Κύπρος | Φορολογικές & Νομικές Υπηρεσίες | 14 Ιουλίου 2016

Φορολογικά Νέα
Προσωρινές Φορολογικές Δηλώσεις για
το έτος 2016

Η Deloitte σας υπενθυμίζει ότι η
τελευταία ημερομηνία υποβολής της
προσωρινής φορολογικής δήλωσης
(Έντυπα T.D.5 & T.D.6) για το
φορολογικό έτος 2016 είναι η 31
Ιουλίου 2016.
Όλες οι εταιρείες που έχουν
φορολογητέο εισόδημα, καθώς και
άτομα που αποκτούν φορολογητέο
εισόδημα εξαιρουμένου του
εισοδήματος από μισθωτές
υπηρεσίες, μερίσματα και τόκους,
έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν
προσωρινή φορολογική δήλωση.
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Εταιρείες και άτομα χωρίς φορολογητέο εισόδημα εξαιρούνται
της υποχρέωσης υποβολής προσωρινής φορολογικής δήλωσης.
Ο φόρος εισοδήματος που προκύπτει από την προσωρινή
φορολογική δήλωση καταβάλλεται σε δύο ίσες δόσεις ως εξής:
•
•

31 Ιουλίου 2016
31 Δεκεμβρίου 2016

Αν οποιαδήποτε δόση δεν πληρωθεί μέχρι την προκαθορισμένη
ημερομηνία, τότε θα εισπράττεται με τόκο ίσο προς 4% ετησίως
καθώς και πρόστιμο ύψους 5% επί του οφειλόμενου φόρου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προαναφερόμενος τόκος και πρόστιμο
επιβάλλονται μόνο στην περίπτωση πληρωμής του φόρου μετά
το τέλος του μήνα που ακολουθεί την πιο πάνω προθεσμία
(δηλαδή 31 Αυγούστου 2016 και 31 Ιανουαρίου 2017
αντίστοιχα).
Σε περιπτώσεις όπου το φορολογητέο εισόδημα που έχει
δηλωθεί στην προσωρινή φορολογική δήλωση είναι λιγότερο
από το 75% του τελικού φορολογητέου εισοδήματος που θα
προκύψει για το έτος, θα επιβάλλεται πρόσθετο ποσό ίσο με το
10% της διαφοράς μεταξύ του τελικού οφειλόμενου φόρου και
του προσωρινού φόρου που έχει πληρωθεί.
Είμαστε στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουμε με την έγκαιρη
ετοιμασία και υποβολή της προσωρινής φορολογικής δήλωσης,
καθώς και με τη διαδικασία πληρωμής των σχετικών δόσεων.
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