλλοδαπός φόρος ή καταβάλλεται αλλοδαπός φόρος 

χαμηλότερος του 3% αναφορικά με τους τόκους εξωτερικού, τότε θα πρέπει, μέσω της 

JCCsmart, να καταβληθεί με αυτοφορολογία η ΕΑΕ 3% ή το εναπομείναν ποσοστό 

μέχρι 3%, αναλόγως της περίπτωσης, στο τέλος κάθε εξαμηνίας έκαστου φορολογικού 

έτους εντός της οποίας λήφθηκαν οι τόκοι.   

Εάν αναφορικά με το έτος 2018 (α) δεν έχει καταβληθεί αλλοδαπός φόρος σε σχέση 

με τόκους εισπρακτέους ή  (β) έχει καταβληθεί αλλοδαπός φόρος χαμηλότερος του 

3%, και δεν έχει καταβληθεί με αυτοφορολογία η ΕΑΕ εντός του 2018, τότε θα 

προκύψει υποχρέωση καταβολής ΕΑΕ για τους τόκους, η οποία υπόκειται σε τόκους 

και επιβαρύνσεις και πληρώνεται μόνο στα ταμεία του Τμήματος Φορολογίας.  

 

 

Διαδικασία επαναφοράς της φορολογικής δήλωσης σε προσωρινή παραλαβή 

Στην περίπτωση, που φορολογούμενος έχει ήδη υποβάλει οριστικά τη φορολογική 

δήλωση και επιθυμεί να προβεί σε διόρθωση που αφορά τα πιο πάνω, τότε θα πρέπει 

πρώτα να ακολουθήσει τη διαδικασία επαναφοράς της φορολογικής δήλωσης σε 

προσωρινή παραλαβή και ακολούθως να προβεί στις καταχωρήσεις όπως πιο πάνω. 

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: 

 Συνδεθείτε με την υπηρεσία Τaxisnet χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς 

σας κώδικες 

 Επιλέξτε «ΥΠΟΒΟΛΗ/ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ» 

 Επιλέξτε «Προβολή» 

 
 Επιλέξτε «Αριθ. Δήλωσης» 

 
  Επιλέξτε «Μεταβολή σε ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ»  



 
 Επιλέξτε «Υποβολή» για να μπορέσετε να διορθώσετε και να υποβάλετε ξανά 

οριστικά την δήλωση σας 

  


