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Ε 02/2017
Σε όλους τους πελάτες και συνεργάτες
Κατάλογος σημαντικών ημερομηνιών
Παραθέτουμε πιο κάτω σημαντικές ημερομηνίες που πρέπει να έχετε υπόψη σας για σκοπούς υποβολής δηλώσεων ή/και
πληρωμής προς τις Αρμόδιες Αρχές μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους:
•
•

30 Απριλίου 2017
30 Ιουνίου 2017

-

•

30 Ιουνίου 2017

-

•

30 Ιουνίου 2017

-

•

31 Ιουλίου 2017

-

•

31 Ιουλίου 2017

-

•

1 Αυγούστου 2017

-

•

31 Δεκεμβρίου 2017

-

•

31 Δεκεμβρίου 2017

-

•

31 Δεκεμβρίου 2017

-

Υποβολή της Προσωπικής Φορολογικής Δήλωσης για το έτος 2016 για μισθωτούς
Υποβολή της Προσωπικής Φορολογικής Δήλωσης για το έτος 2016 για
αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα όπου δεν ετοιμάζονται λογαριασμοί και αποπληρωμή
οφειλόμενου φόρου. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η υποβολή παρατείνεται
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.
Πληρωμή έκτακτης εισφοράς που δεν απεκόπηκε στην πηγή από
ενοίκια και τόκους εισπρακτέους για το πρώτο εξάμηνο του 2017.
Ηλεκτρονική πληρωμή ετήσιου τέλους εταιρειών (€350) για το έτος
2017 προς το Γραφείο του Επίσημου Παραλήπτη και Εφόρου Εταιρειών.
Ηλεκτρονική υποβολή από εργοδότες του συγκεντρωτικού
μισθολογίου για το έτος 2016 (Έντυπο Ε.Πρ.7).
Υποβολή δήλωσης και πληρωμή πρώτης δόσης προσωρινού φόρου
εισοδήματος για το έτος 2017.
Πληρωμή τελικού φόρου για το έτος 2016 με αυτοφορολογία από
εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν εξελεγμένους
λογαριασμούς.
Πληρωμή έκτακτης εισφοράς που δεν απεκόπηκε στην πηγή από
ενοίκια και τόκους εισπρακτέους το Δεύτερο εξάμηνο του 2017.
Πληρωμή δεύτερης δόσης προσωρινού φόρου εισοδήματος για το έτος
2017.
Τελευταία ημερομηνία για υποβολή αναθεωρημένης δήλωσης
προσωρινής φορολογίας για το έτος 2017.

Επίσης παρακαλώ σημειώστε το χρόνο πληρωμής του φόρου ή της άμυνας που παρακρατείται ή αποκόπτεται στις πιο
κάτω περιπτώσεις:
•
•

•

Πληρωμή φόρου ή άμυνας που αποκόπτεται από μισθούς
υπαλλήλων, φιλοδωρήματα, μερίσματα και τόκους
Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς που παρακρατείται
από πληρωμές μερισμάτων, τόκων και ενοικίων που έγιναν
από εταιρείες, συνεταιρισμούς, το Κράτος ή αρχές τοπικής
διοίκησης σε φορολογικούς κάτοικους Κύπρου
Πληρωμή φόρου που παρακρατήθηκε από πληρωμές
σε μη φορολογικούς κάτοικους Κύπρου
-

Τέλος του επόμενου μήνα

Τέλος του επόμενου μήνα
Τέλος του επόμενου μήνα

Αν οι πιο πάνω προθεσμίες δεν τηρηθούν, επιβάλλεται τόκος προς 3.5% ετησίως καθώς και πρόστιμο ανάλογα με την
περίπτωση.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια πιθανόν να χρειάζεσθε.

Νίνος Χατζηρούσος FCA
Ιανουάριος 2017

