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B. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΩΝ
1.

Συνολικός αριθμός ατόμων που εργάστηκαν στην επιχείρηση το 2013.
(ανεξάρτητα από την περίοδο απασχόλησης όπως φαίνεται στο έντυπο ΙR7
που ετοιμάζει ο ελεγκτής της επιχείρησης για το φόρο εισοδήματος)

2.

C10 Q1

Σύνολο απασχόλησης για το 2013. (Μέσος όρος χρησιμοποιώντας τον αριθμό των απασχοληθέντων στα τρίμηνα)

ΣΥΝΟΛΟ
(Μέσος Όρος)

Ιανουάριος-Μάρτιος

Απρίλιος-Ιούνιος

Ιούλιος-Σεπτέμβριος

Οκτώβριος-Δεκέμβριος

C10_Q2_V1

C10_Q2_V2

C10_Q2_V3

C10_Q2_V4

C10_Q2_V5

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

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

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

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

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

3.

Αριθμός απασχοληθέντων προσώπων και αμοιβή τους κατά τη διάρκεια του 2013.

Κατηγορίες
εργαζομένων

Εργαζόμενοι
ιδιοκτήτες και
συνέταιροι
Απασχολούμενα
μέλη οικογένειας
χωρίς μισθό
Πλήρως

Απασχολούμενοι
υπάλληλοι/εργάτες
Μερικώς
απασχολούμενοι
υπάλληλοι/εργάτες
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σύνολο
ωρών που
εργάζονται
εβδομαδιαίως
τα μερικώς
απασχολούμενα
άτομα

Συνεισφορά
εργοδότη στα
διάφορα ταμεία
εργοδοσίας (€)
(περιλαμβάνει και
την ασφάλεια
ευθύνης εργοδότη)

Μέσος όρος
απασχοληθέντων
προσώπων
(ισοδυναμία
πλήρους
απασχόλησης)

Μισθοί και
ημερομίσθια
(€)

C10_Q3_V01

C10_Q3_V02

C10_Q3_V03

C10_Q3_V04

…………………

…………………

………………

…………….……

C10_Q3_V05

C10_Q3_V06

C10_Q3_V07

…………………

…………………

………………

C10_Q3_V08

C10_Q3_V09

C10_Q3_V10

…………………

…………………

………………

Αριθμός
απασχοληθέντων
προσώπων

C10_Q3_V11

………….………

C10_Q3_V12

C10_Q3_V13

C10_Q3_V14

C10_Q3_V15

C10_Q3_V16

…………………

………………

…………………

………………

………….………

C10_Q3_V17

C10_Q3_V18

C10_Q3_V19

C10_Q3_V20

…………………

…………………

………………

………….………

C10_Q3_V21

ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΟΠΟΙΟΥΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
4.

5.

…………………

Αριθμός ημερών εργασίας της επιχείρησης για το 2013
(δηλαδή μέρες που η επιχείρηση ήταν ανοικτή για τους απασχολούμενους
υπάλληλους/εργάτες).
Ετήσιος μέσος όρος ημερών άδειας (αν η άδεια δίνεται εκ περιτροπής),
ασθενείας και απώλεια από απεργίες κατά απασχολούμενο πρόσωπο στην
επιχείρηση για το 2013.

C10_Q4

C10_Q5
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Γ. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Σημείωση: Όλα τα ζητούμενα στοιχεία της ενότητας αυτής να δοθούν σε ΕΥΡΩ (€)
Α. Πωλήσεις ….................. Β. Προμήθειες ............... Γ. Ναύλα & Έξοδα Εξαγωγών ............... Δ. Εκπτώσεις ...............
Αξία (€)

Κώδικας

(1) Συνολική αξία πωλήσεων και υπηρεσιών για το 2013{ Α-Β-Γ-Δ }…......

…........................…..

C20_Q01

α. Κύρια δραστηριότητα ……………………………….............………............

...…………….....…..

C20_Q01A

β. Πωλήσεις προϊόντων που παράγει η επιχείρησή σας ..............………............ …........................…..

C20_Q01B

γ. Πωλήσεις προϊόντων που αγοράζει και μεταπωλεί η επιχείρησή
σας χωρίς καμιά επεξεργασία ............................………................................. …........................…..

C20_Q01C

δ. Πωλήσεις υπηρεσιών
i. Επιδιορθώσεις σε άλλους ……………….................................... …........................…..

C20_Q01D1

ii. Άλλες υπηρεσίες ( Προσδιορίστε )……………………...………. …........................…..

C20_Q01D2

(2) Αξία εξοπλισμού που παράχθηκε από την επιχείρηση για δική της χρήση… …........................…..

C20_Q02

(3) Αύξηση/μείωση (+/-) των αποθεμάτων των προϊόντων
που παράγει η επιχείρηση.
(Να βρεθεί από την ερώτηση 1 του μέρους Ε ‘‘ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ’’)…..……. …........................…..

C20_Q03

(4) Αύξηση/μείωση (+/-) των αποθεμάτων των προϊόντων που αγοράζει
και μεταπωλεί η επιχείρηση χωρίς καμιά επεξεργασία.
(Να βρεθεί από την ερώτηση 3 του μέρους Ε ‘‘ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ’’)............... …........................…..

C20_Q04

(5) Αύξηση/μείωση (+/-) των αποθεμάτων των ημιτελών προϊόντων
(Να βρεθεί από την ερώτηση 2 του μέρους E ‘‘ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ’’) …...........

C20_Q05

Άλλα Έσοδα:
(6) Ενοίκια ……………….................................………...................................... …........................…..

C20_Q06

(7) Προμήθειες ..........................................................................….…….............. …........................…..

C20_Q07

(8) Επιχορηγήσεις (για πωλήσεις υπηρεσιών) ...................................................

…........................…..

C20_Q08

(9) Άλλα έσοδα (προσδιορίστε) ........................................................................... …........................…..

C20_Q09

(10) ΣΥΝΟΛΟ {(1) έως (9) εκτός (1)α, (1)β, (1)γ και (1)δ}

…........................…..

C20_Q10

(11) Αγορές εμπορευμάτων για μεταπώληση χωρίς καμιά επεξεργασία ..……

…........................…..

C20_Q11

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ {10-11}

…........................….. C20_TOTAL

(12) Τόκοι που εισπράχθηκαν ....………...............................................................

..........................…..

C20_Q12

(13) Άλλες επιχορηγήσεις/εισφορές …………………………….....………........

........................…..

C20_Q13

(14) Μερίσματα, μετοχές, συναλλαγματική διαφορά και συναφή έσοδα……….

........................…..

C20_Q14

(15) Κέρδος/Ζημιά (+/-) από πώληση πάγιου ενεργητικού ....………...................

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

C20_Q15
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Γ. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α. Πωλήσεις: Είναι η συνολική αξία πωλήσεων και υπηρεσιών της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων προμηθειών,
ναύλων & εξόδων εξαγωγών (δεν υπάρχουν στην έρευνα υπηρεσιών) και εκπτώσεων. Η αξία των πωλήσεων είναι το
ποσό που χρεώνεται ο πελάτης (εξαιρουμένου του Φ.Π.Α.) αφού αφαιρεθούν τυχόν επιστροφές προϊόντων. Στις
επιχειρήσεις όπου πληρώνεται εισαγωγικός δασμός και φόρος κατανάλωσης (excise duty) η αξία των πωλήσεων πρέπει
να συμπεριλαμβάνει το δασμό και το φόρο. Αν όμως τα προϊόντα πωλήθηκαν αδασμολόγητα σε αποθήκες (bonded) ή
για εξαγωγή, να μη συμπεριληφθεί στην αξία ο δασμός.
1) δ. Πωλήσεις υπηρεσιών: Αφορά πωλήσεις υπηρεσιών (χωρίς Φ.Π.Α.) που δεν εμπίπτουν στη κύρια δραστηριότητα
της επιχείρησης. Να δηλωθούν ξεχωριστά στις εξής δύο κατηγορίες:



Επιδιορθώσεις σε άλλους
Άλλες υπηρεσίες (π.χ. ηλεκτρονικά παιχνίδια, έσοδα από υπηρεσίες τηλεφώνων και καθαριστηρίου, αν δεν
εμπίπτουν στην κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης).

Δ. ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013
α. Αγορές εμπορευμάτων για μεταπώληση (χωρίς καμιά επεξεργασία): Είναι η αξία (μετά την αφαίρεση των
εμπορικών εκπτώσεων) όλων των εμπορευμάτων που αγοράστηκαν για μεταπώληση (άσχετα αν πωλήθηκαν όλα ή
μέρος κατά το 2013) και για τα οποία δεν έγινε καμιά επεξεργασία από την επιχείρηση εκτός από την ταξινόμηση και
τη συσκευασία. Πρέπει να συμφωνεί με την ερώτηση Γ. (11) στη σελίδα 3 του ερωτηματολογίου.
β. Αγορές πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας κλπ.: Είναι αγορές που έγιναν το 2013 για πρώτες ύλες,
υλικά συσκευασίας κλπ, άσχετα αν χρησιμοποιήθηκαν όλα ή μέρος κατά το 2013 (π.χ. τρόφιμα, ποτά, φάρμακα, βαφές,
κεριά κλπ.)
γ. Αγορές ανταλλακτικών και καυσίμων: Είναι αγορές ανταλλακτικών και καυσίμων (εξαιρουμένων των καυσίμων
κίνησης) που έγιναν το 2013.

Ε. AΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2013
Η αξία των αποθεμάτων πρέπει να υπολογίζεται και για τις δυο ημερομηνίες στη μέση τιμή αγοράς (μέσο όρο) του
2013. Τα αποθέματα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τυχόν εμπορεύματα που ενοικιάζονται σε άλλους.

(1) Προϊόντα που παράγει η επιχείρηση σας: Αφορά προϊόντα που παράγει και πωλεί η επιχείρηση όπως
αναφέραμε στην ερώτηση Γ. (1) β.
(2) Ημιτελή προϊόντα: Δεν εφαρμόζεται.

(3) Προϊόντα που έχουν αγοραστεί για μεταπώληση: περιλαμβάνονται προϊόντα όπως σοκολάτες, εφημερίδες,
γαριδάκια, τσιγάρα κλπ, τα οποία μεταπωληθήκαν στην ίδια κατάσταση που αγοράστηκαν. Δεν περιλαμβάνονται
προϊόντα που τοποθετούνται στα ψυγεία, όπως παγωτά, αναψυκτικά κλπ.

(4) Πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας: Περιλαμβάνονται υλικά που έχουν άμεση σχέση με την παραγωγή.
(Υπάρχει περιγραφή στις ερωτήσεις ΣΤ. (1) και ΣΤ. (2)).
(5) Άλλα αποθέματα (καύσιμα και ανταλλακτικά): Περιλαμβάνονται καύσιμα (εξαιρουμένων των καυσίμων
κίνησης) όπως γκάζι, βενζίνη, πετρέλαιο, κάρβουνα και μηχανέλαια όπως λάδια για αυτοκίνητα και μηχανήματα.
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Δ. ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Αξία (€)

Κώδικας

.....……….....…..

C30_D_TOT

α. Αγορές εμπορευμάτων για μεταπώληση (χωρίς καμιά επεξεργασία) ........

.....……….....…..

C30_D_A

β. Αγορές πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας κλπ……...…………………..

.....……….....…..

C30_D_B

γ. Αγορές ανταλλακτικών και καυσίμων (εξαιρουμένων καυσίμων κίνησης)

.....……….....…..

C30_D_C

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΩΝ

Ε. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2013

Είδη αποθεμάτων

(1) Προϊόντα που παράγει η επιχείρηση σας ………………………………

1.1.2013
Αξία (€)

31.12.2013
Αξία (€)

C30_Q1_START

C30_Q1_END

……………….

……………….

C30_Q2_START

C30_Q2_END

C30_Q3_START

C30_Q3_END

........…..............

...…...................

C30_Q4_START

C30_Q4_END

(2) Ημιτελή προϊόντα …………………………………………………….
(3) Προϊόντα που έχουν αγοραστεί για μεταπώληση (χωρίς καμιά
επεξεργασία) …………………………………………………………

(4) Πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας ………………………………….

(5) Άλλα αποθέματα (καύσιμα εξαιρουμένων κίνησης και ανταλλακτικά)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

....……….....….

...…………......

C30_Q5_START

C30_Q5_END

………………..

………………..

C30_TOT_START

C30_TOT_END

........…..............

...…..................
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ΣΤ. ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 (ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ)
Να μη συμπεριληφθούν οποιαδήποτε εργατικά στο κεφάλαιο αυτό.
(1) Αξία υλικών (πρώτες ύλες) που χρησιμοποιηθήκαν για παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών: Είναι η αξία των
υλικών που χρησιμοποιηθήκαν για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών από την επιχείρηση και αφορά
επιχειρήσεις που παράλληλα πιθανό να ασχολούνται και με την παραγωγή προϊόντων. Περιλαμβάνονται τρόφιμα, ποτά,
φάρμακα που χρησιμοποιούνται στις κλινικές και τα ιατρεία, πάνες για τους γέροντες στα γηροκομεία, αγορές κασετών
από βίντεο κλαπς, αγορά ταινιών από κινηματογράφους, τα υλικά που χρησιμοποιούν τα κουρεία και κομμωτήρια,
κεριά που χρησιμοποιούνται στις εκκλησίες και μοναστήρια. Να μη συμπεριληφθούν υλικά συσκευασίας και
περιτυλίγματος, γραφική ύλη κλπ (περιλαμβάνονται στις ερωτήσεις ΣΤ. (2) και ΣΤ. (10) του ερωτηματολογίου).
(2) Υλικά συσκευασίας: Είναι τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιηθήκαν από την επιχείρηση για τη συσκευασία των
προϊόντων, όπως κόλλες περιτυλίγματος, δοχεία συσκευασίας φαγητού κλπ.
Για τα ποσά των πιο πάνω ερωτήσεων (1) και (2) υπάρχει ο εξής συσχετισμός: Το σύνολο των δύο ερωτήσεων
πρέπει να ισούται με τα εξής: Αγορές πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας κλπ. (Δ. β σελ. 5 ερωτηματολογίου) συν τη
διαφορά του αποθέματος (αρχικό μείον τελικό απόθεμα (Ε. 4 σελ. 5 ερωτηματολογίου).
(7) Ποσό που πληρώθηκε σε άλλους για εργασία ή υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην επιχείρηση (αφορά άμεσα
την παραγωγή): Περιλαμβάνονται ποσά για μεσιτικά, καθαριότητα, υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών,
νυκτοφυλακή, καθαριστήρια, διαφημίσεις (από διαφημιστικά γραφεία), αναισθησιολόγοι, οδοντοτεχνίτες, δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας, προγραμμάτων και ταινιών, επιδότες, διαιτητές, Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, συνδρομή σε
συνδρομητικά κανάλια, εμφανίσεις καλλιτεχνών από το εξωτερικό κλπ.
(14) Άλλα έξοδα παραγωγής (προσδιορίστε): Θεωρούνται όλα εκείνα τα έξοδα που έχουν άμεση σχέση με τις
εργασίες της επιχείρησης, εξαιρούνται όμως τα διοικητικής ή γραφειακής φύσεως έξοδα που καλύπτονται σε άλλο
μέρος του ερωτηματολογίου. Να συμπεριληφθούν τα υλικά καθαριότητας και τα έξοδα κήπου (π.χ. διακοσμήσεις,
λουλούδια κλπ).

Ζ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
Τα Διοικητικά και άλλα συναφή έξοδα έχουν έμμεση σχέση με την εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης.
(8) Έξοδα παράστασης: Περιλαμβάνουν έξοδα που αφορούν φιλοξενία πελατών, έξοδα που έχουν τα νηπιαγωγεία
και σχολεία στις τελικές τους γιορτές, έξοδα ποδοσφαιριστών σε εστιατόρια και ξενοδοχεία κλπ.
(13) Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και χρήσης εμπορικής επωνυμίας (Patents and Royalties): Περιλαμβάνει το ποσόν
που πληρώνεται κάθε χρόνο από τις επιχειρήσεις σε διεθνείς εταιρείες για χρήση του ονόματος τους π.χ. Hilton,
Meridien, Κ.F.C., McDonald’s κλπ.
(15) Τα «Άλλα διοικητικά έξοδα» θα πρέπει να προσδιοριστούν στο ερωτηματολόγιο και περιλαμβάνουν π.χ.
κοινόχρηστα, αγορά εφημερίδων και περιοδικών, έξοδα διαγωνισμών, δώρα, δωρεές, εισφορές κλπ.

Η. ΕΝΟΙΚΙΑ, ΤΟΚΟΙ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2013
(5) Έμμεσοι φόροι: Είναι όλοι οι φόροι και δικαιώματα (εκτός του φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α.) που έχουν σχέση
με τη λειτουργία της επιχείρησης. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να δοθεί λεπτομερής ανάλυση των
έμμεσων φόρων.
(β) Δημοτικοί/Κοινοτικοί Φόροι (αφαιρούνται σκύβαλα και αποχετευτικό): Εδώ περιλαμβάνονται οι
επαγγελματικοί φόροι, άδειες λειτουργίας της επιχείρησης, άδειες ποτού, τσιγάρων, μουσικής, άδειες παροχής
υπηρεσιών στην παραλία για κρεβατάκια, ομπρέλες, θαλάσσια σπορ κλπ.
(ε) Τέλη διανυκτερεύσεων: Περιλαμβάνει το τέλος που πληρώνουν οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ή τουριστικών
διαμερισμάτων, στο Δήμο ή στο Κοινοτικό Συμβούλιο που ανήκουν, για κάθε διανυκτέρευση.
(ζ) Άλλοι έμμεσοι φόροι (ΚΟΠ, θεάματος, στοιχημάτων κλπ.): Αφορά άλλους έμμεσους φόρους που δεν δηλώθηκαν
πιο πάνω π.χ. δικαιώματα εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών, φόρο υποθήκευσης, φόρο στοιχημάτων όπως
ιπποδρομιακά, ποδοσφαιρικά κλπ, εγγραφή οχημάτων, ΚΟΠ, θεάματος κλπ.
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ΣΤ. ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Άμεσα έξοδα

Αξία (€)

Κώδικας

(1) Αξία υλικών (πρώτες ύλες) που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή
προϊόντων και υπηρεσιών ……....................................................................... ………………...

C40_Q01

(2) Υλικά συσκευασίας ………………………………………………………...

………………...

C40_Q02

(3) Καύσιμα (π.χ. για θέρμανση, βενζίνη, μαζούτ, γκάζι, κάρβουνα κλπ.) ........

………………...

C40_Q03

(4) Ηλεκτρισμός ……………………………………...….………………….….

………………...

C40_Q04

(5) Νερό …………………………...………..……………………………....…..

………………...

C40_Q05

α. Καύσιμα και λιπαντικά οχημάτων/βαρκών ……………..………… ………………...

C40_Q06a

β. Επιδιορθώσεις και άλλα έξοδα οχημάτων/βαρκών...……...…….

………………...

C40_Q06b

γ. Ποσό που πληρώθηκε σε άλλους για μεταφορικά ..………......….

………………...

C40_Q06c

(7) Ποσό που πληρώθηκε σε άλλους για εργασία ή υπηρεσίες που
παρασχέθηκαν στην επιχείρηση (αφορά άμεσα την παραγωγή)..…..………

………………...

C40_Q07

(8) Ανταλλακτικά και επιδιορθώσεις μηχανημάτων και εξοπλισμού ……....….

………………...

C40_Q08

(9) Ποσό που πληρώθηκε για συνηθισμένες επιδιορθώσεις ή συντήρηση
κτιρίων και υποστατικών της επιχείρησης ..………………..........…………

………………...

C40_Q09

(10) Εκτυπωτικά και γραφική ύλη …………………………………....….…….

………………...

C40_Q10

(11) Αξία υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή κτιρίων και
εξοπλισμού από την επιχείρηση για δική της χρήση .............................……

………………...

C40_Q11

(12) Τέλη (σκύβαλα, αποχετευτικό κλπ.) ……………………………...………...

………………...

C40_Q12

(13) Στολές, ρουχισμός, λευκά είδη και αντικαταστάσεις ....................................

………………...

C40_Q13

(14) Άλλα έξοδα παραγωγής (υλικά καθαριότητας κλπ.):
..............................................................…………………...………….....…...

………………...

C40_Q14

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΜΕΣΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

………………...

C40_TOT

(6) Έξοδα Οχημάτων/βαρκών……...Άδειες κυκλοφορίας…….Ασφάλειες..…..
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Ζ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Είδη εξόδων

Αξία (€)

Κώδικας

(1) Τηλεφωνικά, ταχυδρομικά, ταχυμεταφορές και συναφή ...............................

………………...

C50_Q01

(2) Διαφημίσεις ...................................................................................................

………………...

C50_Q02

(3) Νομικές υπηρεσίες .........................................................................................

………………...

C50_Q03

(4) Λογιστικά και ελεγκτικά ................................................................................

………………...

C50_Q04

(5) Τεχνικές – συμβουλευτικές υπηρεσίες ..........................................................

………………...

C50_Q05

α. Κτιρίων και μηχανημάτων .............................................................

………………...

C50_Q06a

β. Οχημάτων/βαρκών .........................................................................

………………...

C50_Q06b

γ. Εμπορευμάτων ...............................................................................

………………...

C50_Q06c

δ. Άλλες (προσδιορίστε) ....................................................................

………………...

C50_Q06d

(7) Αποθηκευτικά ................................................................................................

………………...

C50_Q07

(8) Έξοδα παράστασης ........................................................................................

………………...

C50_Q08

(9) Ταξιδιωτικά, οδοιπορικά (εσωτερικού, εξωτερικού) ....................................

………………...

C50_Q09

(10) Εκπαίδευση προσωπικού (σεμινάρια κλπ.) ...................................................

………………...

C50_Q10

(11) Τραπεζικά δικαιώματα ...................................................................................

………………...

C50_Q11

(12) Συνδρομές (εκτός από δωρεές) ......................................................................

………………...

C50_Q12

(13) Δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και χρήσης εμπορικής επωνυμίας (Patents and
Royalties) .......................................................................................................

………………...

C50_Q13

(14) Πληρωμές για εργαζομένους από γραφεία διαμεσολάβησης ........................

………………...

C50_Q14

(15) Άλλα διοικητικά έξοδα (κοινόχρηστα, εφημερίδες, δωρεές κλπ.)
........................................................................................................................

………………...

C50_Q15

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

………………...

C50_TOT

(6) Ασφάλειες: (…………………)
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Η. ΕΝΟΙΚΙΑ, ΤΟΚΟΙ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Ενοίκια, τόκοι, αποσβέσεις και έμμεσοι φόροι

Αξία (€)

Κώδικας

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

C60_Q01a

β. Σε περίπτωση ιδιόκτητων υποστατικών δηλώστε το
ενοίκιο που θα πληρωνόταν αν το υποστατικό ενοικιαζόταν .......................... ..........................

C60_Q01b

(1) Ενοίκιο κτιρίων και χώρων στάθμευσης:
α. Πληρωθέν ........................................................................................................

(2) Ενοίκιο μηχανημάτων και οχημάτων ...................................................................

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

C60_Q02

(3) Τόκοι για δάνεια της επιχείρησης σας ..................................................................

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

C60_Q03

(4) Αποσβέσεις για κτίρια, μηχανήματα, οχήματα και για
άλλο εξοπλισμό της επιχείρησής σας .................................................................... ..........................

C60_Q04

(5) Έμμεσοι φόροι:
α. Άδειες κυκλοφορίας οχημάτων/βαρκών της επιχείρησης ...............................

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

C60_Q05a

β. Δημοτικοί/Κοινοτικοί Φόροι (αφαιρούνται σκύβαλα και αποχετευτικό) .......

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

C60_Q05b

γ. Δημοτικό/Κοινοτικό τέλος ακίνητης περιουσίας ............................................

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

C60_Q05c

δ. Χαρτόσημα ......................................................................................................

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

C60_Q05d

ε. Τέλη διανυκτερεύσεων ....................................................................................

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

C60_Q05e

ζ. Άλλοι έμμεσοι φόροι (ΚΟΠ, θεάματος, στοιχημάτων κλπ.) ...........................

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

C60_Q05f

(6) Φόρος Κατανάλωσης (που περιλαμβάνεται στην αξία πωλήσεων) .....................

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ, ΤΟΚΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ

C60_Q06

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

C60_TOT
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Θ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013
Αγορές
Αξία (€)

Πωλήσεις
Αξία (€)

C70_Q1_P

C70_Q1_S

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

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

C70_Q2a_P

C70_Q2a_S

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

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

C70_Q2b_P

C70_Q2b_S

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

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

C70_Q3_P

C70_Q3_S

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

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

C70_Q4_P

C70_Q4_S

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

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

C70_Q5_P

C70_Q5_S

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

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

C70_Q6_P

C70_Q6_S

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

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

C70_Q6a_P

C70_Q6a_S

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

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

C70_Q6b_P

C70_Q6b_S

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

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

C70_Q7_P

C70_Q7_S

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

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

C70_Q7a_P

C70_Q7a_S

α. Υλικός Εξοπλισμός …………………………………………….............

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

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

β. Άυλος Εξοπλισμός (π.χ φήμη και πελατεία, αγορά/πώληση
ποδοσφαιριστών, παραγωγή κυπριακών ταινιών κτλ) ……………………..

C70_Q7a_P

C70_Q7b_S

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

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

C70_TOT_P

C70_TOT_S

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

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

Είδη εξοπλισμού

(1) Γη και οικόπεδα ..........................................................................................
(2) Παλαιά κτίρια που κτίστηκαν πριν το 2013 και χρησιμοποιούντο:
α. ως κατοικίες ................................................................................

β. σε οικονομική δραστηριότητα ....................................................
(3) Νέες οικοδομές (αγορά, ανέγερση, μεγάλες επιδιορθώσεις και μετατροπές
συμπεριλ. συσκευών κλιματισμού και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων)...........
(4) Μεταφορικά μέσα .......................................................................................

(5) Έπιπλα και σκεύη ........................................................................................

(6) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικά προγράμματα ……………...
α. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ………………………………………………
β. Λογισμικά προγράμματα ………………………………………………..

(7) Μηχανικός και άλλος εξοπλισμός (άνω των €500 έκαστος) ……………

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ/ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Θ. ΚEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013
Οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν την αξία αγοράς των κεφαλαιουχικών αγαθών, έξοδα
εγκαταστάσεως και άλλα έξοδα μέχρι να λειτουργήσουν. Η αξία των κεφαλαιουχικών αγαθών που παράγονται από την
επιχείρηση για δική της χρήση να περιλαμβάνει τόσο τα υλικά όσο και τα εργατικά που χρησιμοποιήθηκαν.
(6) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικά προγράμματα: Περιλαμβάνονται κυρίως μικροϋπολογιστές και
παρεμφερείς συσκευές όπως επίσης και διάφορα συστήματα προγραμματισμού και λειτουργίας των υπολογιστών
καθώς και λογισμικά προγράμματα. Να περιληφθούν και προγράμματα για ιδία χρήση.
(7) Μηχανικός και άλλος εξοπλισμός: Να περιληφθούν όλα τα μηχανήματα και άλλος μηχανικός εξοπλισμός όπως
μηχανές γραφείων (ταμειακές, λογιστικές, γραφομηχανές, τέλεξ κλπ.), κινητός μηχανικός εξοπλισμός (π.χ. φορτωτήρες)
και άλλα μηχανήματα και ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. Επίσης περιλαμβάνονται
επαγγελματικά εργαλεία διαφόρων τύπων, (που η αξία τους υπερβαίνει τα €500), όπως καρότσες, κιβώτια, τρόλεϊ,
ζυγαριές, στεγνωτήρες μαλλιών, παιχνίδια εξωτερικού χώρου σε νηπιαγωγεία και γενικά άλλος κεφαλαιουχικός
εξοπλισμός (π.χ. άυλος εξοπλισμός όπως φήμη και πελατεία, αγορά/πώληση ποδοσφαιριστών, παραγωγή
κυπριακών ταινιών από τηλεοπτικά κανάλια) που δεν καλύπτεται στις άλλες κατηγορίες.
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Ι. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014
Απασχόληση και παραγωγή:
(1) Αριθμός απασχοληθέντων προσώπων............................................................

………………...

C80_Q1

(2) Μέσος όρος απασχοληθέντων προσώπων (ισοδυναμία πλήρους
απασχόλησης) ................................................................................................

………………...

C80_Q2

(3) Συνολική αξία παραγωγής (€) της επιχείρησης .....................

………………...

C80_Q3

Αξία (€)

Κεφαλαιουχικές επενδύσεις:
(4) Γη και οικόπεδα .............................................................................................

………………...

C80_Q4

(5) Κτίρια και άλλα οικοδομικά έργα ..................................................................

………………...

C80_Q5

(6) Μηχανήματα και άλλος μηχανικός εξοπλισμός (συμπεριλ. Η.Υ) ……..

………………...

C80_Q6

(7) Μεταφορικά μέσα ..........................................................................................

………………...

C80_Q7

(8) Έπιπλα και σκεύη ……..................................................................................

………………...

C80_Q8

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

………………...

C80_TOT

Πληροφορίες Ελεγκτικού Γραφείου:
Επωνυμία: ...............................................................................................................................................................................
Διεύθυνση: ..............................................................................................................................................................................
Τηλέφωνο: ..............................................................................................................................................................................
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email):

…………………………………………………………………………………….......

Όνομα προσώπου της επιχείρησης που έδωσε τις πληροφορίες:
........................................................................................................
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email):

(τηλέφωνο: ..............................................)

…………………………………………………………………………………….......

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΧΡΗΣΗ
Απογραφέας ..................................................................................

Ημερομηνία

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

Εξετάστηκε από ............................................................................

Ημερομηνία

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

Κωδικοποιήθηκε από ....................................................................

Ημερομηνία

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

Τελική εξέταση του ερωτηματολογίου από ...................................

Ημερομηνία

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

