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ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

Προθεσμία υποβολής και πληρωμής 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι δηλώσεις προσωρινής φορολογίας για το έτος 2019, θα 
πρέπει να συμπληρωθούν, όπου εφαρμόζεται, και να υποβληθούν στο Τμήμα Φορολογίας πριν ή 
κατά την 31 Ιουλίου 2019. 
 
Η προσωρινή φορολογία είναι πληρωτέα σε δύο ίσες δόσεις ως εξής:  
 

• 31 Ioυλίου 2019: υποβολή προσωρινής δήλωσης και πληρωμή πρώτης δόσης 

• 31 Δεκεμβρίου 2019: πληρωμή δεύτερης δόσης 
 
Εταιρείες οι οποίες αναμένουν να έχουν φορολογητέο εισόδημα καθώς και άτομα που αναμένουν 
να έχουν φορολογητέο εισόδημα άλλο από μισθωτές υπηρεσίες, υποχρεούνται να υποβάλουν 
δήλωση προσωρινής φορολογίας. 
 
Άτομα τα οποία έχουν εισοδήματα εκτός από μισθωτές υπηρεσίες θα πρέπει να καταβάλουν 
εισφορές για το Γενικό Σύστημα Υγείας μέσω της προσωρινής φορολογίας. 
 
Στην περίπτωση όπου υπάρχει φορολογητέο εισόδημα αλλά δεν προκύπτει προσωρινός πληρωτέος 
φόρος λόγω πίστωσης για φόρο που πληρώθηκε ή είναι πληρωτέος στο εξωτερικό, η προσωρινή 
δήλωση φορολογίας θα πρέπει να υποβάλλεται παρόλο που δεν προκύπτει πληρωτέος φόρος. 
 
Έαν οποιαδήποτε δόση προσωρινής φορολογίας δεν πληρωθεί μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία 
τότε θα επιβάλλεται τόκος ίσος με 2% ετήσια και 5% πρόστιμο από την ημερομηνία πληρωμής. Ο 
ετήσιος τόκος υπολογίζεται με βάση τους συμπληρωμένους μήνες για τους οποίους εκκρεμεί η 
πληρωμή του φόρου. 
 
Εάν το αναμενόμενο φορολογητέο κέρδος για το φορολογικό έτος 2019 που δηλώθηκε στην 
προσωρινή φορολογική δήλωση είναι χαμηλότερο από το 75% του τελικού φορολογητέου κέρδους 
με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή τις φορολογικές δηλώσεις, τότε επιβάλλεται 
πρόσθετος φόρος ύψους 10% ο οποίος προστίθεται στον τελικό φόρο που πρέπει να καταβληθεί.  
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Όταν δεν προκύπτει φορολογητέο εισόδημα, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης 
προσωρινής φορολογίας. 
 
Αναθεωρημένος υπολογισμός της αρχικής δήλωσης μπορεί να γίνει έως την 31 Δεκεμβρίου 2019. 
 
Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η πληρωμή της προσωρινής φορολογίας 
μπορεί να διενεργηθεί μόνο μέσω της JCC Smart https://www.jccsmart.com/ . 
 
Είμαστε στη διάθεση σας να σας συμβουλεύσουμε σχετικά με την συμπλήρωση και την υποβολή της 
δήλωσης προσωρινής φορολογίας και τη διαδικασία καταβολής του οφειλόμενου φόρου. 
 

Το υλικό που περιέχεται σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο παρέχεται για γενική ενημέρωση μόνο και δεν προορίζεται ώστε να μπορεί 
να αποτελέσει  λογιστική, φορολογική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Παρακαλώ όπως αποτείνεστε στους συμβούλους 
σας για συγκεκριμένες συμβουλές. 

 Παρόλο ότι  προσπαθούμε να παρέχουμε ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες, δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση ότι οι πληροφορίες 
αυτές είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία παραλαβής τους ή ότι θα συνεχίσουν να είναι ακριβείς στο μέλλον. 
 
Σε καμία περίπτωση η Hassapis & Co (Accountants Auditors) Ltd και το προσωπικό της αυτής δεν φέρουν καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται σε κάθε πρόσωπο που βασίζεται σε οποιαδήποτε πληροφορία ή για παραλείψεις 
που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας! Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε με κάθε δυνατό 
τρόπο! 

https://www.jccsmart.com/

