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Cyprus Tax News 
Υποχρεωτική η ηλεκτρονική πληρωμή φόρων από 
1η Ιουνίου 2018 

 

 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 
προσφέρει το Κράτος στους φορολογουμένους, το Τμήμα 

Φορολογίας ανακοίνωσε πρόσφατα ότι από την 1η Ιουνίου 
2018, η πληρωμή των πιο κάτω φόρων θα επιτρέπεται μόνο 
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της JCCsmart. 
 

Κωδικός 
φόρου 

Περιγραφή 

0100 Φόρος εισοδήματος που παρακρατήθηκε από απολαβές 
(PAYE) 

0114 Μείωση απολαβών ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

0200 Προσωρινός φόρος φυσικού και νομικού προσώπου* 

0300 Αυτοφορολογία φόρου εισοδήματος φυσικού και νομικού 
προσώπου 

0300 Φορολογία φόρου εισοδήματος  

0602 Έκτακτη εισφορά για την άμυνα που παρακρατήθηκε από 
τόκους 

0603 Έκτακτη εισφορά για την άμυνα που παρακρατήθηκε από 
μερίσματα  

0604 Έκτακτη εισφορά για την άμυνα από ενοίκια εισπρακτέα 

0612 Έκτακτη εισφορά για την άμυνα τόκων που εισπράχθηκαν 
χωρίς παρακράτηση στην πηγή 

0613 Έκτακτη εισφορά για την άμυνα μερισμάτων χωρίς 
παρακράτηση στην πηγή 

0614 Έκτακτη εισφορά για την άμυνα που παρακρατήθηκε από 
ενοίκια 

0623 Έκτακτη εισφορά για την άμυνα που παρακρατήθηκε επί 
λογιζόμενου μερίσματος  

*εξαιρούνται προσωρινοί φόροι που προκύπτουν μετά την υποβολή 
αναθεωρημένης δήλωσης 
 

 

Η ηλεκτρονική πληρωμή θα είναι διαθέσιμη μόνο για φόρους 
στους οποίους δεν έχουν ήδη επιβληθεί τόκοι ή/και πρόστιμα. 
 

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

 
 

 

https://www.jccsmart.com/e-bill/4888723
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