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Θέμα: Φορολογική Βεβαίωση ανεξάρτητου ελεγκτή / φορολογικού συμβούλου επί των 

προσδιορισμών φορολογητέου εισοδήματος 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι 
 
Στις 22 Φεβρουαρίου 2011 κυκλοφορήσαμε στα Μέλη του Συνδέσμου την Εγκύκλιο Αρ. 
2011/1 του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων («ΤΕΠ») ημερομηνίας 15 
Φεβρουαρίου 2011 με θέμα «Φορολογική Βεβαίωση ανεξάρτητου ελεγκτή / φορολογικού 
συμβούλου επί των προσδιορισμών φορολογητέου εισοδήματος».  Η εγκύκλιος αυτή τέθηκε 
σε εφαρμογή από την 1 Απριλίου 2011, και απαιτεί όπως κάθε Δήλωση Εισοδήματος που 
υποβάλλεται στο ΤΕΠ (ανεξαρτήτως του έτους στο οποίο αφορά) θα πρέπει να συνοδεύεται 
από βεβαίωση του ανεξάρτητου ελεγκτή ή φορολογικού συμβούλου ως προς τη συμμόρφωση 
των φορολογικών προσδιορισμών με τις εγκυκλίους του ΤΕΠ.  Η υποχρέωση αυτή ισχύει για 
όλες τις εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 
(αυτοεργοδοτούμενους με κύκλο εργασιών πέραν των €70.000). 
 
Η έκδοση της φορολογικής βεβαίωσης από Μέλος του Συνδέσμου μας απαιτεί την πιστή 
εφαρμογή διαδικασιών που να εξασφαλίζουν ότι έχει εκτελεστεί η σχετική απαιτούμενη 
εργασία.  Επομένως, στην περίπτωση που η φορολογική βεβαίωση θα εκδίδεται από τον 
ανεξάρτητο ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να βεβαιώνεστε ότι το 
πρόγραμμα εργασίας ελέγχου, για κάθε ανάθεση ελέγχου (audit engagement), περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη ελεγκτική δοκιμασία (audit test) η οποία θα αναφέρεται στη συμμόρφωση των 
φορολογικών προσδιορισμών με τις εγκυκλίους του ΤΕΠ.  Αντίστοιχη προσέγγιση εργασίας 
θα πρέπει να ακολουθείται και από ανεξάρτητους φορολογικούς συμβούλους για περιπτώσεις 
όπου υπογράφουν τη Δήλωση Εισοδήματος ενώ δεν είναι οι ελεγκτές των οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας ή του αυτοεργοδοτούμενου. 
 
Για διευκόλυνση των μελών μας στην εκτέλεση της απαιτούμενης εργασίας ετοιμάσαμε το 
συνημμένο υπόδειγμα φύλλου εργασίας ελεγκτικής δοκιμασίας. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση χρειάζεστε. 
 
Με εκτίμηση 

 
Θεόδωρος Φιλίππου 
Γενικός Διευθυντής 
 
Συνημμένα 
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Υπόδειγμα φύλλου εργασίας ελεγκτικής δοκιμασίας 
 
Το πιο κάτω κείμενο αποτελεί μόνο ένα υπόδειγμα του φύλλου εργασίας για την ελεγκτική 
δοκιμασία (audit test) που αφορά τη συμμόρφωση των φορολογικών προσδιορισμών με τις 
εγκυκλίους του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.  Το υπόδειγμα αυτό θα πρέπει να ενσωματωθεί 
με τις υπόλοιπες ελεγκτικές δοκιμασίες που εκτελούνται αναφορικά με τη φορολογία κατά τη 
διάρκεια κάθε νόμιμου ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας ή ενός 
αυτοεργοδοτούμενου από ανεξάρτητους ελεγκτές. 
 
Το πιο κάτω υπόδειγμα φύλλου εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ανεξάρτητους 
φορολογικούς συμβούλους για περιπτώσεις όπου υπογράφουν τη Δήλωση Εισοδήματος ενώ δεν 
είναι οι ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ή του αυτοεργοδοτούμενου. 
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Πελάτης:  
Έτος που έληξε στις:  

Συμπληρώθηκε από:  Ημερομηνία:  
Επισκοπήθηκε από:  Ημερομηνία:  

 Αναφορά 
(Reference) 

Σκοπός ελεγκτικής δοκιμασίας  

Έκφραση γνώμης για το κατά πόσον οι φορολογικοί προσδιορισμοί της εταιρείας ή 
του αυτοεργοδοτουμένου για το έτος συμμορφώνονται απ’όλες τις σημαντικές 
απόψεις με τις εγκυκλίους του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων. 

 

Ελεγκτική εργασία που εκτελέστηκε  

1.1. Αν ο πελάτης είναι εταιρεία, προμηθευτείτε τους πιο κάτω φορολογικούς 
προσδιορισμούς όπως αυτοί περιέχονται στη Δήλωση Εισοδήματος (Έντυπο 
Ε.Πρ.4) της εταιρείας για το έτος: 
(α) Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος (Μέρος 3), 
(β) Προσδιορισμός εταιρικού φόρου (Μέρος 4), και 
(γ) Αμυντική εισφορά (Μέρος 5). 

 

1.2. Αν ο πελάτης είναι αυτοεργοδοτούμενος, προμηθευτείτε τον προσδιορισμό 
φορολογητέου εισοδήματος όπως αυτός περιέχεται στο συμπληρωματικό μέρος 
της Δήλωσης Εισοδήματος (Έντυπο Ε.Πρ.1 ΛΟΓ) του αυτοεργοδοτουμένου για 
το έτος (Μέρος 6Δ). 

 

2. Μελετήστε προσεκτικά τους πιο πάνω φορολογικούς προσδιορισμούς και 
εξετάστε αν αυτοί συμμορφώνονται με τις εγκυκλίους του Τμήματος 
Εσωτερικών Προσόδων, χρησιμοποιώντας ως λίστα ελέγχου συμμόρφωσης τον 
επίσημο κατάλογο του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, που βρίσκεται 
αναρτημένος στην ιστοσελίδα τους (www.mof.gov.cy/ird). 

 

3. Διερευνήστε και σημειώστε οποιεσδήποτε σημαντικές αποκλίσεις από τα 
προβλεπόμενα και τους λόγους. 
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Κίνδυνος  

Οι φορολογικοί προσδιορισμοί της εταιρείας ή του αυτοεργοδοτουμένου που 
ετοιμάζει ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος, όπως παρουσιάζονται στη 
Δήλωση Εισοδήματος που υποβάλλεται στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, να μην 
συμμορφώνονται απ’όλες τις σημαντικές απόψεις με τις εγκυκλίους του Τμήματος 
Εσωτερικών Προσόδων. 

 

Περίληψη και εκτίμηση των αποτελεσμάτων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Συμπέρασμα (περιλαμβανομένου σχολίου, όπου χρειάζεται, για την επίδραση επί 
της βεβαίωσης για υποβολή στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων) 
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To all members of the Institute Technical Circular No. 48 
 
From the Taxation Committee 
 
10 October 2011 
 
Subject: Tax Confirmation of independent auditor / tax consultant on the computations 

of taxable income 
 
Dear Colleagues 
 
On 22 February 2011 we circulated to the Members of the Institute Circular No. 2011/1 of the 
Director of the Inland Revenue Department (“IRD”) dated 15 February 2011 with the subject 
“Tax Confirmation of independent auditor / tax consultant on the computations of taxable 
income”.  This circular was put into practice from 1 April 2011, and requires that every 
Income Tax Return submitted to the IRD (irrespective of the year to which it refers) should be 
accompanied by a confirmation of the independent auditor or tax consultant as to the 
compliance of the tax computations with the circulars of the IRD.  This requirement applies 
for all companies or natural persons who prepare audited financial statements (self employed 
with turnover exceeding €70.000). 
 
The issuing of the tax confirmation by a Member of our Institute requires the faithful 
application of procedures that would ensure that the relevant required work has been 
performed.  Therefore, in the case where the tax confirmation will be issued by the 
independent auditor of the financial statements, you should ensure that the audit programme, 
for each audit engagement, includes a specific audit test that will refer to the compliance of 
the tax computations with the circulars of the IRD.  A similar work approach should also be 
followed by independent tax consultants for cases where they sign the Income Tax Return but 
they are not the auditors of the financial statements of the company or the self employed. 
 
In order to facilitate our members in the performance of the required work we prepared the 
attached specimen audit test working paper. 
 
We are at your disposal for any additional clarification required. 
 
Yours sincerely 

 
Theodoros Philippou 
General Manager 
 
Attachments
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Specimen of audit test working paper 
 
The text below represents only a specimen of the working paper for the audit test in respect of the 
compliance of the tax computations with the circulars of the Inland Revenue Department.  This 
specimen should be incorporated with the rest of the audit tests performed regarding taxation 
during each statutory audit of the financial statements of a company or a self employed by 
independent auditors. 
 
The specimen working paper below can also be used by independent tax consultants for cases where 
they sign the Income Tax Return but they are not the auditors of the financial statements of the 
company or the self employed. 
 
WORKING PAPER 
 
Client:  
Year end:  

Completed by:  Date:  
Reviewed by:  Date:  

 Reference 

Objective of audit test  

To form an opinion on whether the tax computations of the company or self 
employed who prepares audited financial statements for the year comply in all 
material respects with the circulars of the Inland Revenue Department. 

 

Audit work performed  

1.1 If the client is a company, obtain the following tax computations as these are 
included in the company’s Income Tax Return (Form I.R.4A) for the year: 
(a) Computation of taxable income (Part 3), 
(b) Computation of corporate tax (Part 4), and 
(c) Defence contribution (Part 5). 

 

1.2 If the client is self employed, obtain the computation of taxable income as this is 
included in the supplement to the self employed’s Income Tax Return (Form 
I.R.1A ACC) for the year (Part 6D). 

 

2. Consider the above tax computations and check whether they comply with the 
circulars of the Inland Revenue Department, using as a compliance checklist the 
official directory of the Inland Revenue Department, which is posted on their 
website (www.mof.gov.cy/ird). 

 

3. Enquire into and make notes of any major variations from expectations and the 
reasons. 
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Risk  

The tax computations of the company or self employed who prepares audited 
financial statements for the year, as presented in the Income Tax Return submitted to 
the Inland Revenue Department, not to comply in all material respects with the 
circulars of the Inland Revenue Department. 

 

Summary and evaluation of results  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusion (including comment, where necessary, on the impact on the 
confirmation for submission to the Inland Revenue Department) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


