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ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ 

1. Κώδικας πρόσβασης και απόρρητο σύνθημα pin: Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ λατινικούς 
(αγγλικούς) χαρακτήρες ή και αριθμούς στην οθόνη μεταβολής και όχι άλλα σημεία στίξης. 

2. Στρογγυλοποιείστε τα ποσά στο πλησιέστερο ευρώ, ΕΚΤΟΣ από τον φόρο ή την αμυντική 
εισφορά που παρακρατήθηκε (π.χ. €65 και όχι 64,65). 

3. Καταχωρείστε τον φόρο ή την αμυντική εισφορά που παρακρατήθηκε με 2 δεκαδικά ψηφία 
χρησιμοποιώντας ΚΟΜΜΑ, όχι τελεία (π.χ. €18,50 και όχι €18.50). 

4. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου – Α.Φ.Μ: Καταχωρείστε με ΚΕΦΑΛΑΙΟ και στα ΑΓΓΛΙΚΑ το 
τελευταίο γράμμα του. 

5. Για να περιηγηθείτε στα διάφορα μέρη της οθόνης χρησιμοποιείστε τις καρτέλες (tabs) που 
βρίσκονται στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης, και ΟΧΙ το βελάκι back στο πάνω 
αριστερό μέρος της οθόνης. Η επιλογή back οδηγεί εκτός συστήματος και χάνετε όλες τις 
καταχωρήσεις σας. 

 

 

 

 

                    

 

 

6. Επιλέγετε συχνά «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Φύλαξη»: Αν υπάρχει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση 
της διαδικασίας, θα οδηγηθείτε εκτός συστήματος ΧΩΡΙΣ ΝΑ φυλαχθούν οι καταχωρήσεις 
σας, λαμβάνοντας το μήνυμα ότι δεν ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία.  

7. Για να διαγράψετε αριθμούς κωδικών που παρουσιάζονται στο: 

• Μέρος 4 ΕΙΣΟΔΗΜΑ και  

• Μέρος 5 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ /ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

Επιλέξτε το ΚΕΝΟ (πρώτη επιλογή) στην αναδιπλούμενη λίστα (drop down list) που σας 
παρέχεται από το σύστημα και ΟΧΙ το πλήκτρο Delete. 

χρησιμοποιείστε τις καρτέλες (tabs) 

και ΟΧΙ το βελάκι back 

https://taxisnet2.mof.gov.cy/epr1/relayDisplayAllEPR1DocumentList.do?docType=epr1m-declarations&docTaxYear=2016&docKey=201-2017
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8. Συμπληρώστε υποχρεωτικά το ΜΕΡΟΣ 4Α - ΕΙΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ, έστω και αν τα μηνιαία εισοδήματα σας (μισθός, σύνταξη, κέρδη) δεν 
υπερβαίνουν τα €1500. 

9. Καταχωρείστε τα ασφάλιστρα ζωής από την 5η γραμμή και μετά στο ΜΕΡΟΣ 5Γ της 
Δήλωσης. 

 

10. Τα ΣΥΝΟΛΑ και ο ΦΟΡΟΣ υπολογίζονται αυτόματα, αφού μεταβείτε στην καρτέλα 
“ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ” (νοουμένου ότι η δήλωση έχει συμπληρωθεί ΟΡΘΑ, χωρίς λάθη). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

• Ελέγξτε προσεκτικά τον Υπολογισμό του Φόρου. 

Ορισμένες ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΕΝ καταχωρούνται αυτόματα αφού έχετε δικαίωμα επιλογής 
του τρόπου φορολόγησης (π.χ. 20% έξοδα ενοικίων, σύνταξη χηρείας/εξωτερικού με 
μειωμένους συντελεστές). 

• Κάνετε Οριστική Υποβολή αμέσως μετά την καταχώρηση τέτοιων αφαιρέσεων. 


