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Φορολογικά Νέα 
 
Προσωρινή Φορολογία 2018 

Προθεσμία πληρωμής του προσωρινού φόρου 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως φόρων 

νόμου του 1978,όπως τροποποιήθηκε, όλες οι εταιρείες οφείλουν να 

υποβάλλουν στον Έφορο  Φορολογίας  προσωρινό υπολογισμό του 

φορολογητέου εισοδήματος τους και συνεπώς τον υπολογισμό του 

προσωρινού φόρου που θα προκύψει για το έτος 2018, πριν την 31 

Ιουλίου 2018. 

Με βάση τον υπολογισμό του προσωρινού φόρου, ο φόρος καταβάλλεται 

σε δύο ισόποσες δόσεις ως εξής:  

• 1η Δόση 31 Ιουλίου 2018  

• 2η Δόση 31 Δεκεμβρίου 2018  

Σημαντικές σημειώσεις:   

• Η μη πληρωμή κατά τις ημερομηνίες που καθορίζει ο νόμος, 
συνεπάγεται καταβολή τόκου με επιτόκιο 3,5% ετησίως  

• Η μη πληρωμή κατά τις ημερομηνίες που θα καθορίζει ο νόμος, 
θα υπόκειται επίσης χρηματική επιβάρυνση με επιτόκιο 5% 

• Εάν το υπολογιζόμενο προσωρινό φορολογητέο εισόδημα που 
δηλώθηκε το 2018 είναι μικρότερο του 75% του τελικού 
φορολογητέου εισοδήματος όπως θα καθοριστεί στην δήλωση 
φορολογητέου εισοδήματος για το έτος 2018 και θα εξακριβωθεί 
από τον Έφορο Φορολογίας, τότε οποιοδήποτε υπόλοιπο φόρου 
που θα είναι πληρωτέο θα υπόκειται σε επιπλέον χρέωση 10%  

• Αναθεώρηση της αρχικής δήλωσης είναι δυνατή μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2018, με τα αναθεωρημένα ποσά φόρου να 

κατανέμονται εξίσου στις δύο δόσεις, προσελκύοντας έτσι 

επιτόκιο 3,5%  ετησίως στις καθυστερημένες δόσεις  

• Από την 1η Ιανουαρίου 2019 ο επιπλέον φόρος επιστρέφεται μαζί 

με επιτόκιο 3,5% ετησίως 

• Σύμφωνα με το νόμο περί φόρου εισοδήματος, όλες οι κυπριακές 

εταιρείες, φορολογούνται με συντελεστή 12,5% επί του 

φορολογητέου εισοδήματος. 

Προσωρινή φορολογία 

καταβάλλεται σε                    

2 ισόποσες δόσεις : 

 

• 1η Δόση 31 Ιουλίου 2018 

• 2η Δόση 31 Δεκ 2018  
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Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος και καταβολής φόρου 
εισοδήματος για ιδιώτες 

 

Φορολογικό έτος 2017  

Σε συνέχεια της πρόσφατης τροποποίησης του νόμου περί φορολογίας, 

στις 8 Ιουνίου 2018 το τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε την παράταση της 

προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος και 

καταβολής του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017 ως εξής: 

Για μισθωτούς και συνταξιούχους 

Για μισθωτούς και συνταξιούχους, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής 

της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2017 είναι η 31η 

Οκτωβρίου 2018. 

Η προθεσμία πληρωμής του οφειλόμενου φόρου σύμφωνα με το έντυπο 

δήλωσης 2017 (Ε.ΠΡ.1) είναι επίσης η 31η Οκτωβρίου 2018. 

Για αυτοεργοδοτούμενους των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

δεν ξεπερνά τις €70.000  

Για τους αυτοεργοδοτούμενους  με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν 

υπερβαίνει τις €70.000 και οι οποίοι δεν έχουν την υποχρέωση να 

ετοιμάσουν ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, η προθεσμία 

ηλεκτρονικής υποβολής της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό 

έτος 2017 και η προθεσμία πληρωμής  του οφειλόμενου φόρου 

εισοδήματος είναι 31η Οκτωβρίου 2018. 

Για αυτοεργοδοτούμενους με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 

€70.000  

Για τους αυτοεργοδοτούμενους με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 

€70.000 και οι οποίοι έχουν υποχρέωση να ετοιμάσουν ετήσιες ελεγμένες 

οικονομικές καταστάσεις, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της 

φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2017 είναι η 31η  Μαρτίου 

2019 και η προθεσμία πληρωμής του οφειλόμενου φόρου σύμφωνα με το 

έντυπο δήλωσης 2017 Ε.ΠΡ.1, είναι η 1η Αυγούστου 2018. 

Προθεσμία υποβολής 

Φορολογικής Δήλωσης 

εισοδήματος για το έτος 

2017 

 

Μισθωτοί και συνταξιούχοι 

31η Οκτωβρίου 2018 

Αυτοεργοδοτούμενοι < €70.000  

31η Οκτωβρίου 2018 

Αυτοεργοδοτούμενοι > €70.000  

1η Μαρτίου 2019 
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Φορολογικό έτος 2018 και μετέπειτα  

Μετά την τροποποίηση του νόμου, τα παρακάτω ισχύουν για τα 

φορολογικά έτη 2018 και μετέπειτα. 

Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, η προθεσμία ηλεκτρονικής 

υποβολής της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2018 και η 

προθεσμία πληρωμής του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος σύμφωνα με 

το έντυπο δήλωσης 2018 Ε.ΠΡ.1 είναι η 31η Ιουλίου 2019. 

Για αυτοεργοδοτούμενους των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

ξεπερνά τις €70.000  

Για τους αυτοεργοδοτούμενους με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν 

υπερβαίνει τις €70.000 και οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση να 

ετοιμάσουν ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, η προθεσμία 

ηλεκτρονικής υποβολής της φορολογικής δήλωσης για το  φορολογικό 

έτος 2018 είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2019 και η προθεσμία πληρωμής του 

οφειλόμενου φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το έντυπο 2018 Ε.ΠΡ.1, 

είναι η 30η Ιουνίου 2019. 

Για αυτοεργοδοτούμενους με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των €70.000  

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της φορολογικής δήλωσης για το 

φορολογικό έτος 2018 είναι η 31η  Μαρτίου 2020 και η προθεσμία 

πληρωμής του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το έντυπο 

2018 Ε.ΠΡ.1, είναι η 1η Αυγούστου 2019 

 

Παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο μας για περαιτέρω συζήτηση, 

σχετικά με τον τρόπο που τα πιο πάνω επηρεάζουν την επιχείρησή σας. 

Επικοινωνία: 
Email: maria@shiakas.com 
Website: www.shiakas.com 

 

Apserou Shiaka & Co Ltd 

Ιούνιος 2018 

Η υποβολή της  

φορολογικής δήλωσης 

εισοδήματος μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο 

μέσω του συστήματος 

Taxisnet 
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