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ΓΗΑ ΔΠΗΖΜΖ ΥΡΖΖ
πληειεζηήο
ηάζκηζεο
NACE Rev. 2

Κψδηθαο
Απαζρφιεζεο

Οηθνλνκηθή
Καηεγνξία

Γεσγξαθηθφο
Κψδηθαο

Ννκηθή Μνξθή
Δπηρείξεζεο

Θεζκηθφο
Σνκέαο

Α. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
1.

Δπσλπκία ηεο Δπηρείξεζεο ή Όλνκα Ηδηνθηήηε: ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2.

Γηεχζπλζε Γξαζηεξηφηεηαο ηεο Δπηρείξεζεο: .............................................................................................................
(Οδφο θαη αξηζκφο)
Πφιε/Υσξηφ: ...................................................................................

3.

Δπαξρία: .........................................................

Γηεχζπλζε Αιιεινγξαθίαο: .........................................................................................................................................
Σαρπδξνκηθφο Κψδηθαο: ..................................................................

Σαρπδξνκηθή Θπξίδα: ....................................

Σειέθσλν: .......................................................................................

Φαμ: ...............................................................

Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε (email):

……………………………………………………………………………………

4.

Ννκηθή Μνξθή ηεο Δπηρείξεζεο: .................................................................................................................................

5.

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηφηεηαο
(Πξνζδηνξίζηε πιήξσο): ...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Γεληθέο Παξαηεξήζεηο
1. Ζ Έξεπλα θαιχπηεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. θνπφο ηεο είλαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ
απαζρφιεζε, παξαγσγή, έμνδα, απνζέκαηα θαη εμνπιηζκφ ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ. Σα ζηνηρεία απηά ζεσξνχληαη
αλαγθαία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ θαη γηα ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Κχπξνπ.
2. Ζ Έξεπλα δηεμάγεηαη κε βάζε ηνλ πεξί ηαηηζηηθήο Νφκν, αξ. 15(Η)/2000. Άξλεζε ή ακέιεηα γηα παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ ή παξνρή αλαθξηβψλ ή ειιηπψλ ζηνηρείσλ ππφθεηηαη ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ Νφκνπ.
3. Παξαθαιψ φπσο απαληήζεηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο κε θάζε δπλαηή αθξίβεηα. Αλ δε γλσξίδεηε φια ηα δεηεζέληα
ζηνηρεία κε αθξίβεηα, κπνξείηε λα δψζεηε ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζή ζαο.
4.

Όια ηα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηε ρξνληθή πεξίνδν 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 κέρξη 31ε Γεθεκβξίνπ 2014.

ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΘΑ ΓΟΘΟΤΝ ΘΑ ΣΖΡΖΘΟΤΝ Ω ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΑ
Ζ ηαηηζηηθή Τπεξεζία ππνρξενχηαη ζχκθσλα κε ηνλ πεξί ηαηηζηηθήο Νφκν λα ηεξήζεη ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζα
δειψζεηε σο εκπηζηεπηηθά. Οη απαληήζεηο ζαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ζθνπνχο ζηαηηζηηθήο
θαη θαλέλαο δε ζα ιάβεη γλψζε ησλ αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζήο ζαο νχηε Γεκφζηα Αξρή, νχηε ηδηψηεο.
5.

Γ. Υξ. Γεσξγίνπ
Γηεπζπληήο
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο
Απξίιηνο, 2015.
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B. ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΑΜΟΗΒΖ ΑΠΑΥΟΛΖΘΔΝΣΩΝ
πλνιηθφο αξηζκφο αηφκσλ πνπ εξγάζηεθαλ ζηελ επηρείξεζε ην 2014.
(αλεμάξηεηα απφ ηελ πεξίνδν απαζρφιεζεο φπσο θαίλεηαη ζην έληππν ΗR7
πνπ εηνηκάδεη ν ειεγθηήο ηεο επηρείξεζεο γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο)

1.

C10_Q1

χλνιν απαζρφιεζεο γηα ην 2014. (Μέζνο φξνο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνιεζέλησλ ζηα ηξίκελα)

2.

ΤΝΟΛΟ
(Μέζνο Όξνο)

Ηαλνπάξηνο-Μάξηηνο

Απξίιηνο-Ηνχληνο

Ηνχιηνο-επηέκβξηνο

Οθηψβξηνο-Γεθέκβξηνο

C10_Q2_V1

C10_Q2_V2

C10_Q2_V3

C10_Q2_V4

C10_Q2_V5

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

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

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

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

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

3.

Αξηζκφο απαζρνιεζέλησλ πξνζψπσλ θαη ε ακνηβή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014.

Καηεγνξίεο
εξγαδνκέλσλ

Δξγαδφκελνη
ηδηνθηήηεο θαη
ζπλέηαηξνη
Απαζρνινχκελα
κέιε νηθνγέλεηαο
ρωξίο κηζζό
Πιήξσο

Απαζρνινχκελνη
ππάιιεινη/εξγάηεο
Μεξηθψο
απαζρνινχκελνη
ππάιιεινη/εξγάηεο
ΤΝΟΛΟ
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ

χλνιν
σξψλ πνπ
εξγάδνληαη
εβδνκαδηαίσο
ηα κεξηθψο
απαζρνινχκελα
άηνκα

πλεηζθνξά
εξγνδφηε ζηα
δηάθνξα ηακεία
εξγνδνζίαο (€)
(πεξηιακβάλεη θαη
ηελ αζθάιεηα
επζχλεο εξγνδφηε)

Μέζνο φξνο
απαζρνιεζέλησλ
πξνζψπσλ
(ηζνδπλακία
πιήξνπο
απαζρφιεζεο)

Μηζζνί θαη
εκεξνκίζζηα
(€)

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

…………………

…………………

………………

Αξηζκφο
απαζρνιεζέλησλ
πξνζψπσλ

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 ΣΟΤ
ΟΠΟΗΟΤ
ΓΤΝΑΗΚΔ
4.

5.

…………………

Αξηζκφο εκεξψλ εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο γηα ην 2014
(δειαδή κέξεο πνπ ε επηρείξεζε ήηαλ αλνηθηή γηα ηνπο απαζρνινχκελνπο
ππάιιεινπο/εξγάηεο).
Δηήζηνο κέζνο φξνο εκεξψλ άδεηαο (αλ ε άδεηα δίλεηαη εθ πεξηηξνπήο),
αζζελείαο θαη απψιεηα απφ απεξγίεο θαηά απαζρνινχκελν πξφζσπν ζηελ
επηρείξεζε γηα ην 2014.

C10_Q4

C10_Q5
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Γ. ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ
εκείωζε: Όια ηα δεηνύκελα ζηνηρεία ηεο ελόηεηαο απηήο λα δνζνύλ ζε ΔΤΡΩ (€)
Α. Πσιήζεηο …........................

Β. Πξνκήζεηεο ...........................

Γ. Δθπηψζεηο/Δπηζηξνθέο ............................
Αμία (€)

Κψδηθαο

(1) πλνιηθή αμία πωιήζεωλ θαη ππεξεζηώλ γηα ην 2014{ Α-Β-Γ-Γ }…......

…........................…..

C20_Q01

α. Κχξηα δξαζηεξηφηεηα ……………………………….............………............

...…………….....…..

C20_Q01A

β. Πσιήζεηο πξντφλησλ πνπ παξάγεη ε επηρείξεζή ζαο ..............………............ …........................…..

C20_Q01B

γ. Πσιήζεηο πξντφλησλ πνπ αγνξάδεη θαη κεηαπσιεί ε επηρείξεζή
ζαο ρσξίο θακηά επεμεξγαζία ............................………................................. …........................…..

C20_Q01C

δ. Πσιήζεηο ππεξεζηψλ
i. Δπηδηνξζψζεηο ζε άιινπο ……………….................................... …........................…..

C20_Q01D1

ii. Άιιεο ππεξεζίεο ( Πξνζδηνξίζηε )……………………...………. …........................…..

C20_Q01D2

(2) Αμία εμνπιηζκνχ πνπ παξάρζεθε απφ ηελ επηρείξεζε γηα δηθή ηεο ρξήζε… …........................…..

C20_Q02

(3) Αχμεζε/κείσζε (+/-) ησλ απνζεκάησλ ησλ πξντφλησλ
πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε.
(Να βξεζεί απφ ηελ εξψηεζε 1 ηνπ κέξνπο Δ ‘‘ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ’’)…..……. …........................…..

C20_Q03

(4) Αχμεζε/κείσζε (+/-) ησλ απνζεκάησλ ησλ πξντφλησλ πνπ αγνξάδεη
θαη κεηαπωιεί ε επηρείξεζε ρσξίο θακηά επεμεξγαζία.
(Να βξεζεί απφ ηελ εξψηεζε 3 ηνπ κέξνπο Δ ‘‘ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ’’)............... …........................…..

C20_Q04

(5) Αχμεζε/κείσζε (+/-) ησλ απνζεκάησλ ησλ εκηηειψλ πξντφλησλ
(Να βξεζεί απφ ηελ εξψηεζε 2 ηνπ κέξνπο E ‘‘ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ’’) …...........

C20_Q05

Άιια Έζνδα:
(6) Δλνίθηα ……………….................................………...................................... …........................…..

C20_Q06

(7) Πξνκήζεηεο ..........................................................................….…….............. …........................…..

C20_Q07

(8) Δπηρνξεγήζεηο (γηα πσιήζεηο ππεξεζηψλ) ...................................................

…........................…..

C20_Q08

(9) Άιια έζνδα (πξνζδηνξίζηε) ........................................................................... …........................…..

C20_Q09

(10) ΤΝΟΛΟ {(1) έωο (9) εθηφο (1)α, (1)β, (1)γ θαη (1)δ}

…........................…..

C20_Q10

(11) Αγνξέο εκπνξεπκάησλ γηα κεηαπώιεζε ρσξίο θακηά επεμεξγαζία ..……

…........................…..

C20_Q11

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ {10-11}

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

(12) Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ ....………...............................................................
....………................................... ....………....................................
(13)
Άιιεο επηρνξεγήζεηο/εηζθνξέο …………………………….....………........
………………………………………………..………........................

..........................…..

C20_Q12

........................…..

C20_Q13

(14) Μεξίζκαηα, κεηνρέο, ζπλαιιαγκαηηθή δηαθνξά θαη ζπλαθή έζνδα……….
. ....………......................................
(15)
Κέξδνο/Εεκηά (+/-) απφ πψιεζε πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ....………...................
...........................................................………..........................................………...
................................

........................…..

C20_Q14

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

C20_Q15

Γ. ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ
Α. Πωιήζεηο: Δίλαη ε ζπλνιηθή αμία πσιήζεσλ θαη ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνκεζεηψλ,
εθπηψζεσλ θαη επηζηξνθψλ. Ζ αμία ησλ πσιήζεσλ είλαη ην πνζφ πνπ ρξεψλεηαη ν πειάηεο (εμαηξνπκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.)
αθνχ αθαηξεζνχλ ηπρφλ επηζηξνθέο πξντφλησλ. ηηο επηρεηξήζεηο φπνπ πιεξψλεηαη εηζαγσγηθφο δαζκφο θαη θφξνο
θαηαλάισζεο (excise duty) ε αμία ησλ πσιήζεσλ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ην δαζκφ θαη ην θφξν. Αλ φκσο ηα
πξντφληα πσιήζεθαλ αδαζκνιφγεηα ζε απνζήθεο (bonded) ή γηα εμαγσγή, λα κε ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αμία ν δαζκφο.
(1) δ. Πωιήζεηο ππεξεζηώλ: Αθνξά πσιήζεηο ππεξεζηψλ (ρσξίο Φ.Π.Α.) πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηε θχξηα
δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Να δεισζνχλ μερσξηζηά ζηηο εμήο δχν θαηεγνξίεο:



Δπηδηνξζψζεηο ζε άιινπο
Άιιεο ππεξεζίεο (π.ρ. ειεθηξνληθά παηρλίδηα, έζνδα απφ ππεξεζίεο ηειεθψλσλ θαη θαζαξηζηεξίνπ, αλ δελ
εκπίπηνπλ ζηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο).

Γ. ΑΓΟΡΔ ΓΗΑ ΣΟ 2014
α. Αγνξέο εκπνξεπκάηωλ γηα κεηαπώιεζε (ρωξίο θακηά επεμεξγαζία): Δίλαη ε αμία (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ
εκπνξηθψλ εθπηψζεσλ) φισλ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ αγνξάζηεθαλ γηα κεηαπψιεζε (άζρεηα αλ πσιήζεθαλ φια ή
κέξνο θαηά ην 2014) θαη γηα ηα νπνία δελ έγηλε θακηά επεμεξγαζία απφ ηελ επηρείξεζε εθηφο απφ ηελ ηαμηλφκεζε θαη
ηε ζπζθεπαζία. Πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηελ εξψηεζε Γ. (11) ζηε ζειίδα 3 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
β. Αγνξέο πξώηωλ πιώλ, πιηθώλ ζπζθεπαζίαο θιπ.: Δίλαη αγνξέο πνπ έγηλαλ ην 2014 γηα πξψηεο χιεο,
πιηθά ζπζθεπαζίαο θιπ, άζρεηα αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ φια ή κέξνο θαηά ην 2014 (π.ρ. ηξφθηκα, πνηά, θάξκαθα, βαθέο,
θεξηά θιπ.)
γ. Αγνξέο αληαιιαθηηθώλ θαη θαπζίκωλ: Δίλαη αγνξέο αληαιιαθηηθψλ θαη θαπζίκσλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ θαπζίκσλ
θίλεζεο) πνπ έγηλαλ ην 2014.

Δ. AΠΟΘΔΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ 2014
Ζ αμία ησλ απνζεκάησλ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη θαη γηα ηηο δπν εκεξνκελίεο ζηε κέζε ηηκή αγνξάο (κέζν φξν) ηνπ
2014. Σα απνζέκαηα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηπρφλ εκπνξεχκαηα πνπ ελνηθηάδνληαη ζε άιινπο.
(1) Πξνϊόληα πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε ζαο: Αθνξά πξντφληα πνπ παξάγεη θαη πσιεί ε επηρείξεζε φπσο αλαθέξακε
ζηελ εξψηεζε Γ. (1) β.
(2) Ζκηηειή πξνϊόληα: Γελ εθαξκφδεηαη.
(3) Πξνϊόληα πνπ έρνπλ αγνξαζηεί γηα κεηαπώιεζε: πεξηιακβάλνληαη πξντφληα φπσο ζνθνιάηεο, εθεκεξίδεο,
γαξηδάθηα, ηζηγάξα θιπ, ηα νπνία κεηαπσιεζήθαλ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε πνπ αγνξάζηεθαλ. Γελ πεξηιακβάλνληαη
πξντφληα πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα ςπγεία, φπσο παγσηά, αλαςπθηηθά θιπ.
(4) Πξώηεο ύιεο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο: Πεξηιακβάλνληαη πιηθά πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή.
(Τπάξρεη πεξηγξαθή ζηηο εξσηήζεηο Σ. (1) θαη Σ. (2)).
(5) Άιια απνζέκαηα (θαύζηκα θαη αληαιιαθηηθά): Πεξηιακβάλνληαη θαχζηκα (εμαηξνπκέλσλ ησλ θαπζίκσλ
θίλεζεο) φπσο γθάδη, βελδίλε, πεηξέιαην, θάξβνπλα θαη κεραλέιαηα φπσο ιάδηα γηα απηνθίλεηα θαη κεραλήκαηα.
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Γ. ΑΓΟΡΔ ΓΗΑ ΣΟ 2014

Αμία (€)

Κψδηθαο

.....……….....…..

C30_D_TOT

α. Αγνξέο εκπνξεπκάησλ γηα κεηαπψιεζε (ρσξίο θακηά επεμεξγαζία) ........

.....……….....…..

C30_D_A

β. Αγνξέο πξψησλ πιψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θιπ……...…………………..

.....……….....…..

C30_D_B

γ. Αγνξέο αληαιιαθηηθψλ θαη θαπζίκσλ εμαηξνπκέλσλ θίλεζεο ……..…….

.....……….....…..

C30_D_C

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΑΓΟΡΩΝ

Δ. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΟΤ 2014

Δίδε απνζεκάησλ

(1) Πξντφληα πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε ζαο ………………………………

1.1.2014
Αμία (€)

31.12.2014
Αμία (€)

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) Ζκηηειή πξντφληα …………………………………………………….
(3) Πξντφληα πνπ έρνπλ αγνξαζηεί γηα κεηαπψιεζε (ρσξίο θακηά
επεμεξγαζία) …………………………………………………………

(4) Πξψηεο χιεο θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο ………………………………….

(5) Άιια απνζέκαηα (θαχζηκα εμαηξνπκέλσλ θίλεζεο θαη αληαιιαθηηθά)

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ

....……….....….

...…………......

C30_Q5_START

C30_Q5_END

………………..

………………..

C30_TOT_START

C30_TOT_END

........…..............

...…..................

Σ. ΔΞΟΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟ 2014 (ΑΜΔΑ ΔΞΟΓΑ)
Να κε ζπκπεξηιεθζνύλ νπνηαδήπνηε εξγαηηθά ζην θεθάιαην απηό.
(1) Αμία πιηθώλ (πξώηεο ύιεο) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα παξαγωγή πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ: Δίλαη ε αμία ησλ
πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηελ επηρείξεζε θαη αθνξά
επηρεηξήζεηο πνπ παξάιιεια πηζαλφ λα αζρνινχληαη θαη κε ηελ παξαγσγή πξντφλησλ. Πεξηιακβάλνληαη ηξφθηκα, πνηά,
θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θιηληθέο θαη ηα ηαηξεία, πάλεο γηα ηνπο γέξνληεο ζηα γεξνθνκεία, αγνξέο θαζεηψλ
απφ βίληεν θιαπο, αγνξά ηαηληψλ απφ θηλεκαηνγξάθνπο, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνπξεία θαη θνκκσηήξηα,
θεξηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα. Να κε ζπκπεξηιεθζνχλ πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη
πεξηηπιίγκαηνο, γξαθηθή χιε θιπ (πεξηιακβάλνληαη ζηηο εξσηήζεηο Σ. (2) θαη Σ. (10) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ).
(2) Τιηθά ζπζθεπαζίαο: Δίλαη ηα δηάθνξα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ
πξντφλησλ, φπσο θφιιεο πεξηηπιίγκαηνο, δνρεία ζπζθεπαζίαο θαγεηνχ θιπ.
Γηα ηα πνζά ηωλ πην πάλω εξωηήζεωλ (1) θαη (2) ππάξρεη ν εμήο ζπζρεηηζκόο: Σν ζχλνιν ησλ δχν εξσηήζεσλ
πξέπεη λα ηζνχηαη κε ηα εμήο: Αγνξέο πξψησλ πιψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θιπ. (Γ. β ζει. 5 εξσηεκαηνινγίνπ) ζπλ ηε
δηαθνξά ηνπ απνζέκαηνο (αξρηθφ κείνλ ηειηθφ απφζεκα (Δ. 4 ζει. 5 εξσηεκαηνινγίνπ).
(7) Πνζό πνπ πιεξώζεθε ζε άιινπο γηα εξγαζία ή ππεξεζίεο πνπ παξαζρέζεθαλ ζηελ επηρείξεζε (αθνξά άκεζα
ηελ παξαγωγή): Πεξηιακβάλνληαη πνζά γηα κεζηηηθά, θαζαξηφηεηα, ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ,
λπθηνθπιαθή, θαζαξηζηήξηα, δηαθεκίζεηο (απφ δηαθεκηζηηθά γξαθεία), αλαηζζεζηνιφγνη, νδνληνηερλίηεο, δηθαηψκαηα
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, πξνγξακκάησλ θαη ηαηληψλ, επηδφηεο, δηαηηεηέο, Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο, ζπλδξνκή ζε
ζπλδξνκεηηθά θαλάιηα, εκθαλίζεηο θαιιηηερλψλ απφ ην εμσηεξηθφ θιπ.
(14) Άιια έμνδα παξαγωγήο (πξνζδηνξίζηε): Θεσξνχληαη φια εθείλα ηα έμνδα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο
εξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο, εμαηξνχληαη φκσο ηα δηνηθεηηθήο ή γξαθεηαθήο θχζεσο έμνδα πνπ θαιχπηνληαη ζε άιιν
κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Να ζπκπεξηιεθζνχλ ηα πιηθά θαζαξηφηεηαο θαη ηα έμνδα θήπνπ.

Ε. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΓΑ
Σα δηνηθεηηθά θαη άιια ζπλαθή έμνδα έρνπλ έκκεζε ζρέζε κε ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.
(8) Έμνδα παξάζηαζεο: Πεξηιακβάλνπλ έμνδα πνπ αθνξνχλ θηινμελία πειαηψλ, έμνδα πνπ έρνπλ ηα λεπηαγσγεία
θαη ζρνιεία ζηηο ηειηθέο ηνπο γηνξηέο, έμνδα πνδνζθαηξηζηψλ ζε εζηηαηφξηα θαη μελνδνρεία θιπ.
(13) Γηθαηώκαηα επξεζηηερλίαο θαη ρξήζεο εκπνξηθήο επωλπκίαο (Patents and Royalties): Πεξηιακβάλεη ην πνζφλ
πνπ πιεξψλεηαη θάζε ρξφλν απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζε δηεζλείο εηαηξείεο γηα ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ηνπο.
(15) Σα «Άιια δηνηθεηηθά έμνδα» ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη πεξηιακβάλνπλ π.ρ.
θνηλφρξεζηα, αγνξά εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, έμνδα δηαγσληζκψλ, δψξα, δσξεέο, εηζθνξέο θιπ.

Ζ. ΔΝΟΗΚΗΑ, ΣΟΚΟΗ, ΑΠΟΒΔΔΗ ΚΑΗ ΔΜΜΔΟΗ ΦΟΡΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 2014
(5) Έκκεζνη θόξνη: Δίλαη φινη νη θφξνη θαη δηθαηψκαηα (εθηφο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α.) πνπ έρνπλ ζρέζε
κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα γηα λα δνζεί ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ
έκκεζσλ θφξσλ.
(β) Γεκνηηθνί/Κνηλνηηθνί Φόξνη (αθαηξνύληαη ζθύβαια θαη απνρεηεπηηθό): Δδψ πεξηιακβάλνληαη νη
επαγγεικαηηθνί θφξνη, άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, άδεηεο πνηνχ, ηζηγάξσλ, κνπζηθήο, άδεηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ ζηελ παξαιία γηα θξεβαηάθηα, νκπξέιεο, ζαιάζζηα ζπνξ θιπ.
(ε) Σέιε δηαλπθηεξεύζεωλ: Πεξηιακβάλεη ην ηέινο πνπ πιεξψλνπλ νη ηδηνθηήηεο μελνδνρείσλ ή ηνπξηζηηθψλ
δηακεξηζκάησλ, ζην Γήκν ή ζην Κνηλνηηθφ πκβνχιην πνπ αλήθνπλ, γηα θάζε δηαλπθηέξεπζε.
(δ) Άιινη έκκεζνη θόξνη (ΚΟΠ, ζεάκαηνο, ζηνηρεκάηωλ θιπ.): Αθνξά άιινπο έκκεζνπο θφξνπο πνπ δελ δειψζεθαλ
πην πάλσ π.ρ. δηθαηψκαηα εγγξαθήο ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ, θφξν ππνζήθεπζεο, θφξν ζηνηρεκάησλ φπσο
ηππνδξνκηαθά, πνδνζθαηξηθά θιπ, εγγξαθή νρεκάησλ, ΚΟΠ, ζεάκαηνο θιπ.

Αξηζκφο Κάξηαο
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Σ. ΔΞΟΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟ 2014

Δίδε εμφδσλ

Αμία (€)

Κψδηθαο

(1) Αμία πιηθψλ (πξψηεο χιεο) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ……....................................................................... ………………...

C40_Q01

(2) Τιηθά ζπζθεπαζίαο ………………………………………………………...

………………...

C40_Q02

(3) Καχζηκα (π.ρ. γηα ζέξκαλζε, βελδίλε, καδνχη, γθάδη, θάξβνπλα θιπ.) ........

………………...

C40_Q03

(4) Ζιεθηξηζκφο ……………………………………...….………………….….

………………...

C40_Q04

(5) Νεξφ …………………………...………..……………………………....…..

………………...

C40_Q05

α. Καχζηκα θαη ιηπαληηθά νρεκάησλ/βαξθψλ ……………..…………..…….
………………...

C40_Q06a

β. Δπηδηνξζψζεηο θαη άιια έμνδα νρεκάησλ/βαξθψλ...……...…….

………………...

C40_Q06b

γ. Πνζφ πνπ πιεξψζεθε ζε άιινπο γηα κεηαθνξηθά ..………......….

………………...

C40_Q06c

(7) Πνζφ πνπ πιεξψζεθε ζε άιινπο γηα εξγαζία ή ππεξεζίεο πνπ
παξαζρέζεθαλ ζηελ επηρείξεζε (αθνξά άκεζα ηελ παξαγσγή)..…..………

………………...

C40_Q07

(8) Αληαιιαθηηθά θαη επηδηνξζψζεηο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ……....….

………………...

C40_Q08

(9) Πνζφ πνπ πιεξψζεθε γηα ζπλεζηζκέλεο επηδηνξζψζεηο ή ζπληήξεζε
θηηξίσλ θαη ππνζηαηηθψλ ηεο επηρείξεζεο ..………………..........…………

………………...

C40_Q09

(10) Δθηππσηηθά θαη γξαθηθή χιε …………………………………....….…….

………………...

C40_Q10

(11) Αμία πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ θαη
εμνπιηζκνχ απφ ηελ επηρείξεζε γηα δηθή ηεο ρξήζε .............................……

………………...

C40_Q11

(12) Σέιε (ζθχβαια, απνρεηεπηηθφ θιπ.) ……………………………...………...

………………...

C40_Q12

(13) ηνιέο, ξνπρηζκφο, ιεπθά είδε θαη αληηθαηαζηάζεηο ....................................

………………...

C40_Q13

(14) Άιια έμνδα παξαγσγήο (πιηθά θαζαξηφηεηαο θιπ.):
..............................................................…………………...………….....…...

………………...

C40_Q14

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΔΞΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ

………………...

C40_TOT

(6) Έμνδα νρεκάησλ/βαξθψλ……...Άδεηεο θπθινθνξίαο…….Αζθάιεηεο..…..

Αξηζκφο Κάξηαο
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Ε. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΓΑ ΓΗΑ ΣΟ 2014

Δίδε εμφδσλ

Αμία (€)

Κψδηθαο

(1) Σειεθσληθά, ηαρπδξνκηθά, ηαρπκεηαθνξέο θαη ζπλαθή ...............................

………………...

C50_Q01

(2) Γηαθεκίζεηο ...................................................................................................

………………...

C50_Q02

(3) Ννκηθέο ππεξεζίεο .........................................................................................

………………...

C50_Q03

(4) Λνγηζηηθά θαη ειεγθηηθά ................................................................................

………………...

C50_Q04

(5) Σερληθέο – ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ..........................................................

………………...

C50_Q05

α. Κηηξίσλ θαη κεραλεκάησλ .............................................................

………………...

C50_Q06a

β. Ορεκάησλ/βαξθψλ .........................................................................

………………...

C50_Q06b

γ. Δκπνξεπκάησλ ...............................................................................

………………...

C50_Q06c

δ. Άιιεο (πξνζδηνξίζηε) ....................................................................

………………...

C50_Q06d

(7) Απνζεθεπηηθά ................................................................................................

………………...

C50_Q07

(8) Έμνδα παξάζηαζεο ........................................................................................

………………...

C50_Q08

(9) Σαμηδησηηθά, νδνηπνξηθά (εζσηεξηθνχ, εμσηεξηθνχ) ....................................

………………...

C50_Q09

(10) Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ (ζεκηλάξηα θιπ.) ...................................................

………………...

C50_Q10

(11) Σξαπεδηθά δηθαηψκαηα ...................................................................................

………………...

C50_Q11

(12) πλδξνκέο (εθηφο απφ δσξεέο) ......................................................................

………………...

C50_Q12

(13) Γηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο θαη ρξήζεο εκπνξηθήο επσλπκίαο (Patents and
Royalties) .......................................................................................................

………………...

C50_Q13

(14) Πιεξσκέο γηα εξγαδνκέλνπο απφ γξαθεία δηακεζνιάβεζεο ........................

………………...

C50_Q14

(15) Άιια δηνηθεηηθά έμνδα (θνηλφρξεζηα, εθεκεξίδεο, δσξεέο θιπ.)
........................................................................................................................

………………...

C50_Q15

ΤΝΟΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΔΞΟΓΩΝ

………………...

C50_TOT

(6) Αζθάιεηεο: (…………………)

Αξηζκφο Κάξηαο
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Ζ. ΔΝΟΗΚΗΑ, ΣΟΚΟΗ, ΑΠΟΒΔΔΗ ΚΑΗ ΔΜΜΔΟΗ ΦΟΡΟΗ ΓΗΑ ΣΟ 2014

Δλνίθηα, ηφθνη, απνζβέζεηο θαη έκκεζνη θφξνη

Αμία (€)

Κψδηθαο

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

C60_Q01a

β. ε πεξίπησζε ηδηφθηεησλ ππνζηαηηθψλ δειψζηε ην
ελνίθην πνπ ζα πιεξσλφηαλ αλ ην ππνζηαηηθφ ελνηθηαδφηαλ .......................... ..........................

C60_Q01b

(1) Δλνίθην θηηξίωλ θαη ρώξωλ ζηάζκεπζεο:
α. Πιεξσζέλ ........................................................................................................

(2) Δλνίθην κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ ...................................................................

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

C60_Q02

(3) Σφθνη γηα δάλεηα ηεο επηρείξεζεο ζαο ..................................................................

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

C60_Q03

(4) Απνζβέζεηο γηα θηίξηα, κεραλήκαηα, νρήκαηα θαη γηα
άιιν εμνπιηζκφ ηεο επηρείξεζήο ζαο .................................................................... ..........................

C60_Q04

(5) Έκκεζνη θόξνη:
α. Άδεηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ/βαξθψλ ηεο επηρείξεζεο ...............................

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

C60_Q05a

β. Γεκνηηθνί/Κνηλνηηθνί Φφξνη (αθαηξνχληαη ζθχβαια θαη απνρεηεπηηθφ) .......

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

C60_Q05b

γ. Γεκνηηθφ/Κνηλνηηθφ ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ............................................

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

C60_Q05c

δ. Υαξηφζεκα ......................................................................................................

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

C60_Q05d

ε. Σέιε δηαλπθηεξεχζεσλ ....................................................................................

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

C60_Q05e

δ. Άιινη έκκεζνη θφξνη (ΚΟΠ, ζεάκαηνο, ζηνηρεκάησλ θιπ.) ...........................

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

C60_Q05f

(6) Φφξνο Καηαλάισζεο (πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αμία πσιήζεσλ) .....................

ΤΝΟΛΟ ΔΝΟΗΚΗΩΝ, ΣΟΚΩΝ, ΑΠΟΒΔΔΩΝ ΚΑΗ ΔΜΜΔΩΝ ΦΟΡΩΝ

C60_Q06

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

C60_TOT

Αξηζκφο Κάξηαο
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Θ. ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑ ΣΟ 2014
Αγνξέο
Αμία (€)

Πσιήζεηο
Αμία (€)

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. Τιηθφο Δμνπιηζκφο …………………………………………….............

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

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

β. Άπινο Δμνπιηζκφο (π.ρ θήκε θαη πειαηεία, αγνξά/πψιεζε
πνδνζθαηξηζηψλ, παξαγσγή θππξηαθψλ ηαηληψλ θηι) ……………………..

C70_Q7a_P

C70_Q7b_S

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

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

C70_TOT_P

C70_TOT_S

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

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

Δίδε εμνπιηζκνχ

(1) Γε θαη νηθόπεδα ..........................................................................................
(2) Παιαηά θηίξηα πνπ θηίζηεθαλ πξηλ ην 2014 θαη ρξεζηκνπνηνύλην:
α. σο θαηνηθίεο ................................................................................

β. ζε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ....................................................
(3) Νέεο νηθνδνκέο (αγνξά, αλέγεξζε, κεγάιεο επηδηνξζψζεηο θαη κεηαηξνπέο
ζπκπεξηι. ζπζθεπψλ θιηκαηηζκνχ θαη ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ)...........
(4) Μεηαθνξηθά κέζα .......................................................................................

(5) Έπηπια θαη ζθεύε ........................................................................................

(6) Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα ……………...

α. Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ………………………………………………
β. Λνγηζκηθά πξνγξάκκαηα ………………………………………………..

(7) Μεραληθόο θαη άιινο εμνπιηζκόο (άλω ηωλ €500 έθαζηνο) ……………

ΤΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ/ΠΩΛΖΔΩΝ

Θ. ΚEΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑ ΣΟ 2014
Οη θεθαιαηνπρηθέο επελδχζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ αμία αγνξάο ησλ θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ, έμνδα
εγθαηαζηάζεσο θαη άιια έμνδα κέρξη λα ιεηηνπξγήζνπλ. Ζ αμία ησλ θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ
επηρείξεζε γηα δηθή ηεο ρξήζε λα πεξηιακβάλεη ηφζν ηα πιηθά φζν θαη ηα εξγαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
(6) Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα: Πεξηιακβάλνληαη θπξίσο κηθξνυπνινγηζηέο θαη
παξεκθεξείο ζπζθεπέο φπσο επίζεο θαη δηάθνξα ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππνινγηζηψλ
θαζψο θαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα. Να πεξηιεθζνχλ θαη πξνγξάκκαηα γηα ηδία ρξήζε.
(7) Μεραληθόο θαη άιινο εμνπιηζκόο: Να πεξηιεθζνχλ φια ηα κεραλήκαηα θαη άιινο κεραληθφο εμνπιηζκφο φπσο
κεραλέο γξαθείσλ (ηακεηαθέο, ινγηζηηθέο, γξαθνκεραλέο, ηέιεμ θιπ.), θηλεηφο κεραληθφο εμνπιηζκφο (π.ρ. θνξησηήξεο)
θαη άιια κεραλήκαηα θαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη
επαγγεικαηηθά εξγαιεία δηαθφξσλ ηχπσλ, (πνπ ε αμία ηνπο ππεξβαίλεη ηα €500), φπσο θαξφηζεο, θηβψηηα, ηξφιετ,
δπγαξηέο, ζηεγλσηήξεο καιιηψλ, παηρλίδηα εμσηεξηθνχ ρψξνπ ζε λεπηαγσγεία θαη γεληθά άιινο θεθαιαηνπρηθφο
εμνπιηζκφο (π.ρ. άπινο εμνπιηζκόο όπωο θήκε θαη πειαηεία, αγνξά/πώιεζε πνδνζθαηξηζηώλ, παξαγωγή
θππξηαθώλ ηαηληώλ από ηειενπηηθά θαλάιηα) πνπ δελ θαιχπηεηαη ζηηο άιιεο θαηεγνξίεο.

Αξηζκφο Κάξηαο
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Η. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ, ΠΑΡΑΓΩΓΖ
ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑ ΣΟ 2015
Απαζρόιεζε θαη παξαγωγή:
(1) Αξηζκφο απαζρνιεζέλησλ πξνζψπσλ............................................................

………………...

C80_Q1

(2) Μέζνο φξνο απαζρνιεζέλησλ πξνζψπσλ (ηζνδπλακία πιήξνπο
απαζρφιεζεο) ................................................................................................

………………...

C80_Q2

(3) πλνιηθή αμία παξαγσγήο (€) ηεο επηρείξεζεο .....................

………………...

C80_Q3

Αμία (€)

Κεθαιαηνπρηθέο επελδύζεηο:
(4) Γε θαη νηθφπεδα .............................................................................................

………………...

C80_Q4

(5) Κηίξηα θαη άιια νηθνδνκηθά έξγα ..................................................................

………………...

C80_Q5

(6) Μεραλήκαηα θαη άιινο κεραληθφο εμνπιηζκφο (ζπκπεξηι. Ζ.Τ) ……..

………………...

C80_Q6

(7) Μεηαθνξηθά κέζα ..........................................................................................

………………...

C80_Q7

(8) Έπηπια θαη ζθεχε ……..................................................................................

………………...

C80_Q8

ΤΝΟΛΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ

………………...

C80_TOT

Πιεξνθνξίεο Διεγθηηθνύ Γξαθείνπ:
Δπσλπκία: ...............................................................................................................................................................................
Γηεχζπλζε: ..............................................................................................................................................................................
Σειέθσλν: ..............................................................................................................................................................................
Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε (email):

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

Όλνκα πξνζώπνπ ηεο επηρείξεζεο πνπ έδωζε ηηο πιεξνθνξίεο:
........................................................................................................
Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε (email):

(ηειέθσλν: ..............................................)

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

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

ΓΗΑ ΔΠΗΖΜΖ ΥΡΖΖ
Απνγξαθέαο ..................................................................................

Ζκεξνκελία

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

Δμεηάζηεθε απφ ............................................................................

Ζκεξνκελία

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

Κσδηθνπνηήζεθε απφ ....................................................................

Ζκεξνκελία

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

Σειηθή εμέηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ...................................

Ζκεξνκελία

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

