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          Συνοπτικοί ορισμοί 

• Παρακρατήσεις: Αφορούν Φόρους / Εισφορές που αποκόψατε από τρίτα πρόσωπα 

• Αυτοφορολογίες: Αφορούν τον δικό σας υπολογισμό φόρου / εισφοράς στα δικά σας εισοδήματα 

• Φορολογίες: Αφορούν Φόρους που έχουν βεβαιωθεί από το Τμήμα Φορολογίας και φέρουν Αριθμό Αναφοράς JCC Smart 

• Τέλη: Αφορούν Γνωματεύσεις και Χαρτόσημα (μόνο για τράπεζες) 
 

       Αναλυτικές επεξηγήσεις 

1. Παρακρατήσεις 

• Πρόσωπο το οποίο πιστώνει/καταβάλει/πληρώνει Μισθούς, Τόκους, Μερίσματα και Ενοίκια παρακρατεί στην πηγή τον φόρο που αναλογεί στο 

συγκεκριμένο εισόδημα. Η υποχρέωση της παρακράτησης είναι στο πρόσωπο που τα πληρώνει(πχ εργοδότης) . Το πρόσωπο υποχρεούται να καταβάλει 

τα παρακρατηθέντα ποσά στο Τμήμα Φορολογίας. Διευκρινίζεται ότι η παρακράτηση αφορά τους λήπτες των συγκεκριμένων εισοδημάτων (τρίτα 

πρόσωπα), και δεν πιστώνεται στο πρόσωπο που τα καταβάλλει/παρακρατεί. 

2. Αυτοφορολογίες 

   Προσωρινή Φορολογία Φόρου Εισοδήματος:  

• Πρόσωπο/εταιρεία το οποίο έχει εισόδημα από εμπορικές δραστηριότητες/ υπηρεσίες οφείλει να υπολογίσει το κέρδος  που προβλέπει ότι θα έχει 
κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους, και καλείται να πληρώσει το φόρο που αναλογεί (μέσω Προσωρινής Φορολογίας) στο κέρδος που αναμένεται 
να πραγματοποιήσει. 
Π.χ. κατά την διάρκεια του έτους 2020 πρόσωπο οφείλει να υπολογίσει το αναμενόμενο κέρδος του για το φορολογικό έτος 2020 και να πληρώσει με 
προσωρινή φορολογία σε δύο ισόποσες δόσεις τον φόρο που αναλογεί στο αναμενόμενο αυτό κέρδος. Για προσωρινή Φορολογία μπορείτε να 
διαβάσετε το  άρθρο μας.  
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            Αυτοφορολογία Φόρου Εισοδήματος( ως η δήλωση σας): 
 

• Το πρόσωπο/εταιρεία υπολογίζει από μόνο του την υποχρέωση του για το προηγούμενο φορολογικό έτος στο συγκεκριμένο είδος φόρου και  καταβάλλει  τον 
              ανάλογο φόρο σύμφωνα με τον  υπολογισμό του σαν Αυτοφορολογία. 
              Π.χ. κατά την διάρκεια του 2020, το πρόσωπο/εταιρεία οφείλει να αυτοφορολογηθεί  για το εισόδημα του φορολογικού έτους 2019 και να καταβάλει το φόρο που  
               του αναλογεί. 

• Πρόσωπο το οποίο έχει εισόδημα από Τόκους, Μερίσματα και Ενοίκια για τα οποία δεν έγινε  παρακράτηση στην πηγή, έχει υποχρέωση να υπολογίσει και να 
              καταβάλει τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα αυτό με Αυτοφορολογία. Η υποχρέωση καταβολής είναι στο πρόσωπο που τα εισπράττει. 
 

3. Φορολογίες 
 

• Αφορά φορολογίες που έχουν βεβαιωθεί από το Τμήμα Φορολογίας και είναι Εμπρόθεσμες (δεν επιβαρύνονται με τόκους και πρόστιμα). 
 

4. Τέλη 
 

• Τέλη Φορολογικών Γνωματεύσεων (είτε με επίσπευση είτε χωρίς επίσπευση). 

• Τέλη χαρτοσήμων που αφορούν χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μόνον. 
 



 
 

Παρακρατήσεις Αυτοφορολογίες Φορολογίες Τελη 

Μισθοί 
• Φόρος Εισοδήματος   (0100) 

• Μείωση απολαβών  ευρύτερου 
δημόσιου  τομέα (0114) 

    

Προσωρινή Φορολογία (Αυτοφορολογία) 
• Φόρος Εισοδήματος (0200) 
 
 
 
 
 
 
 

Εμπρόθεσμες 
• Φόρος Εισοδήματος (0300) 
• Έκτακτη Εισφορά Εργοδοτούμενων, 

Συνταξιούχων και Αυτοτελώς 
Εργαζόμενων Ιδιωτικού Τομέα (0311) 

• Έκτακτη Εισφορά Εργαζόμενων 
Δημόσιου Τομέα (0312) 

• Διοικητικά Πρόστιμα (0930) 

Χαρτόσημα 
• Τέλη 

Χαρτοσήμων(μόνο 
για τράπεζες) 
(0800) 

 

Τόκοι 
• Άμυνα σε τόκους πληρωτέους (0602) 

Αυτοφορολογία Φόρου Εισοδήματος(Ως η δήλωση σας) 
• Μισθωτοί και αυτοεργοδοτούμενοι χωρίς λογαριασμούς 

(0300ΧΛ) 

• Νομικά πρόσωπα και αυτοεργοδοτούμενοι με λογαριασμούς 
(0300ΜΛ) 

 Γνωματεύσεις 
• Με επίσπευση 

(0911ΜΕ) 

• Χωρίς επίσπευση 
(0911ΧΕ) 

Μερίσματα 
• Άμυνα σε μερίσματα πληρωτέα 

(0603) 

Τόκοι 
• Άμυνα σε τόκους εισπρακτέους από πηγές εκτός της 

Δημοκρατίας (0612ΕΚ) 
• Άμυνα σε τόκους εισπρακτέους από πηγές εντός της 

Δημοκρατίας (0612ΕΝ) 

  

Ενοίκια 
• Άμυνα σε ενοίκια πληρωτέα (0614) 

Μερίσματα 
• Άμυνα σε  λογιζόμενα μερίσματα (0623) 

• Άμυνα σε μερίσματα εισπρακτέα από πηγές εκτός της 
Δημοκρατίας (0613ΕΚ) 

• Άμυνα σε μερίσματα εισπρακτέα από πηγές εντός της 
Δημοκρατίας (0613ΕΝ) 

  

 Ενοίκια 
• Άμυνα σε ενοίκια εισπρακτέα (0604) 

  

 Ειδικές Φορολογίες 
• Ασφαλιστικές Εταιρείες (210) 

• Ειδικός Φόρος Πιστωτικών Ιδρυμάτων(750) 

  

 

 



 
 

ΓΕΣΥ 

 

Κερδαινόμενο Εισόδημα 
• Προσωρινή  φορολογία ΓΕΣΥ σε εισόδημα φυσικού  προσώπου (0213) 

• Αυτοφορολογία ΓΕΣΥ σε εισόδημα φυσικού προσώπου χωρίς εξελεγμένους  λογαριασμούς (0313) 

• Αυτοφορολογία ΓΕΣΥ σε  εισόδημα φυσικού Προσώπου με εξελεγμένους  λογαριασμούς (0313) 

• Παρακράτηση  ΓΕΣΥ από απολαβές /συντάξεις Αξιωματούχων (0701) 

• Παρακράτηση ΓΕΣΥ από απολαβές μισθωτών και Εισφορά Εργοδότη για Αξιωματούχους (0711) 

• Παρακράτηση ΓΕΣΥ στην  πηγή από εισόδημα  ΜΗ κατοίκου(D.A.S.) (0710) 

Ενοίκια 
• Αυτοφορολογία ΓΕΣΥ(από τον Ιδιοκτήτη) σε ενοίκια εισπρακτέα (0704) 

• Παρακράτηση ΓΕΣΥ(από τον ενοικιαστή του ακινήτου) σε ενοίκια πληρωτέα(0714) 

Τόκοι 
• Παρακράτηση ΓΕΣΥ από Τόκους Πληρωτέους (0702) 

• ΑυτοφορολογίαΓΕΣΥ σε Τόκους Εισπρακτέους (0712) 

Μερίσματα 
• Παρακράτηση ΓΕΣΥ από Μερίσματα Πληρωτέα (0703) 

• Αυτοφορολογία ΓΕΣΥ σε Μερίσματα Εισπρακτέα (0713) 

• ΓΕΣΥ σε Λογιζόμενη διανομή μερίσματος(723) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

   

 

Είμαστε πάντοτε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικώς ή  με email. 

 
 
 

KKP Auditors, Accountants and Tax Advisors 
61 Lordou Vironos, Lumiel Building 4th floor 

6023, Larnaca, Cyprus 
Tel: 24818300 │Fax: 24818779 

info@kkp.com.cy│www.kkp.com.cy 
 

22 Απριλίου 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@kkp.com.cy
http://www.kkp.com.cy/

