
Τ.Φ.0601 2016 * Να επισυναφθεί κατάσταση στην οποία να αναγράφονται ο Α.Φ.Τ. / Αρ. Ταυτότητας / Αρ. Εγγραφής, το 
πληρωτέο ποσό και το ποσό που αποκόπηκε από κάθε δικαιούχο.  

 ** Επιλέξετε ανάλογα. 
 *** Αναγράψετε "Διευθυντής", "Διευθύνων Σύμβουλος", "Γραμματέας", κλπ. όπου εφαρμόζεται 
 

 

Έκτακτη Αμυντική Εισφορά 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ 
(Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, όπως αυτός 

τροποποιήθηκε) 

 

ΣΗΜ.: Προτού συμπληρώσετε τη Δήλωση αυτή παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες στην  δεύτερη σελίδα.  
 

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ .........................................................................................................................................  

Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.) .......................................  Αρ. Τηλεφώνου : ................................  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  .......................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

   ΠΟΣΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ετών μέχρι 2007 

ΠΟΣΟ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΕΙΣΦΟΡΑΣ ετών 
μέχρι 2007 

ΠΟΣΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ετών από 2008 

ΠΟΣΟ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

ΕΙΣΦΟΡΑΣ ετών 
από 2008 

1. Παρακράτηση* που έγινε από ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ  ΚΩΔ £ £ σ € € ¢ 

(α) ΤΟΚΟΥΣ που ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ για 
το ΜΗΝΑ που έληξε ……. ……..…. 02 ………………… …………… … ………………… …………... … 

(β) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ που ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 
μέχρι το 2002 για το ΜΗΝΑ που 
έληξε ……. ………… 03 ………………… …………… … ………………… …………… … 

(γ)  ΕΝΟΙΚΙΑ (μείον 25%) ΠΟΥ 
ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ  (και αφορούν 
περιόδους ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
30.6.2011) για το μήνα που έληξε ……. ………… 14       

2. Αυτοφορολογία για εισοδήματα ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ  ΚΩΔ £ £ σ € € ¢ 

(α) ΤΟΚΩΝ που ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ 
χωρίς παρακράτηση στην πηγή  
για το ΜΗΝΑ που έληξε ……. ………… 12 ………………… …………… … ………………… …………… … 

(β) ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ / ΔΙΑΛYΣΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
που ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ χωρίς 
παρακράτηση στην πηγή για τον 
ΜΗΝΑ που έληξε ……. ………… 13 ………………… …………… … ………………… …………… … 

3. Αυτοφορολογία για εισοδήματα ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩΔ £ £ σ € € ¢ 

(α) ΤΟΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ που 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ χωρίς 
παρακράτηση στην πηγή  για το 
ΕΞΑΜΗΝΟ που έληξε ……. ………… 12 ………………… …………… … ………………… …………… … 

(β) ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ που 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ χωρίς 
παρακράτηση στην πηγή για το 
ΕΞΑΜΗΝΟ που έληξε ……. ………… 13 ………………… …………… … ………………… …………… … 

(γ) ΕΝΟΙΚΙΩΝ (μείον 25%) για το 
ΕΞΑΜΗΝΟ που έληξε. ……. ………… 04 ………………… …………… … ………………… …………… … 

(δ) ΚΕΡΔΩΝ από ΕΜΠΟΡΙΟ, 
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, κτλ. για το 
ΕΞΑΜΗΝΟ που έληξε ……. ………… 05 ………………… …………… … ………………… …………… … 

ΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ £    …………… … €    …………… … 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ (αμετάκλητη ισοτιμία €1  = £0.585274) €    
     

 

 

-  Το πιο πάνω ποσό πληρώνεται :  με μετρητά**   
 

 με πιστωτική κάρτα**   
 

 με επιταγή**   με αριθμό  ..................................................  
 

 
ΔΗΛΩΣΗ 

Δηλώνω ότι τα στοιχεία που περιέχονται στη Δήλωση είναι αληθινά και ορθά 
 
 ..........................................   .............................................................   ....................................   ......................  

Υπογραφή Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Ιδιότητα*** Ημερομηνία 



 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΙΡΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  

1. Οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν φόρους ή και πρόστιμα που είναι σε κυπριακές λίρες και θα εισπραχθούν μετά την 
1/1/2008 θα  μετατραπούν σε ευρώ με βάση την αμετάκλητη ισοτιμία € 1 = £ 0,585274. 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

2. Όλα τα ποσά τόκων και μερισμάτων υπόκεινται σε παρακράτηση έκτακτης εισφοράς για την άμυνα, όταν πιστώνονται /  
πληρώνονται στο δικαιούχο, ανεξάρτητα σε ποια περίοδο αναφέρονται 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 

3. Όλα τα ποσά ενοικίων που πληρώνονται από εταιρείες, συνεταιρισμούς, τη Δημοκρατία και Αρχή Τοπικής Διοίκησης (που 
αφορούν τις περιόδους από την 1.7.2011) υπόκεινται σε παρακράτηση έκτακτης εισφοράς για την άμυνα, όταν πιστώνονται / 
πληρώνονται στο δικαιούχο - κώδικας εισφοράς 0614. Κατάσταση /συμφιλίωση των δικαιούχων θα πρέπει να αποστέλλεται στο 
Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων με την υποβολή της δήλωσης εισοδήματος του κάθε έτους. 

 Όταν τα ενοίκια δεν έχουν υποστεί παρακράτηση στην πηγή, όπως πιο πάνω, ο λήπτης έχει υποχρέωση να καταβάλει με 
αυτοφορολογία την οφειλόμενη έκτακτη εισφορά επί των ενοικίων - κώδικας εισφοράς 0604. 

ΚΩΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΥ 

4. Οι παρακρατήσεις που γίνονται με κώδικα είσπραξης 0602, 0603 και 0614 αφορούν εισφορά που καταβάλλεται εκ μέρους άλλου 
/ άλλων προσώπων και δεν πιστώνονται έναντι των υποχρεώσεων του φορολογούμενου που τις καταβάλλει.  

Οι αυτοφορολογίες που γίνονται με κώδικες 0612, 0613, 0604 και 0605 αφορούν εισφορά που καταβάλλεται από τον ίδιο τον 
φορολογούμενο για τις δικές του υποχρεώσεις και πιστώνονται έναντι αυτών, 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  

Από  Μέχρι 

Τόκος με 
μειωμένο 

συντ.* Τόκος 

Ενοίκια 
μειωμένα 
κατά 25% Μερίσματα 

Αποδοχές (Κέρδη) 
αυτοτελώς εργαζομένων 

προσώπων 

Κέρδη / Εισοδήματα 
νομικών 

προσώπων** 

01/01/1984 31/01/1984 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

01/02/1984 31/12/1984 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

01/01/1985 31/01/1985 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

01/02/1985 31/01/1986 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

01/02/1986 31/10/1987 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

01/11/1987 30/06/1990 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

01/07/1990 31/07/1998 3% 3% 3% 3% 2% 3% 

01/08/1998 31/03/2000 3% 4% 4% 4% 3% 4% 

01/04/2000 31/12/2002 3% 3% 3% 3% 2% 3% 

01/01/2003 31/12/2009 3% 10% 3% 15%   3% 

01/01/2010 30/08/2011 3% 10% 3% 15%     

31/08/2011 31/12/2011 3% 15% 3% 17%     

01/01/2012 28/04/2013 3% 15% 3% 20%     

29/04/2013 31/12/2013 3% 30% 3% 20%     

01/01/2014   3% 30% 3% 17%     

* 1α. Τόκοι που αποκτά φυσικό πρόσωπο από πιστοποιητικά αποταμιεύσεως και χρεόγραφα αναπτύξεως της Κυπριακής Κυβέρνησης  

1β. Τόκοι που αποκτά φυσικό πρόσωπο μέχρι και την 31.12.2003 από καταθέσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης 

1γ. Τόκοι που αποκτά κάθε ταμείο προνοίας (από 1.1.2003) ή το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (από 1.1.2009) για τόκους που 
αποκτά από οιαδήποτε πηγή εντός της Δημοκρατίας   

** από 1/1/2003 Κέρδη / Εισοδήματα οργανισμών δημοσίου δικαίου 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

6. Η έκτακτη εισφορά που παρακρατήθηκε, παράγραφος 1 (κώδικες 0602, 0603 και 0614), ή όφειλε να είχε παρακρατηθεί, 
παράγραφος 2 (κώδικες 0612 και 0613), πρέπει να αποσταλεί στο Έφορο του Τμήματος Φορολογίας το αργότερο μέχρι το τέλος 
του μήνα που ακολουθεί το μήνα μέσα στον οποίο έγινε ή όφειλε να γίνει η παρακράτηση. 

 Η έκτακτη εισφορά πάνω στα εισοδήματα από τόκους εξωτερικού (0612), μερίσματα εξωτερικού (0613), ενοίκια (0604), κέρδη 
από εμπόριο, γεωργία κλπ (0605) που δηλώθηκε  στην παράγραφο 3 πρέπει να πληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος της 
εξαμηνίας στην οποία αναφέρεται. 

 Υποχρεώσεις που δημιουργούνται από το 2ο εξάμηνο του 2011 υπόκεινται σε χρηματικές επιβαρύνσεις για μη υποβολή €100 και 
μη έγκαιρη πληρωμή €100, μηνιαίως ή ανά εξάμηνο ανάλογα. Επιπρόσθετα επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση  5% επί των 
οφειλόμενων εισφορών αν καταβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία. 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 

7. Αν η έκτακτη εισφορά δεν πληρωθεί μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται στην προθεσμία πληρωμής, πιο πάνω, τότε αυτή 
εισπράττεται με τόκο. Το ετήσιο πληρωτέο ποσοστό τόκου μέχρι και 31/12/2006, ήταν 9%. Από την 1/1/2007 το ποσοστό τόκου 
που ισχύει είναι σύμφωνα με τον εκάστοτε εν ισχύει δημόσιο τόκο υπερημερίας. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

8. Πληρωμές γίνονται σε μετρητά ή με εμβάσματα. Οι επιταγές να είναι πληρωτέες στον  ‘‘Έφορο Φορολογίας’’ και να 
διγραμμίζονται (crossed). 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

9. Η Δήλωση αυτή μαζί με το ποσό της έκτακτης εισφοράς και του ανάλογου τόκου, πρέπει να σταλεί στο Γραφείο Είσπραξης 
Φόρων του Τμήματος Φορολογίας στις πιο κάτω διευθύνσεις:- 
Λευκωσία : Μέγαρο Λόρδος, γωνία Βυζαντίου και Αιπείας, 2064 Στρόβολος, τηλ. 22407725 
Λεμεσός : 16

ης
 Ιουνίου 3, 3022 Λεμεσός , τηλ. 25803827 

Λάρνακα Λεωφόρος Γεωργίου Γρίβα Διγενή 42, 6045 Λάρνακα, τηλ. 24803502 (εταιρείες) / 24803508 (άλλοι) 
Πάφος Νεόφυτου Νικολαϊδη, κτίριο Γ’, 8011 Πάφος, τηλ. 26804425 
Αμμόχωστος: Ιπποκκράτους 2, 5380 Δερύνεια, τηλ. 23812150 

 


