ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ
(Σύμφωνα με το άρθρο 5Β του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο Αρ.4/1978 όπως εκάστοτε
τροποποιείται)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Χρησιμοποιήστε αυτό το έντυπο για να ζητήσετε αναθεώρηση σε μεμονωμένη Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου. Συμπληρώστε ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ έντυπο για κάθε
φορολογικό έτος.
2. Στην περίπτωση που από την αναθεώρηση προκύπτει οφειλόμενος φόρος πρέπει να διευθετηθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
εντύπου αυτού. Υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας (www.mof.gov.cy/tax) Εργαλείο Υπολογισμού Φόρου.
3. Ανατρέξτε στο πίσω μέρος για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης αυτού του εντύπου.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.M.)
Επίθετο και Όνομα
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ίδια ως η δηλωθείσα αλληλογραφία
Άλλη Οδός και Αριθμός ______________________________________________________ Τ.Κ. ______ Τ.Θ.______ Τ.Κ. Τ.Θ.______ Επαρχία ________
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ – Συμπληρώστε το μέρος αν είστε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του πιο πάνω φορολογούμενου
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.M.)
Επίθετο και Όνομα
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Οδός και Αριθμός ______________________________________________________ Τ.Κ. ______ Τ.Θ.______ Τ.Κ. Τ.Θ.______ Επαρχία ________
Γ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (παράδειγμα στην πίσω σελίδα)
Παραθέστε παρακάτω τις λεπτομέρειες της αλλαγής που επιθυμείτε. Εάν έχετε λάβει ειδοποίηση βεβαίωσης φόρου με ποσό διαφορετικό από το ποσό κατά την
Δήλωση Εισοδήματος που υποβάλατε, δείξτε το ποσό που αναφέρεται στην ειδοποίηση ως το προηγούμενο ποσό. Πρέπει να παρέχετε δικαιολογητικά για
ολόκληρη τη Δήλωση Εισοδήματος. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αποδείξεις, τιμολόγια ή άλλα σχετικά έγγραφα. Το αίτημά σας ενδέχεται να καθυστερήσει
εάν δεν παρέχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες με αυτήν τη αίτηση.
Μέρος Δήλωσης
(ακριβής περιγραφή
πεδίου)

Περιγραφή Γραμμής/Πεδίου από τη Δήλωση

Προηγούμενο
Ποσό

+

Ποσό αλλαγής

Αναθεωρημένο ποσό

-

Άλλες Λεπτομέρειες και εξηγήσεις (να επισυνάπτεται επιπρόσθετο φύλλο, αν χρειάζεται):

Δ. ΔΗΛΩΣΗ
Εγώ ο/η ………………………………………………………………………………………………………………………………………… με αριθμό ταυτότητας …………………………………………………………
(συμπληρώστε το πλήρες όνομά σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
Πιστοποιώ ότι οι πληροφορίες που αναγράφονται στο έντυπο αυτό είναι πλήρεις και ορθές και ότι στην περίπτωση που προκύπτει οφειλόμενος φόρος θα
διευθετηθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του εντύπου αυτού.
Υπογραφή …………………………………… Ημερομηνία ………………………………

Τηλέφωνο για διευκρινήσεις ……………………………………….

Ιδιότητα υπογράφοντα:
Ίδιος

Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος

Για επίσημη χρήση

Καταχωρήθηκε από ……………………………………..……..

Διαχειριστής
Ημερομηνία ……………….…….

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Τμήμα Φορολογίας τηρεί Αρχεία στα οποία περιλαμβάνονται προσωπικά και φορολογικά δεδομένα των προσώπων που εγγράφονται στο φορολογικό μητρώο,
για σκοπούς συμμόρφωσης ως προς τις πρόνοιες των Νόμων που εφαρμόζει το Τμήμα Φορολογίας. Τα στοιχεία που τηρούνται στα Αρχεία αυτά δεσμεύονται με
το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα και προστατεύονται όπως προβλέπεται από το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων - Ευρωπαϊκός Κανονισμός
2016/679 (GDPR), που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018. Το Τμήμα δύναται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Δήλωση
για να ελέγξει την ορθότητα των πληροφοριών, να αποτρέψει ή να εντοπίσει αδίκημα, να προστατεύσει τα έσοδα του Κράτους. Για τους σκοπούς αυτούς το Τμήμα
έχει εξουσία να συλλέγει πληροφορίες από άλλα Κυβερνητικά Τμήματα/Οργανισμούς/Υπηρεσίες, Αρχές άλλων Κρατών Μελών και από άλλες πηγές.
(Έντυπο Τ.Φ.001ΑΝ) 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΤΟΜΟΥ
Μέρος Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
Συμπληρώστε το Μέρος Α με τα στοιχεία του φορολογούμενου που επιθυμεί να υποβάλει το έντυπο αναθεώρησης της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου. Σημειώστε
ότι αλλαγή διεύθυνσης γίνεται αποδεκτή μέσω του συγκεκριμένου εντύπου μόνο από εσάς ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό σας. Ένας νόμιμος εκπρόσωπος είναι
εκτελεστής ή διαχειριστής της περιουσίας σας, κάποιος με πληρεξούσιο ή κηδεμόνα. Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε τον αντιπρόσωπό σας μέσω του συστήματος
TAXISNet ή συμπληρώστε το έντυπο ΤΦ.2003 Αίτηση για Αλλαγή Στοιχείων Φορολογουμένου.
Μέρος Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Συμπληρώστε το Μέρος Β με τα στοιχεία επικοινωνίας σας μόνο αν είστε εκπρόσωπος του φορολογούμενου που αναγράφεται στο Μέρος Α.
Μέρος Γ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Παρακαλώ δώστε όλες τις λεπτομέρειες για κάθε αλλαγή που ζητάτε (δεν χρειάζεται να εμφανίσετε εκ νέου υπολογισμό των φόρων σας).
Επιλέξτε το κατάλληλο πρόσημο συν / μείον (+/–) (για απώλειες, π.χ. επιχειρηματική απώλεια για αυτοεργοδοτούμενο, επέλεξε μείον "-").
Εάν αλλάζετε μια γραμμή στην οποία έχετε ήδη συμπληρώσει ένα ποσό (βλ. Παράδειγμα 1, παρακάτω) και δεν παρείχατε προηγουμένως τα δικαιολογητικά,
πρέπει τώρα να παρέχετε δικαιολογητικά για ολόκληρο το αναθεωρημένο ποσό.
Τα δικαιολογητικά μπορεί να περιλαμβάνουν αποδείξεις, τιμολόγια ή άλλα σχετικά έγγραφα. Το αίτημά σας ενδέχεται να καθυστερήσει εάν δεν παρέχετε όλες
τις απαιτούμενες πληροφορίες με αυτό το έντυπο.
Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τις πολιτικές του Τμήματος Φορολογίας για την αναθεώρηση δηλώσεων από την
ιστοσελίδα του Τμήματος www.mof.gov.cy/tax .
Ακολουθεί ένα παράδειγμα για τον τρόπο συμπλήρωσης του Μέρους Γ:
Παράδειγμα
Η κα Ανδρέου συμπλήρωσε στο Μέρος 4 Α1 της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2019, ότι είχε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες στον Εργοδότη Χ ύψους
€23.000. μετά την οριστική υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος 2019 η κα Ανδρέου παρέλαβε αναθεωρημένο έντυπο ΤΦ63 και έντυπο Καταβολής
Ασφαλίστρων από την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία Ψ.
Οι τροποποιήσεις περιλάμβαναν τα πιο κάτω:
1. Επιπλέον €1.000 στο συνολικό της εισόδημα
2. Επιπλέον Αφαίρεση ΓΕΣΥ €170
3. Επιπλέον Αφαίρεση Φόρου Εισοδήματος €200
4. Επιπλέον Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων €80
5. Μείωση καταβολής Ασφαλίστρου κατά €200
Μέρος Δήλωσης
(ακριβής περιγραφή
πεδίου)

Περιγραφή Στήλης/Πεδίου από τη Δήλωση

Προηγούμενο
Ποσό

+

Ποσό αλλαγής

Αναθεωρημένο ποσό

-

Μέρος 4Α1, Γραμμή 3

Μισθωτές Υπηρεσίες από Χ Εργοδότη

€23.000

+

€1.000

€24.000

Μέρος 4Α1, Γραμμή 3

Εισφορά ΓΕΣΥ

€500,18

+

€170

€670,18

Μέρος 4Α1, Γραμμή 3

Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος

€1980,56

+

€200

€2.180,56

Μέρος 5Γ, Γραμμή1

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

€1.639

+

€80

€1.719

Μέρος 5Γ, Γραμμή5

Ασφαλιστική Εταιρεία Ψ

€1200

-

€200

€1.000

Άλλες Λεπτομέρειες και εξηγήσεις (να επισυνάπτεται επιπρόσθετο φύλλο, αν χρειάζεται):
Επισυνάπτονται
1.
2.

το αναθεωρημένο έντυπο ΤΦ63 από τον εργοδότη και
το έντυπο καταβολής ασφαλίστρου από την Ασφαλιστική Εταιρεία Ψ

Μέρος Δ. ΔΗΛΩΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι εσείς ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός σας υπογράφει και χρονολογεί το αίτημα για αλλαγή στην επιστροφή σας.
Πρόσωπο, το οποίο υποβάλλει αναθεωρημένη δήλωση, καταβάλλει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής αυτής οποιονδήποτε επιπρόσθετο
οφειλόμενο φόρο προκύπτει (Φόρος Εισοδήματος/Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα/Εισφορά ΓΕΣΥ). Υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Φορολογίας (www.mof.gov.cy/tax) Εργαλείο Υπολογισμού Φόρου.
ΓΕΝΙΚΑ
Υποβάλλετε το παρόν έντυπο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας ή στις τμηματικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Επαρχιακού
Γραφείου στο οποίο είστε εγγεγραμμένος/η:
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

lefkosia@tax.mof.gov.cy

ΛΕΜΕΣΟΥ

lemesos@tax.mof.gov.cy

ΠΑΦΟΥ

paphos@tax.mof.gov.cy

ΛΑΡΝΑΚΑΣ

larnaca@tax.mof.gov.cy

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ammoxostos@tax.mof.gov.cy

