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ΠΡΟΩΡΙΝΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΔΗΛΩΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2015 

Προθεςμία υποβολήσ και πληρωμήσ 

Θα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι οι δθλϊςεισ προςωρινισ φορολογίασ για το ζτοσ 2015, κα 
πρζπει να ςυμπλθρωκοφν, όπου εφαρμόηεται, και να υποβλθκοφν ςτο Τμιμα Φορολογίασ πριν ι 
κατά τθν 31 Ιουλίου 2015. 
 
Η προςωρινι φορολογία είναι πλθρωτζα ςε δφο ίςεσ δόςεισ ωσ εξισ:  
 

 31 Ioυλίου 2015: υποβολι προςωρινισ διλωςθσ και πλθρωμι πρϊτθσ δόςθσ 

 31 Δεκεμβρίου 2015: πλθρωμι δεφτερθσ δόςθσ 
 
Εταιρείεσ οι οποίεσ αναμζνουν να ζχουν φορολογθτζο ειςόδθμα κακϊσ και άτομα που αναμζνουν 
να ζχουν φορολογθτζο ειςόδθμα άλλο από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ, υποχρεοφνται να υποβάλουν 
διλωςθ προςωρινισ φορολογίασ. 
 
Στθν περίπτωςθ όπου υπάρχει φορολογθτζο ειςόδθμα αλλά δεν προκφπτει προςωρινόσ πλθρωτζοσ 
φόροσ λόγω πίςτωςθσ για φόρο που πλθρϊκθκε ι είναι πλθρωτζοσ ςτο εξωτερικό, θ προςωρινι 
διλωςθ φορολογίασ κα πρζπει να υποβάλλεται παρόλο που δεν προκφπτει πλθρωτζοσ φόροσ. 
 
Όταν δεν προκφπτει φορολογθτζο ειςόδθμα, δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ 
προςωρινισ φορολογίασ. 
 
Ανακεωρθμζνοσ υπολογιςμόσ τθσ αρχικισ διλωςθσ μπορεί να γίνει ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2015. 
 
Είμαςτε ςτθ διάκεςθ ςασ να ςασ ςυμβουλεφςουμε ςχετικά με τθν ςυμπλιρωςθ και τθν υποβολι τθσ 
διλωςθσ προςωρινισ φορολογίασ και τθ διαδικαςία καταβολισ του οφειλόμενου φόρου. 

Το υλικό που περιζχεται ςε αυτό το ενθμερωτικό δελτίο παρζχεται για γενικι ενθμζρωςθ μόνο και δεν προορίηεται ϊςτε να μπορεί 
να αποτελζςει  λογιςτικι, φορολογικι, νομικι ι άλλθ επαγγελματικι ςυμβουλι. Παρακαλϊ όπωσ αποτείνεςτε ςτουσ ςυμβοφλουσ 
ςασ για ςυγκεκριμζνεσ ςυμβουλζσ. 

 Παρόλο ότι  προςπακοφμε να παρζχουμε ακριβείσ και ζγκαιρεσ πλθροφορίεσ, δεν μπορεί να υπάρξει εγγφθςθ ότι οι πλθροφορίεσ 
αυτζσ είναι ακριβείσ κατά τθν θμερομθνία παραλαβισ τουσ ι ότι κα ςυνεχίςουν να είναι ακριβείσ ςτο μζλλον. 
 
Σε καμία περίπτωςθ θ Hassapis & Co (Accountants Auditors) Ltd και το προςωπικό τθσ αυτισ δεν φζρουν καμία ευκφνθ για 
οποιαδιποτε απϊλεια ι ηθμία που προκαλείται ςε κάκε πρόςωπο που βαςίηεται ςε οποιαδιποτε πλθροφορία ι για παραλείψεισ 
που περιζχονται ςτο ενθμερωτικό δελτίο. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, παρακαλϊ όπωσ επικοινωνιςετε μαηί μασ! Θα χαροφμε να ςασ εξυπθρετιςουμε με κάκε δυνατό 
τρόπο! 


