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Φορολογικά Νέα 
Υποβολή προσωρινής φορολογικής δήλωσης για 

το έτος 2018 

 

 
Σας υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής της 
δήλωσης προσωρινής φορολογίας για το 2018 είναι η 31η 
Ιουλίου 2018.  

 
Υποχρέωση υποβολής  
 

Υποχρέωση υποβολής προσωρινής φορολογικής δήλωσης έχουν: 
 

 Άτομα με φορολογητέο εισόδημα εκτός από μισθούς, 

συντάξεις, μερίσματα και τόκους (ΤΦ5) 

 Εταιρείες με φορολογητέο εισόδημα (ΤΦ6) 
 

Πληρωμή προσωρινού φόρου 
 

Ο φόρος εισοδήματος που προκύπτει από τη δήλωση προσωρινής 
φορολογίας καταβάλλεται σε δύο ίσες δόσεις, ως εξής: 
 

 31 Ιουλίου 2018 – πληρωμή 1ης δόσης 

 31 Δεκεμβρίου 2018 – πληρωμή 2ης δόσης  
 

Αν οποιαδήποτε δόση δεν πληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα που 

ακολουθεί των πιο πάνω προκαθορισμένων ημερομηνιών, τότε θα 

καταβάλλεται τόκος (επιτόκιο για το 2018: 3.5%) και πρόστιμο 

ύψους 5% επί του οφειλόμενου φόρου. Σε περίπτωση που ο 

οφειλόμενος φόρος παραμένει απλήρωτος 2 μήνες μετά τις πιο 

πάνω προκαθορισμένες ημερομηνίες, καταβάλλεται επιπρόσθετο 

πρόστιμο ύψους 5% επί του οφειλόμενου φόρου.  
 

10% επιπρόσθετη πληρωμή σε περίπτωση χαμηλού 

υπολογισμού 

Εάν το προσωρινό φορολογητέο εισόδημα που δηλωθεί είναι 

λιγότερο από το 75% του τελικού φορολογητέου εισοδήματος για 

το έτος, τότε ο φορολογούμενος επιβάλλεται να πληρώσει ένα 

επιπλέον ποσό ίσο με το 10% της διαφοράς μεταξύ του τελικού 

οφειλόμενου φόρου και του προσωρινού φόρου που πληρώθηκε. 

 

http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/All/4F9721AF1F588224C2258132002D402E?OpenDocument
http://www.mof.gov.cy/mof/taxdep.nsf/All/218FFA0974DA3AA7C22581320022637B?OpenDocument


 

Αναθεωρημένος υπολογισμός   

Οι φορολογούμενοι έχουν την δυνατότητα να αναθεωρήσουν τον 

υπολογισμό του προσωρινού φορολογητέου εισοδήματος με το να 

υποβάλουν αναθεωρημένη προσωρινή φορολογική δήλωση μέχρι 

και τις 31 Δεκεμβρίου 2018.  

 
Πως μπορούμε να βοηθήσουμε; 
 

Είμαστε στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουμε με την έγκαιρη 
ετοιμασία και υποβολή της προσωρινής φορολογικής δήλωσης, 
καθώς και με τη διαδικασία πληρωμής. 
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