Φόρος Εισοδήματος - ΓεΣΥ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΓεΣΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ, ΑΜΟΙΒΕΣ κ.τλ.
(Σύμφωνα με τα Άρθρα 21, 22, 23 και 23Α του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου του
2002, Ν.118(Ι)/2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε)
ΣΗΜ.: Προτού συμπληρώσετε το έντυπο αυτό, διαβάστε τις οδηγίες στη δεύτερη σελίδα

Πλήρες όνομα πληρωτή ...................................................................................

Α.Φ. Τ. ..............................................

Διεύθυνση Αλληλογραφίας Πληρωτή
:Οδός και αριθμός: .......................................................................................... Ταχ. Κώδικας Οδού: ...........................
:Ταχ. Θυρίδα αλληλογραφίας .......................................................................... Ταχ. Κώδικας Θυρίδας: ........................
: Χωριό / Πόλη / Επαρχία : ............................................................................. Αριθμός Τηλεφώνου: ...........................

Πλήρες όνομα και διεύθυνση
προσώπου που πληρώθηκε

Είδος
Εισοδήματος

Περίοδος
καταβολής ή
πίστωσης
Έτος

Μήνας

Ακαθάριστο
ποσό
συμπεριλαμβανο
-μένων και
ωφελημάτων

Συντελεστής
Φόρου

Φόρος
Εισοδήματος που
παρακρατήθηκε
(κώδικας 0310)
€
¢

ΓεΣΥ που παρακρατήθηκε
(κώδικας 0710)
………%
€
¢

Τόκος για εκπρόθεσμη υποβολή
Επιπρόσθετη χρηματική επιβάρυνση 5% επί του οφειλόμενου φόρου που παρακρατήθηκε
ή που όφειλε να είχε παρακρατηθεί
Σύνολο

ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω ότι τα στοιχεία που περιέχονται στη Δήλωση είναι αληθινά και ορθά
Εσωκλείω το συνολικό ποσό των € ……………………… που αντιπροσωπεύει το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε από
τις ακαθάριστες απολαβές των πιο πάνω προσώπων.
- Το πιο πάνω ποσό πληρώνεται :

με μετρητά**
με πιστωτική κάρτα**
με επιταγή**

..........................................
Υπογραφή

.............................................................
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία

με αριθμό .................................................

....................................
Ιδιότητα***

......................
Ημερομηνία

** - Επιλέξτε ότι εφαρμόζει

(Έντυπο Τ.Φ.11 ετ.) 2019

…/2

-2ΟΔΗΓΙΕΣ
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Σύμφωνα με τα Άρθρα 21, 22, 23 και 23Α του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου του 2002 όπως έχει
τροποποιηθεί, οι ακόλουθες πληρωμές υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της πληρωμής όπως πιο κάτω :

Άρθρο
του
Νóμου

Είδος Πληρωμής

21

Το ακαθάριστο ποσό οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, αποζημίωσης ή άλλου εισοδήματος που αποκτάται
από πηγές εντός της Δημοκρατίας από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι
κάτοικος στη Δημοκρατία, το οποίο δεν επιδίδεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση στη
Δημοκρατία, ως αντιπαροχή για τη χρήση, ή για το προνόμιο της χρήσης,
οποιουδήποτε συγγραφικού δικαιώματος, δικαιώματος εκμετάλλευσης, σχεδίου,
μυστικού τρόπου κατασκευής ή τύπου εμπορικού σήματος, μεθόδου ή άλλης
παρόμοιας ιδιοκτησίας, ή ως αντιπαροχή για τεχνική βοήθεια
Το ακαθάριστο ποσό οποιουδήποτε μισθώματος για την προβολή κινηματογραφικών
ταινιών στη Δημοκρατία που αποκτά οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι κάτοικος
στη Δημοκρατία
Το ακαθάριστο εισόδημα το οποίο αποκτά οποιοδήποτε άτομο το οποίο δεν είναι
κάτοικος στη Δημοκρατία από την άσκηση στη Δημοκρατία οποιουδήποτε
επαγγέλματος ή επιτηδεύματος, η αμοιβή προσώπων τα οποία δεν είναι κάτοικοι στη
Δημοκρατία, που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας στο κοινό και οι ακαθάριστες
εισπράξεις οποιουδήποτε θεατρικού ή μουσικού ομίλου ή άλλης ομάδας προσώπων
που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας στο κοινό, περιλαμβανομένων
ποδοσφαιρικών ομάδων και άλλων αθλητικών αποστολών από το εξωτερικό που
προκύπτουν από παραστάσεις στη Δημοκρατία
Το ακαθάριστο πόσο ή άλλο εισόδημα που αποκτάται από πηγές εντός της
Δημοκρατίας, από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοικος στη
Δημοκρατία, το οποίο δεν πηγάζει από μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία, ως
αντιπαροχή για υπηρεσίες που ασκούνται στη Δημοκρατία αναφορικά με την
εξόρυξη, εξερεύνηση ή εκμετάλλευση της υφαλοκρηπίδας, του υπέδαφους ή των
φυσικών πόρων, καθώς και την εγκατάσταση και εκμετάλλευση αγωγών και άλλων
εγκαταστάσεων στο έδαφος, στο βυθό της θάλασσας ή πάνω από την επιφάνεια της
θάλασσας
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Συντελεστής Φόρου

10 σεντ ανά £1 ή
17 cent ανά €1,71
5 σεντ ανά £1 ή
9 cent ανά €1,71

10 σεντ ανά £1 ή
17 cent ανά €1,71

5 cent ανά €1
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Σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 19 του περί ΓεΣΥ Νόμου Αρ. 89(Ι)/2001 όπως αυτός τροποποιήθηκε, όλα τα πιο πάνω
ποσά υπόκεινται και σε εισφορά για το Γενικό Σχέδιο Υγείας όταν καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα. Οι συντελεστές
εισφοράς είναι 1,7% από 1.3.2019 και 2,65 από 1.3.2020.
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Πρόσωπα που συμβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρο 21, 22, 23 και 23Α του Νόμου αρ. 118(Ι)/2002, όπως αυτός
τροποποιήθηκε, οφείλουν σύμφωνα με το άρθρο 24 του ιδίου Νόμου, να παρακρατούν και να αποστέλλουν τον
παρακρατηθέντα φόρο/εισφορά στο Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων το αργότερο μέχρι το τέλος του
μήνα που ακολουθεί το μήνα εντός του οποίου έγινα η παρακράτηση, μαζί με κατάσταση η οποία να περιέχει
πλήρη στοιχεία των συνθηκών συνέπεια των οποίων έγινε η παρακράτηση και δείχνοντας πως
υπολογίστηκε ο παρακρατηθείς φόρος. .
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Αν οποιοσδήποτε τέτοιος φόρος/εισφορά δεν παρακρατηθεί ή αν αφού παρακρατηθεί, δεν αποσταλεί στον Διευθυντή
μέσα στο μήνα που ακολουθεί το μήνα στον οποίο έγινε η παρακράτηση, προστίθεται σ’ αυτόν τόκος, σύμφωνα με
τον εκάστοτε εν ισχύει δημόσιο τόκο υπερημερίας και επιβάλλεται με βάση τους συμπληρωμένους μήνες, οι δε
διατάξεις οποιουδήποτε νόμου που αφορά την είσπραξη και ανάκτηση φόρων εφαρμόζονται στην είσπραξη και
ανάκτηση του τόκου αυτού.
Πέραν του τόκου, για πληρωμές προς δικαιούχους που γίνονται μετά την 1.7.2011, προστίθεται πέντε τοις εκατό (5%)
χρηματική επιβάρυνση επί του οφειλόμενου φόρου αν ο φόρος δεν παρακρατηθεί ή αν αφού παρακρατηθεί δεν
αποσταλεί στον Διευθυντή μέσα στο μήνα που ακολουθεί το μήνα στον οποίο έγινε η παρακράτηση.

5

Οι διατάξεις οποιοιδήποτε νόμου που αφορούν ενστάσεις και προσφυγές εφαρμόζονται για οποιαδήποτε απόφαση
του Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 24 του Νόμου αρ.118(Ι) του 2002, όπως αυτός τροποποιήθηκε, αλλά η καταβολή
του απαιτηθέντος φόρου δεν αναστέλλεται εκκρεμούντος του αποτελέσματος τέτοιας ένστασης η προσφυγής.
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Το παρών έντυπο υποβάλλεται στους κλάδους φορολόγησης καλλιτεχνών (D.A.S) των κατά τόπους επαρχιακών
γραφείων Φόρου Εισοδήματος για έκδοση του «Έντυπο είσπραξης Φόρου Κληρονομιών - Πρόστιμο Εργοδότη D.A.S, (Έντυπου Ε.πρ.106)».
Τα Επαρχιακά Γραφεία βρίσκονται στις πιο κάτω διευθύνσεις.
Λευκωσία:

Ανδρέα Ζάκου 9, 2404 Έγκωμη.

Λεμεσού:

16ης Ιουνίου 3, 3022 Λεμεσός.

Λάρνακας:

Σπύρου Κυπριανού 50, Μέγαρο Ίριδα 3, 6057 Λάρνακα

Πάφου:

Νεοφύτου Νικολαΐδη, Κτίριο Γ΄, 8011 Πάφος.

Αμμοχώστου: Ιπποκράτους 2, 5380 Δερύνεια.

