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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018 ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Πληρωμή φόρου που αποκόπηκε από τους μισθούς των υπαλλήλων τον προηγούμενο
μήνα (PAYE)

Τέλος κάθε
μήνα

Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα που παρακρατήθηκε από μερίσματα και τόκους που
πληρώθηκαν τον προηγούμενο μήνα
Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς που αποκόπηκε από ενοίκια που πληρώθηκαν σε
τρίτους τον προηγούμενο μήνα

31 Μαρτίου

Υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το 2016 (Τ.Φ. 4)

30 Απριλίου

Πληρωμή πρώτης δόσης φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για το πρώτο
Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα για ενοίκια που εισπράχθηκαν από φυσικά πρόσωπα
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 (Τ.Φ. 601)

30 Ιουνίου
Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα για τόκους/μερίσματα που εισπράχθηκαν από το
εξωτερικό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, χωρίς παρακράτηση στην πηγή (Τ.Φ. 601)
1 Μαρτίου - 30 Ιουνίου Πληρωμή ετήσιου τέλους 350 ευρώ για το έτος 2018

31 Ιουλίου

Υποβολή δήλωσης εργοδότη και στοιχεία εργοδοτουμένων για το 2017 (Τ.Φ. 7)
Υποβολή δήλωσης και πληρωμή πρώτης δόσης προσωρινού φόρου για το 2018 (Τ.Φ.6)

1 Αυγούστου Πληρωμή τελικού φόρου του 2017 με αυτοφορολογία (Τ.Φ. 158)
31 Αυγούστου

Πληρωμή δεύτερης δόσης φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για το
δεύτερο τετράμηνο του 2018
Αναθεώρηση Δήλωσης Προσωρινής Φορολογίας για το έτος 2018, εφόσον χρειάζεται
Πληρωμή δεύτερης δόσης προσωρινού φόρου για το 2018 (Τ.Φ. 6)

31
Δεκεμβρίου

Πληρωμή τρίτης δόσης φόρου ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για το τρίτο
τετράμηνο του 2018
Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα για ενοίκια που εισπράχθηκαν από φυσικά πρόσωπα
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 (Τ.Φ. 601)
Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα για τόκους/μερίσματα που εισπράχθηκαν από το
εξωτερικό κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 χωρίς παρακράτηση στην πηγή (Τ.Φ. 601)
Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς επί λογιζόμενων μερισμάτων που υπολογίστηκαν
από τα κέρδη του έτους 2016
9 Vassili Michaelides, Globalserve Business Centre 3026, Limassol-Cyprus, P.O.Box 57019 3311 Limassol-Cyprus
Main tel. line: 00357 25 817181 Fax: (00357) 25 824055 Web Site: www.globalserve.com.cy

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018 ΓΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
31
Μαρτίου

Υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το 2016 από φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν
εξελεγμένους λογαριασμούς (Τ.Φ. 4 ΛΟΓ)
Πληρωμή τελικού φόρου του 2017 με αυτοφορολογία, από φυσικά πρόσωπα που δεν
ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς (Τ.Φ. 158 ΑΕ) και από μισθωτούς

30
Ιουνίου

Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα για ενοίκια που εισπράχθηκαν από φυσικά πρόσωπα
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 (Τ.Φ. 601)
Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα για τόκους/μερίσματα που εισπράχθηκαν από το
εξωτερικό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 χωρίς παρακράτηση στην πηγή (Τ.Φ. 601)
Υποβολή δήλωσης εργοδότη και στοιχεία εργοδοτουμένων για το 2017 (Τ.Φ. 7)

31
Ιουλίου

Υποβολή δήλωσης εισοδήματος για μισθωτούς για το έτος 2017 (Τ.Φ. 1) ***
Υποβολή δήλωσης και πληρωμή πρώτης δόσης

1
Αυγούστου

Πληρωμή τελικού φόρου του 2017 με αυτοφορολογία, από φυσικά πρόσωπα που
ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς (Τ.Φ. 158 ΑΕ)

Υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το 2017 από αυτοεργοδοτούμενους (Τ.Φ. 1ΑΕ) που
30
Σεπτεμβρίου δεν ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς (μικτό εισόδημα < €70,000) ***
Αναθεώρηση Δήλωσης Προσωρινής Φορολογίας για το έτος 2018, εφόσον χρειάζεται

31
Δεκεμβρίου

Πληρωμή δεύτερης δόσης προσωρινού φόρου για το 2018 (Τ.Φ. 5)
Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα για ενοίκια που εισπράχθηκαν από φυσικά πρόσωπα
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 (Τ.Φ. 601)
Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα για τόκους/μερίσματα που εισπράχθηκαν από το
εξωτερικό κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 χωρίς παρακράτηση στην πηγή (Τ.Φ. 601)
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*** Αναφορικά με το φορολογικό έτος 2017 και μετέπειτα, όλες οι δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων θα πρέπει να
υποβάλλονται στο Τμήμα Φορολογίας μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος 'Taxisnet' .

Σημείωση:
1. Παράλειψη πληρωμής οφειλόμενου φόρου
Φορολογούμενο πρόσωπο που παραλείπει να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο σύμφωνα με τις καθορισμένες από
το Νόμο προθεσμίες ή μέχρι την προθεσμία που καθορίζεται με ειδοποίηση από το Διευθυντή, θα επιβαρύνεται με
τόκο. Επιπρόσθετα θα επιβαρύνεται με πρόσθετο φόρο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του οφειλόμενου φόρου.
Επιπρόσθετη χρηματική επιβάρυνση 5% θα επιβληθεί στον οφειλόμενο φόρο εάν η παράλειψη συνεχίζεται
περισσότερο από 2 μήνες από την προθεσμία πληρωμής.
2. Δημόσιο επιτόκιο υπερημερίας
Το επιτόκιο αναφορικά με καθυστέρηση στην πληρωμή φορολογιών καθώς και επιστροφών φόρου καθορίστηκε ως
εξής:
%
Έτη μέχρι και το 2006

9

2007-2009

8

2010

5,35

2011-2012

5

2013

4,75

2014

4,50

2015-2016

4

2017-2018

3,50

3. Περίοδος φύλαξης εγγράφων και τήρησης βιβλίων
Τα βιβλία και αρχεία που υποστηρίζουν τις συναλλαγές κάθε φορολογικού προσώπου θα πρέπει να διατηρούνται
για περίοδο τουλάχιστον έξι ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο αναφέρονται.
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