
 
 

 

 

Κύπρος | Φορολογικές & Νομικές Υπηρεσίες | 12 Ιουνίου 2018                     Έκδοση 08/2018 

 

 

Φορολογικά Νέα 
Προθεσμία υποβολής προσωπικών φορολογικών 

δηλώσεων και πληρωμής του φόρου για το έτος 
2017 

 

 
Έπειτα από την πρόσφατη τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και 

Εισπράξεως Φόρων Νόμου και τη σχετική Γνωστοποίηση που 

δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα θέλαμε 

να σας ενημερώσουμε ότι η προθεσμία υποβολής προσωπικών 

φορολογικών δηλώσεων και η αντίστοιχη τελική πληρωμή φόρου για 

το έτος 2017 έχει παραταθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018. 

 
Οι σχετικές προθεσμίες παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα: 

 
Κατηγορία 
φορολογούμενου 

Προθεσμία υποβολής 
φορολογικής 

δήλωσης για το έτος 
2017 

Προθεσμία 
πληρωμής του 

τελικού φόρου για 
το έτος 2017 

Μισθωτοί 31 Οκτωβρίου 2018 31 Οκτωβρίου 2018 

Αυτοεργοδοτούμενοι που 
δεν ετοιμάζουν ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις 

31 Οκτωβρίου 2018 31 Οκτωβρίου 2018 

Εταιρείες και 
αυτοεργοδοτούμενοι που 

ετοιμάζουν ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις 

31 Μαρτίου 2019 1 Αυγούστου 2018 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι φορολογικές δηλώσεις για το έτος 2017 

υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας Taxisnet. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε την πιο πάνω εξέλιξη.  
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