
  

ΑΥΤΟΦΟΡΟΛΟΓΙΑ   ΑΤΟΜΟΥ  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2012  
(Να υποβληθεί αφού συµπληρωθεί, στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων) 

Α.Φ.Τ.   

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (κεφαλαία)   

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ  (ως η δήλωση του έτους)  

 

 ΠΛΕΟΝ : ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ (ΣΗΜ.1)   

 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ €  

ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 

  

 ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ   

 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ   

 ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ    

 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ (ΣΗΜ.2)   

 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ   

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ   

 ΕΞΟ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ - 20% ΕΠΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ (ΣΗΜ. 3)   

 ΤΟΚΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ   

 ΑΛΛΑ   

 ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ €   

 ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ /ΖΗΜΙΑ   

 ΜΕΙΟΝ : ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΣΗΜ.4)   

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ / ΖΗΜΙΑ €  
ΦΟΡΟΣ 

€     ¢  

 ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ (ΣΗΜ.5) 
  

 

 ΠΛΕΟΝ : ΦΟΡΟΣ 5% ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΗΜ.6)  @ 5%   €         ¢

 ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ €     

ΜΕΙΟΝ : ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΟΡΟΣ    

ΠΛΕΟΝ: 10% ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ (ΣΗΜ.7)    

ΜΕΙΟΝ : ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ    

ΠΛΗΡΩΤΕΟΣ ΦΟΡΟΣ     

ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ;  Ναι 
 

Τόκοι 1 Αυγ. του εποµένου έτους Όχι 
 

Τόκοι  1 Ιουλ. του εποµένου έτους 

Υπογραφή φορολογούµενου  Ηµεροµηνία   
 
(ΈΝΤΥΠΟ Ε.Πρ.158 Αυτ) 2012



 
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) Όταν γίνεται εξαργύρωση ασφαλιστικού συµβολαίου εντός τριών ετών από την ηµεροµηνία συµβολαίου,  

να προστίθεται στο σύνολο των εισοδηµάτων το 30% του συνόλου των ασφαλίστρων. Αν η εξαργύρωση 

γίνει µεταξύ τριών και έξι ετών προστίθεται στο σύνολο των εισοδηµάτων το 20% του συνόλου των 

ασφαλίστρων. 

(2) ∆ωρεές να δηλώνονται µόνο όπου υπάρχουν αποδείξεις. 

(3) Από το ακαθάριστο εισόδηµα από ενοικίαση κτιρίων αφαιρείται 20%. Η αφαίρεση δεν παραχωρείται για 

ακαθάριστα ενοίκια που αφορούν ενοικίαση γης και χώρου στάθµευσης. 

(4) Οι συνεισφορές στα Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Προνοίας και τα ετήσια ασφάλιστρα των 

Ασφαλειών Ζωής, να περιορίζονται στο 1/6 του καθαρού εισοδήµατος. 

(5) Φορολογικοί Συντελεστές  

2012 

Εισόδηµα Συντελεστής 
Φόρος για 

συντελεστή 

Συσσωρευµένος 

φόρος 

        0 – 19 500 ΤΙΠΟΤΕ ΤΙΠΟΤΕ ΤΙΠΟΤΕ 

19 501 – 28 000 20 % 1 700 1 700 

28 001 – 36 300 25 % 2 075 3 775 

36 301 – 60 000 30 % 7 110 10 885 

60 001 – και άνω 35 %   

 

(6) Η σύνταξη εξωτερικού φορολογείται είτε µε 5 cents για κάθε ευρώ που υπερβαίνει τις €3420 και δεν 

προστίθεται µε οποιοδήποτε άλλο εισόδηµα, είτε µε κανονικούς συντελεστές. Η επιλογή του συντελεστή 

φορολόγησης µπορεί να   γίνεται για κάθε φορολογικό έτος. 

(7) Αν το εισόδηµα της προσωρινής φορολογίας είναι χαµηλότερο των ¾ του τελικού φορολογητέου 

εισοδήµατος 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. 
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