Immovable Property
Ακίνητη Ιδιοκτησία

Supplementary Declaration of Real Property

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
(Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόµος του 1980, όπως αυτός τροποποιήθηκε)
(The Immovable Property Tax Act of 1980, as amended)

Supplementary Declaration of Real Property for the year
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ …………..
Η τελευταία ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης είναι 30.9 εκάστου του έτους. Καθυστέρηση στην υποβολή δηλώσεων των
last date of submission of the statement is 30.9 each year. Delay in submission of returns for the years 2012
ετών 2012 και εντεύθεν φέρει πρόστιµο €100. The
onwards is fined € 100.
Full name of owner

full name
Πλήρες όνοµα ιδιοκτήτη Your
....................................................................................
Profession

Your profession (or retired)
Επάγγελµα ........................................................................................................
Spouse's profession

Tax identification code
Α.Φ. Τ. ...............................................
registration number
Αρ. Ταυτ /Εγγραφής. ID
.........................

Your spouse's profession (or retired)
Επάγγελµα συζύγου ...........................................................................................................................................................
Work address

Your work address (if applicable)
∆ιεύθυνση Εργασίας ..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................

Home address

Tel. No.

Business phone number
Αρ. Τηλ. .............................................

Your permanent home address
∆ιεύθυνση Κατοικίας ..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................

Tel. No.

phone number
Αρ. Τηλ. Home
............................................
Για έτη For years
1981 – 2007
£

Market value of property at 1.1.1980 (from Title Deed)

Ολικό αγοραίας αξίας (1.1.1980) της ακίνητής µου ιδιοκτησίας κατά την
31.12……………... σύµφωνα µε τη δήλωση ακίνητης ιδιοκτησίας (Έντυπο
Ε.Πρ. 303) του προηγούµενου έτους. (Για το έτος 1980 Έντυπο E.Πρ.301)

Από το έτος From year
2008
€

Enter figure from column 13 on page 2
(Cyprus Pounds)
………….………….

…………………….

(Euros)

A
B

PLUS: Market value of property at 1.1.1980 acquired during the year (as shown on page 2. PART A)

Π λ έ ο ν : Αγοραία αξία κατά την 1.1.1980 της ακίνητής µου ιδιοκτησίας
που απέκτησα µετά από µεταβίβαση στη διάρκεια του έτους, όπως
φαίνεται στη σελίδα 2. ΜΕΡΟΣ Α

…………………….

…………………….

LESS: Market value of property at 1.1.1980 transferred other persons during the year
(as shown on page 2. PART B)

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

Μ ε ί ο ν : Αγοραία αξία κατά την 1.1.1980 της ακίνητής µου ιδιοκτησίας
που µεταβίβασα σε άλλα πρόσωπα στη διάρκεια του έτους, όπως φαίνεται
στη σελ. 2. ΜΕΡΟΣ Β.

TOTAL (A+B-C)

Αγοραία αξία που υπόκειται σε φόρο - 1980 value of property subject to tax
∆ΗΛΩΣΗ

TOTAL (A+B-C)
…………………….

…………………….

DECLARATION

∆ηλώνω ότι έχω περιλάβει στη δήλωση αυτή τις αλλαγές (προσθήκες και αφαιρέσεις) στην ακίνητη ιδιοκτησία µου στη
διάρκεια του έτους ………. και ότι έχω εκτιµήσει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας µου µε βάση την τιµή που θα απέφερε
αν επωλείτο στην ελεύθερη αγορά κατά την 1 .1.1980.

I declare that I have included in this declaration changes (additions and deletions) in my property during the year .......... and that I appreciate the value of my property is based on its
market value at 1.1.1980.

………………….
Υπογραφή

………………….
Ονοµατεπώνυµο
Full name

Signature

………………….
Ιδιότητα (capacity)

Enter Representative or Self

………………….
Αρ. Ταυτότητας
ID Number

………………….
Α.Φ.Τ:

Tax identification code

∆ιεύθυνση (στην περίπτωση αντιπροσώπου ή κηδεµόνα)
Address (if representative or guardian)
......................................................................................................................................................................
Ηµεροµηνία .........................................
Date

Συντελεστές φόρου:
Έτη 1980-1983
Έτη 1984-1989
Έτη 1990-2002
Έτη 2003-2007
Έτη 2008
Έτη 2012

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Από £1
Από £0 µέχρι £:35.000
Από £100.001 µέχρι £:200.000
Από £0 µέχρι £100.000
Από £:250.001 µέχρι £500.000
Από £0 µέχρι £100.000
Από £:250.001 µέχρι £500.000
Από € 0 µέχρι € 170.860,14
Από € 427.150,37 µέχρι € 854.300,72
Από € 0 µέχρι € 120.000
Από € 170.001 µέχρι € 300.000
Από € 500.001 µέχρι € 800.000

1,5‰
1,5 ‰
3‰
0‰
3‰
0‰
3,5‰
0‰
3,5‰
0‰
5‰
7‰

Από £:35.001 µέχρι £:100.000
Πέραν των £200.000
Από £100.001 µέχρι £250.000
Πέραν των £500.000
Από £100.001 µέχρι £250.000
Πέραν των £500.000
Από € 170.860,15 µέχρι € 427.150,36
Πέραν των € 854.300,72
Από € 120.001 µέχρι € 170.000
Από € 300.001 µέχρι € 500.000
Πέραν των € 800.000

Για φυσικά πρόσωπα, µόνο, αφαιρείται φόρος £52,50 µέχρι και το έτος 1989.
Η αµετάκλητη ισοτιµία είναι €1 = £ 0,585274.
(Έντυπο Ε.Πρ.303) 2011

2.5‰
3,5‰
2‰
3,5‰
2,5‰
4‰
2,5‰
4‰
4‰
6‰
8‰

C

NOTES
Market value for an individual return is
the 1980 value shown on the Title
Deed multiplied by the share
(in this example 1/2)

Ακίνητη Ιδιοκτησία

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
(ȅ ʌİȡȓ ĭȠȡȠȜȠȖȓĮȢ ǹțȚȞȒĲȠȣ ǿįȚȠțĲȘıȓĮȢ ȃȩμȠȢ ĲȠȣ 1980, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ …………..
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής της δήλωσης είναι 30.9 εκάστου του έτους. Καθυστέρηση στην υποβολή δηλώσεων των
ετών 2012 και εντεύθεν φέρει πρόστιμο €100.
Πλήρες όνομα ιδιοκτήτη ....................................................................................

Α.Φ. Τ. ...............................................

Επάγγελμα ........................................................................................................

Αρ. Ταυτ /Εγγραφής. .........................

Επάγγελμα συζύγου ...........................................................................................................................................................
∆ιεύθυνση Εργασίας ..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................

Αρ. Τηλ. .............................................

∆ιεύθυνση Κατοικίας ..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................

Αρ. Τηλ. ............................................

Ολικό αγοραίας αξίας (1.1.1980) της ακίνητής μου ιδιοκτησίας κατά την
31.12……………... σύμφωνα με τη δήλωση ακίνητης ιδιοκτησίας (Έντυπο
Ε.Πρ. 303) του προηγούμενου έτους. (Για το έτος 1980 Έντυπο E.Πρ.301)

Για έτη
1981 – 2007
£

Από το έτος
2008
€

………….………….

…………………….

Π λ έ ο ν : Αγοραία αξία κατά την 1.1.1980 της ακίνητής μου ιδιοκτησίας
που απέκτησα μετά από μεταβίβαση στη διάρκεια του έτους, όπως
φαίνεται στη σελίδα 2. ΜΕΡΟΣ Α

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

Μ ε ί ο ν : Αγοραία αξία κατά την 1.1.1980 της ακίνητής μου ιδιοκτησίας
που μεταβίβασα σε άλλα πρόσωπα στη διάρκεια του έτους, όπως φαίνεται
στη σελ. 2. ΜΕΡΟΣ Β.
Αγοραία αξία που υπόκειται σε φόρο

∆ΗΛΩΣΗ

∆ηλώνω ότι έχω περιλάβει στη δήλωση αυτή τις αλλαγές (προσθήκες και αφαιρέσεις) στην ακίνητη ιδιοκτησία μου στη
διάρκεια του έτους ………. και ότι έχω εκτιμήσει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας μου με βάση την τιμή που θα απέφερε
αν επωλείτο στην ελεύθερη αγορά κατά την 1 .1.1980.
………………….
Υπογραφή

………………….
Ονοματεπώνυμο

………………….
Ιδιότητα

………………….
Αρ. Ταυτότητας

………………….
Α.Φ.Τ:

∆ιεύθυνση (στην περίπτωση αντιπροσώπου ή κηδεμόνα)
......................................................................................................................................................................
Ημερομηνία .........................................
Συντελεστές φόρου:
Έτη 1980-1983
Έτη 1984-1989
Έτη 1990-2002
Έτη 2003-2007
Έτη 2008
Έτη 2012

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Από £1
Από £0 μέχρι £:35.000
Από £100.001 μέχρι £:200.000
Από £0 μέχρι £100.000
Από £:250.001 μέχρι £500.000
Από £0 μέχρι £100.000
Από £:250.001 μέχρι £500.000
Από € 0 μέχρι € 170.860,14
Από € 427.150,37 μέχρι € 854.300,72
Από € 0 μέχρι € 120.000
Από € 170.001 μέχρι € 300.000
Από € 500.001 μέχρι € 800.000

1,5‰
1,5 ‰
3‰
0‰
3‰
0‰
3,5‰
0‰
3,5‰
0‰
5‰
7‰

Από £:35.001 μέχρι £:100.000
Πέραν των £200.000
Από £100.001 μέχρι £250.000
Πέραν των £500.000
Από £100.001 μέχρι £250.000
Πέραν των £500.000
Από € 170.860,15 μέχρι € 427.150,36
Πέραν των € 854.300,72
Από € 120.001 μέχρι € 170.000
Από € 300.001 μέχρι € 500.000
Πέραν των € 800.000

Για φυσικά πρόσωπα, μόνο, αφαιρείται φόρος £52,50 μέχρι και το έτος 1989.
Η αμετάκλητη ισοτιμία είναι €1 = £ 0,585274.
(Έντυπο Ε.Πρ.303) 2011
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Ακίνητη Ιδιοκτησία

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
(ȅ ʌİȡȓ ĭȠȡȠȜȠȖȓĮȢ ǹțȚȞȒĲȠȣ ǿįȚȠțĲȘıȓĮȢ ȃȩμȠȢ ĲȠȣ 1980 ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ)
(1)
Αυξ.
Αρ.

Επαρχία

(2)
Πόλη ή Υωριό και
Ενορία

(3)

(4)

Τοποθεσία

Αριθμός
Εγγραφής
Τίτλου

(5)
Αριθμός
Μπλόκ

(6)
Φ/ΣΥ

(7)
Αριθμός
Τεμαχίου

(8)
Εμβαδόν
Γη
ΕΚΤ

∆ΕΚ Τ.Μ.

(9)
Κτίρια
Τ.Μ.

Περιγραφή
Ακινήτου

(10)
Μερίδιο

(11)
Έτος

Απόκτησης τιτλοποίησης (Αρ.
με συμβόλαιο
μεταβίβασης)
(α)
(β)

(12)
Τιμή
Κτήσης
£/€*

(13)
Αγοραία
αξία την
1.1.1980
£/€*

(14)
Για
επίσημη
Υρήση
£/€*

ΜΕΡΟΣ Α Ф ΠΡΟΣ ΗΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ………………………

ΜΕΡΟΣ Β Ф ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ………………………
ΟΛΙΚΟ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ (1.1.1980) ΠΡΟΣ ΗΚΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ……………………… £/€

ΟΛΙΚΟ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ (1.1.1980) ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ………………………£/€

* Για τα έτη μέχρι και το 2007 συμπληρώνετε το έντυπο σε (Λ.Κ.) £ και από το 2008 σε ευρώ €. ∆ιαγράοετε ανάλογα

