
Ηλεκτρονική υποβολή Δήλωσης 

Εισοδήματος 

Αυτοεργοδοτούμενου 2017        

που δεν υποβάλλει εξελεγμένους 

λογαριασμούς 
 
 



Δήλωση  Αυτοεργοδοτούμενου υποβάλει άτομο το οποίο ΔΕΝ είναι 
Μισθωτός ή/και Συνταξιούχος και έχει εισόδημα από: 

• Εμπορικές δραστηριότητες 

• Μερίδιο από συνεταιρισμό 

• Ενοίκια 

• Τόκους 

• Μερίσματα 

 

Άτομο με εισόδημα από τις πιο πάνω πηγές οφείλει να τηρεί 
λογιστικά βιβλία και αρχεία. 

 
Όταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών, του ατόμου, από τις πιο πάνω 
πηγές (Εμπορική δραστηριότητα / Μερίδιο Συνεταιρισμού / Μεικτά 
Ενοίκια / Τόκους / Μερίσματα) ξεπερνά τις €70.000 είναι 
υποχρεωμένο να ετοιμάζει και να υποβάλλει εξελεγμένους 
λογαριασμούς. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 



 

 

Η υποβολή της δήλωσης εισοδήματος γίνεται μόνο 

ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας Taxisnet στη 

διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TAXISNET 

Πληκτρολογήστε τον Κώδικα Πρόσβασης και το Απόρρητο Σύνθημα που σας έχουν ήδη 
αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε, κατά την εγγραφή σας στην 
υπηρεσία Taxisnet, και Πατήστε «Συνέχεια» 



ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Επιλέξτε  

«Υποβολή/Προβολή 

Δηλώσεων» 



ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 
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Επιλέξτε «Υποβολή» για να καταχωρήσετε τη δήλωση σας. 

 

Επιλέξτε «Προβολή» για να: 

 Δείτε τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν 

ηλεκτρονικά ή βρίσκονται σε προσωρινή παραλαβή 

 εκτυπώσετε τις Δηλώσεις σας   

xxxxxxxxxxxxx 



 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

Ι 7 

Επιλέξτε Φορολογικό έτος 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Επιλέξτε (στην πιο πάνω οθόνη): 
ΝΑΙ όταν ο ετήσιος (συνολικός) κύκλος εργασιών είναι μέχρι €70.000  
ΟΧΙ όταν ΔΕΝ ετοιμάζονται εξελεγμένοι λογαριασμοί. 



ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 
 
    ΝΑΙ/ΝΑΙ   

 
 
 
 
 
 

 
 
   ΟΧΙ/ΝΑΙ  
 

Επιλογές όπως: 

 

Απορρίπτονται με το ακόλουθο μήνυμα: 
 



ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 



ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΜΕΡΗ 1,2,3:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ, ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ) 

ΜΕΡΟΣ 4: Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑ  

Β. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

Γ.  ΕΝΟΙΚΙΑ  

Δ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Ε. ΤΟΚΟΙ 

ΣΤ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Ζ. ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ 

Η. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Θ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕΡΟΣ 5:  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ / ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

ΜΕΡΟΣ 6: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Δηλώστε πληροφορίες για τα εισοδήματα σας, αλλά και για τα έσοδα και έξοδα από την 
εμπορική σας δραστηριότητα. 
Προσδιορίστε το φορολογητέο εισόδημα από την εμπορική σας δραστηριότητα, το οποίο 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ με το ποσό που δηλώσατε στο Μέρος 4 Α1 

ΜΕΡΗ 7,8,9: ΔΗΛΩΣΗ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
Υποχρεωτικό πεδίο η συμπλήρωση ονόματος. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΥΝΑΣ 



ΜΕΡΗ 1,2 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Έλεγχος 

προσωπικών 

στοιχείων 

Αλλαγή 

προσωπικών 

στοιχείων  

(σε 

περίπτωση 

που 

διαφωνείτε  

με τα πιο 

πάνω) 



ΜΕΡΟΣ 3 - ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
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Μέρος 3Α : 

Υποχρεωτικό πεδίο.  
Επιλέξτε Ναι/Όχι 

Σε περίπτωση που η 

απάντηση σας είναι ΝΑΙ 

επιλέξτε τον αριθμό 

ημερών που παραμείνατε 

στη Δημοκρατία.  

 

 

 

 

Μέρος 3Β : 

Είναι προ 

συμπληρωμένο και 

αφορά την επιλογή που 

έχετε ήδη κάνει στην 

οθόνη εισαγωγής 

(προηγούμενη οθόνη). 

 
 



Προτρέπεστε: 

 

• Να υπολογίσετε εκ των προτέρων το κέρδος ή τη ζημιά έτους 

από την εμπορική σας δραστηριότητα, έχοντας ως σημείο 

αναφοράς το Μέρος 6. 

 

• Η προκαθορισμένη δομή του Μέρους 6 σας βοηθά να 

δηλώσετε τα έσοδα και τα έξοδα (από την εμπορική αυτή 

δραστηριότητα) και να καταλήξετε στο λογιστικό κέρδος.   

 

• Το Μέρος 6Δ σας βοηθά να προσδιορίσετε το Φορολογητέο 

Εισόδημα το οποίο πρέπει να συμφωνεί με το ποσό στο 

Μέρος 4 Α1. 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ 



ΜΕΡΟΣ 4-Α1 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Υποχρεωτικό 

πεδίο 

Το συνολικό ποσό εισοδήματος από πηγές στη Δημοκρατία (7 ή 8) 

και εκτός της Δημοκρατίας (11 ή 12), πρέπει να συμφωνεί με το 

«Φορολογητέο Εισόδημα» στο Μέρος 6Δ.  



ΜΕΡΟΣ 4-Α2 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Δηλώστε (εάν υπάρχει) Κέρδος / (Ζημιά) από τη διάθεση Τίτλων,  

Ακίνητης Ιδιοκτησίας, ή μετοχών Ιδιωτικών Εταιρειών. 

 

Τα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των εισοδημάτων, 

αφαιρούνται όμως στον «Υπολογισμό Φόρου» αφού απαλλάσσονται  

από το φόρο.  

 



ΜΕΡΟΣ 4-Α3 ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Συμπληρώστε το Μέρος 4 Α3 ΜΟΝΟ εάν έχετε μερίδιο σε συνεταιρισμό δηλώνοντας  το (%) 

μεριδίου που σας αναλογεί , και στο «Εμπορικό Κέρδος/Ζημιά» δηλώνοντας ΜΟΝΟ ΤΟ 

ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΑΛΟΓΕΙ, όπως αυτό υπολογίστηκε στους εξελεγμένους 

λογαριασμούς του συνεταιρισμού. 

ΔΕΝ υποβάλλονται οι εξελεγμένοι λογαριασμοί του  συνεταιρισμού με την υποβολή της 

δήλωση αυτής.  

Ο μισθός (όπου εφαρμόζεται) από τον Συνεταιρισμό δηλώνεται εδώ. 

 



ΜΕΡΟΣ 4Β  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

Συμπληρώστε το Μέρος 4Β σε περίπτωση που είστε λήπτης Σύνταξης 

Ακέραιος 

Αριθμός 
Δεκαδικός 

Αριθμός 

 

Συμπληρώνονται αυτόματα με τη χρήση 

του «φακού»  
 



ΜΕΡΟΣ 4Γ  ΕΝΟΙΚΙΑ 

Ακαθάριστο Ενοίκιο 

πριν το 20% 

Το εισόδημα από Ενοίκια υπόκειται σε Φόρο Εισοδήματος 
 και  Έκτακτη Αμυντική Εισφορά (Ε.Α.Ε.)   

Δηλώστε ΜΟΝΟ την 

παρακράτηση Ε.Α.Ε., 

ΌΧΙ την Αυτοφορολογία. 

Παρακράτηση γίνεται 

ΜΟΝΟ όταν ο 

Ενοικιαστής είναι 

Εταιρεία 

Όχι Κόστος Γης 



ΜΕΡΟΣ 4Ε  ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ 

Ακέραιος 
Αριθμός 

Δεκαδικός 
Αριθμός 

Υποχρεωτικό 
Πεδίο  

Το εισόδημα από Τόκους ΔΕΝ υπόκειται σε Φόρο Εισοδήματος.  

Υπόκειται όμως σε Έκτακτη Αμυντική Εισφορά.  

Στον «Υπολογισμό Φόρου» το εισόδημα από τόκους αφαιρείται αυτόματα. 

Δηλώστε ΜΟΝΟ το μερίδιο τόκων που σας αναλογεί (σε περίπτωση που οι μεριδιούχοι 

είναι πέραν του ενός).  



ΜΕΡΟΣ 4ΣΤ   ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Το εισόδημα από Μερίσματα ΔΕΝ υπόκειται σε Φόρο Εισοδήματος. 

Υπόκειται όμως σε Έκτακτη Αμυντική Εισφορά.  

Στον «Υπολογισμό Φόρου» το εισόδημα από Μερίσματα αφαιρείται 

αυτόματα. 

 



ΜΕΡΟΣ    4 Ζ - 4Η -  4Θ  
Εξαργύρωση Ασφαλιστικού Συμβολαίου Ζωής/Άλλο Φορολογητέο Εισόδημα /Σύνολο εισοδημάτων 
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Το σύνολο 

υπολογίζεται 

αυτόματα 

Στο Μέρος 4 Η1 
δηλώστε 
οποιοδήποτε 
άλλο εισόδημα, 
π.χ. 
• Μισθό 
• Αμοιβή από 

Αξίωμα 
• Εισόδημα από 

άλλες πηγές 



ΜΕΡΟΣ 5 – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ/ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

Συμπληρώστε: 

• Τη συνδρομή σε Συντεχνία π.χ. ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ,ΠΕΟ κ.τ.λ. 

• Επαγγελματική συνδρομή π.χ. ΣΕΛΚ, ΕΤΕΚ κ.τ.λ. 

• Δωρεές σε εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα.  

    Οι αποδείξεις Δωρεών φυλάγονται και προσκομίζονται όταν και αν ζητηθούν. 



ΜΕΡΟΣ 5 – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ/ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

Συμπληρώνονται αυτόματα με 

τη χρήση  του φακού 
 

Τα ασφάλιστρα ζωής 

(κώδικας 3) 

καταχωρούνται ΜΟΝΟ 

από την 5η γραμμή 

και μετά. 

Τα ασφάλιστρα ζωής ΔΕΝ συμπεριλαμβάνουν άλλες καλύψεις και ωφελήματα. 

Στον «Υπολογισμό Φόρου» περιορίζεται Αυτόματα :  

1. Η έκπτωση για Ασφάλεια Ζωής στο 7% του Ασφαλιζόμενου ποσού 

2. Το Ταμείο Υγείας και Ιατρικών Ασφαλειών στο 1.5% του μεικτού εισοδήματος 

3. Τα συνολικά ασφάλιστρα και ταμεία στο 1/6 του καθαρού εισοδήματος. 



ΜΕΡΟΣ 6 – ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

6Α. Υποχρεωτικό Πεδίο. Εάν δεν υπάρχουν οποιαδήποτε ποσά καταχωρείστε Μηδέν (0) 

6Β. Υποχρεωτικό Πεδίο. Δηλώστε το μέσο που χρησιμοποιείτε για καταχώρηση των 

εισοδημάτων σας. Πατήστε στον «ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ» και «ΑΡΙΘΜΟ Φ.Η.Μ.» όπου 

υπάρχει σύνδεση (link) με περισσότερες πληροφορίες. 



ΜΕΡΟΣ 6 – ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το Μέρος 6Γ: 

1. Αφορά τα Έσοδα και τα 

Έξοδα (που έγιναν 

εξολοκλήρου και 

αποκλειστικά για την 

απόκτηση του εισοδήματος) 

από την εμπορική σας 

δραστηριότητα. 

2. Οι γραμμές 3 + 4 είναι 

υποχρεωτικές.               

Εάν είστε εργοδότης 

δηλώστε τους μισθούς & 

ωφελήματα και τις 

εισφορές(π.χ. Κοινων. 

Ασφαλίσεων) που 

πληρώσατε  για τα άτομα 

που εργοδοτείτε.  

Εάν ΔΕΝ είστε εργοδότης 

συμπληρώστε μηδέν (0).    

Οι δικές σας εισφορές 

συμπληρώνονται στο    

Μέρος 5. 

3.    Οι γραμμές 16 – 20 είναι 

πληροφοριακής φύσης και 

δεν περιλαμβάνονται στον 

υπολογισμό του Κέρδους. 



ΜΕΡΟΣ 6Δ – ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το Λογιστικό Κέρδος (γραμμή 1) μεταφέρεται αυτόματα από το Μέρος 6Γ. 
 

Ακολουθώντας τη Δομή του Μέρους 6Δ συμπληρώστε τα ποσά που σας 

αφορούν, για να μπορέσετε να υπολογίσετε το φορολογητέο εισόδημα από 

την εμπορική σας δραστηριότητα. 

Υπενθυμίζεται ότι το φορολογητέο εισόδημα πρέπει να συμφωνεί με τα 

ποσά που δηλώσατε στο Μέρος 4Α1. 



 

 

 

 

 

 

 
ΜΕΡΗ 7,8,9 - ΔΗΛΩΣΗ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

Υποχρεωτικό  Πεδίο 

Συμπληρώστε το 

όνομα σας 



ΜΕΡΗ 7,8,9 - ΔΗΛΩΣΗ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Στο Μέρος 7,8,9 μπορείτε να επιλέξετε  : 
• «Υπολογισμός Συνόλων» για να σας υπολογίσει αυτόματα τα σύνολα  
• «Υπολογισμό Φόρου» για να σας υπολογίσει αυτόματα τα σύνολα και τον φόρο 

 
Ο «Υπολογισμός Συνόλων» και «Υπολογισμός Φόρου» πραγματοποιείται, ΜΟΝΟ όταν η 
Δήλωση είναι ορθά συμπληρωμένη. Εάν υπάρχουν λάθη, αυτά εμφανίζονται αναλυτικά 
στην οθόνη για διόρθωση.  
 

 
 

 



ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ 

Τα λάθη 

εμφανίζονται 

συγκεντρωτικά 

στην «Εμφάνιση 

λαθών», και 

αναλυτικά στα 

επιμέρους μέρη 

της δήλωση. 

 

Η διόρθωση λαθών 

είναι υποχρεωτική 

για να μπορέσετε 

να προχωρήσετε 

με τον υπολογισμό 

φόρου και στην 

οριστική υποβολή 

της δήλωσης σας. 

 

https://taxisnet2.mof.gov.cy/epr1/processEPR1M.do
https://taxisnet2.mof.gov.cy/epr1/errorsEPR1MLookup.do


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Στον υπολογισμό 
Φόρου μεταφέρονται 
αυτόματα τα ποσά που 
έχετε ήδη δηλώσει στα 
προηγούμενα μέρη της 
δήλωσης σας, ΕΚΤΟΣ 
από: 
• Σύνταξη χηρείας με 

μειωμένους 
συντελεστές 

• 20% έξοδα ενοικίων  
Ελέγξετε προσεκτικά 
τον Υπολογισμό του 
Φόρου, και 
καταχωρείστε από 
μόνοι σας τις πιο πάνω 
αφαιρέσεις όπου 
εφαρμόζονται. 

 



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Αφαιρέσεις – «Άλλα» 
Στην τελευταία γραμμή 
των αφαιρέσεων 
αφαιρούνται αυτόματα 
τα ποσά που αφορούν: 
• Έξοδα και κόστος 

πωλήσεων 
επιχείρησης (όπως 
αυτά δηλώθηκαν στο 
Μέρος 6Γ) 

• Κέρδος από διάθεση 
τίτλων (Μέρος 4 Α2) 

• Σύνταξη που 
εξαιρείται (κώδ.3) 
(Μέρος 4 Β1) 

• Έκπτωση για μισθό 1ης 
εργοδότησης (Μέρος 
4 Η1) 



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Προσωρινός Φόρος (Π.Φ.) 
Το ποσό που πληρώθηκε 
μεταφέρεται αυτόματα στον 
«Υπολογισμό Φόρου». 
 
10% Πρόσθετος Φόρος 
ΔΕΝ υπολογίζεται αυτόματα.  
Σε περίπτωση που το εισόδημα 
του Π.Φ. είναι χαμηλότερο των 
¾ του τελικού Φορολογητέου 
Εισοδήματος τότε καταχωρήστε 
το 10% του πρόσθετου φόρου 
στην διαφορά. 
 
Αλλοδαπός φόρος 
ΔΕΝ μεταφέρεται αυτόματα. 
Υπολογίστε το φόρο που 
αναλογεί στο κάθε είδος  
εισοδήματος εξωτερικού, και 
καταχωρήστε τον αλλοδαπό 
φόρο ο οποίος περιορίζεται στο  
ποσό του Κυπριακού Φόρου. 



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ 



ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ 

Στον υπολογισμό Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα (Ε.Ε.Α.) τα 
εισοδήματα κατανέμονται αυτόματα ισομερώς στα 2 εξάμηνα. 
Σε περίπτωση όπου η Ε.Ε.Α. που πληρώθηκε ΔΕΝ κατανέμεται ισομερώς 
στα 2 εξάμηνα, τότε θα τροποποιήσετε ανάλογα είτε τα εισοδήματα, 
είτε την Ε.Ε.Α. που πληρώθηκε με αυτοφορολογία, ούτως ώστε να μην 
προκύπτει επιστρεπτέα άμυνα. 

 



ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ/ΕΑΕ 

IBAN/SWIFT CODE 

 

Υποχρεωτικό πεδίο σε περίπτωση επιστροφής Φόρου/ΕΑΕ. 

 

Συμπληρώστε ή τροποποιείστε ανάλογα. 
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

Πατήστε «Οριστική Υποβολή» αμέσως μετά την καταχώρηση όλων των 

αφαιρέσεων που σας αφορούν και αφού επιβεβαιώσετε την ορθότητα 

του πληρωτέου/επιστρεπτέου φόρου. 

Γίνεται εισήγηση να επιλέγετε πρώτα προσωρινή φύλαξη (πριν την 

οριστική υποβολή) για λόγους ελέγχου/επιβεβαίωσης του περιεχομένου 

της δήλωσης. 
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 

Η Δήλωση σας έχει παραληφθεί όταν φέρει τις ενδείξεις  
«Σε Παραλαβή» ή «Αποδεκτή». 
 



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Σε προσωρινή Παραλαβή 

Φυλάχθηκε προσωρινά και υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης 

Σε παραλαβή  

Υποβλήθηκε οριστικά 

Αποδεκτή 

Υποβλήθηκε οριστικά και καταχωρήθηκε στο Μητρώο του 

Τμήματος Φορολογίας 

 

 



ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

• ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή μηδενική Δήλωση Αυτοεργοδοτουμένου. 

Θα πρέπει να δηλώσετε τουλάχιστο €1 ως εισόδημα.  

• Στρογγυλοποιείστε τα ποσά στο πλησιέστερο ευρώ (π.χ. €65 και όχι 

€64,65) ΕΚΤΟΣ από το φόρο ή και την άμυνα που παρακρατήθηκε. 

• Καταχωρείστε τον φόρο ή/και την άμυνα που παρακρατήθηκε με 2 

δεκαδικά ψηφία χρησιμοποιώντας ΚΟΜΜΑ, όχι τελεία (π.χ. €18,50 

και όχι €18.50). 

• Καταχωρείστε το τελευταίο γράμμα του Αριθμού Φορολογικού 

Μητρώου (Α.Φ.Μ./Α.Φ.Τ.), όπου απαιτείται, με ΚΕΦΑΛΑΙΟ γράμμα 

του λατινικού αλφαβήτου (αγγλικά). 



 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 

 • Συμπληρώστε ΜΟΝΟ τα Μέρη που σας αφορούν. 

• Μεταβείτε στα διάφορα Μέρη της Δήλωσης με τις καρτέλες (tabs) 

στο πάνω ή κάτω μέρος της οθόνης και ΟΧΙ με το βελάκι       

«back»      . 

• Κάνετε συχνά «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Φύλαξη». 

 



ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 

• Καταχωρείστε κώδικες και ονόματα με τη χρήση του φακού  

    (Οι επιλογές που παρουσιάζονται πατώντας τον “Φακό” είναι 

διαφορετικές αναλόγως με το σημείο της δήλωσης που 

συμπληρώνετε.) 

 

• Τα πιστοποιητικά ΔΕΝ υποβάλλονται κατά την διαδικασία 

υποβολής της Δήλωσης.  

Φυλάσσονται για περίοδο 6 ετών, και προσκομίζονται σε 

περίπτωση που  σας ζητηθούν. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

• Διαγράφετε κώδικες, αν χρειαστεί, επιλέγοντας από 

την  αναδιπλούμενη λίστα (drop down list) την πρώτη 

επιλογή που είναι το ΚΕΝΟ. 

 

 
 

• Δεν μπορείτε να παρέμβετε στα σκιασμένα πεδία 

ΣΥΝΟΛΩΝ της Δήλωσης, αφού αυτά  

συμπληρώνονται από μόνα τους όταν επιλέγετε 

«ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΩΝ» ή «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΦΟΡΟΥ». 
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• Προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης σας 

είναι η εγγραφή σας στην υπηρεσία TAXISnet και η 

εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης. 

 

• Μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία Taxisnet μέσω της 

διεύθυνσης https://taxisnet.mof.gov.cy (βλέπε αναλυτικό 

οδηγό εγγραφής). 

 

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ 

https://taxisnet.mof.gov.cy/
https://taxisnet.mof.gov.cy/
https://taxisnet.mof.gov.cy/
https://taxisnet.mof.gov.cy/
https://taxisnet.mof.gov.cy/
https://taxisnet.mof.gov.cy/
https://taxisnet.mof.gov.cy/
https://taxisnet.mof.gov.cy/
https://taxisnet.mof.gov.cy/
https://taxisnet.mof.gov.cy/


 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  

 

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 


