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Προθεσμία υποβολής και προθεσμία πληρωμής οφειλόμενου φόρου 

Το Τμήμα Φορολογίας έχει ανακοινώσει τα ακόλουθα αναφορικά με την προθεσμία υποβολής 
Δήλωσης Εισοδήματος (T.Φ. 1) για το φορολογικό έτος 2018 και την προθεσμία πληρωμής του 
οφειλόμενου φόρου: 
 
Για τα Άτομα 
 

• Η προθεσμία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος (Τ.Φ. 1) για το έτος 2018 είναι μέχρι 31 
Ιουλίου 2019. 

• Η προθεσμία πληρωμής του οφειλόμενου φόρου με αυτοφορολογία για το έτος 2018 είναι 
μέχρι 31 Ιουλίου 2019. 

Για αυτοεργοδοτούμενος των οποίων το εισόδημα δε ξεπερνά τις € 70.000, χωρίς υποχρέωση 
ετοιμασίας ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων 

• Η προθεσμία υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος (Τ.Φ. 1) για το έτος 2018 είναι μέχρι 30 
Σεπτεμβρίου 2019. 

• Η προθεσμία πληρωμής του οφειλόμενου φόρου με αυτοφορολογία για το έτος 2018 είναι 
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019. 

Οι Δηλώσεις Εισοδήματος μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος 
TaxisNet. H πληρωμή του οφειλόμενου φόρου μπορεί να διενεργηθεί μόνο μέσω της JCC Smart 
https://www.jccsmart.com/ 

Είμαστε στη διάθεση σας για να σας βοηθήσουμε με την ετοιμασία και την υποβολή της Δήλωσης 
Εισοδήματος.  
 
 
 

 
The material contained in this newsletter is provided for general information purposes only and is not intended to constitute 
accounting, tax, legal or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice. 
 
Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of 
the date it is received or that it will continue to be accurate in the future.  
 
Neither Hassapis & Co (Accountants Auditors) Ltd nor any of its employees accept any liability for any loss or damage caused to any 
person relying on any information or omission contained in the newsletter. 
 
For further information, please do not hesitate to contact us! We will endeavour to help you in any way possible! 

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/

