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Προσωρινή Φορολογία για το έτος 2017

Αγαπητοί μας πελάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως
Φόρων Νόμου (4/1978), όπως αυτός τροποποιήθηκε, κάθε πρόσωπο (άτομο ή εταιρεία), το οποίο
αποκτά οποιοδήποτε εισόδημα κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, έχει την υποχρέωση να
υποβάλει δικό του προσωρινό υπολογισμό αναφορικά με το φορολογητέο εισόδημά του, καθώς και
τον υπολογισμό του ανάλογου προσωρινού φόρου για το έτος, πριν την 31η Ιουλίου του τρέχοντος
έτους.
Ως εκ τούτου, κάθε υπόχρεο πρόσωπο (άτομο ή εταιρεία) θα πρέπει να συμπληρώσει και υποβάλει το
σχετικό έντυπο προς το Γραφείο του Εφόρου Εισοδήματος, καταβάλλοντας και το ποσό της 1ης δόσης
(50%) του προσωρινού φόρου, μέχρι την 31η Ιουλίου. Η 2η δόση είναι καταβλητέα μέχρι την 31
Δεκεμβρίου του έτους.
Για τη διόρθωση ή αναθεώρηση του υπολογισμού του προσωρινού φόρου που καταβλήθηκε, υπάρχει
η δυνατότητα υποβολής αναθεωρημένου υπολογισμού καθ’ οιονδήποτε χρόνο μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου του φορολογικού έτους.
Σε περίπτωση που δεν προκύπτει κατά τον υπολογισμό φορολογητέο εισόδημα τότε δεν απαιτείται η
υποβολή δήλωσης προσωρινής φορολογίας εφόσον αυτή είναι μηδενική.

Σε περίπτωση χαμηλού υπολογισμού φορολογητέου εισοδήματος, το άρθρο 26 του πιο πάνω νόμου
προνοεί:

Την επιβολή επιπρόσθετης επιβάρυνσης ίσης με 10% της διαφοράς μεταξύ του ποσού του φόρου όπως
αυτό θα έχει τελικά εξακριβωθεί και του ποσού του προσωρινού φόρου, αν το προσωρινό
φορολογητέο εισόδημα είναι χαμηλότερο του 75% του φορολογητέου εισοδήματος όπως αυτό θα έχει
τελικά εξακριβωθεί.
Την επιστροφή του ποσού του προσωρινού φόρου που πληρώθηκε πέραν του κανονικού, μαζί με τόκο
σύμφωνα με τον εκάστοτε εν ισχύει δημόσιο τόκο υπερημερίας ετήσια, με βάση τους συμπληρωμένους
μήνες από την 1ην Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος για το οποίο καταβλήθηκε
ο προσωρινός φόρος.
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Διοικητικά πρόστιμα για μη ή καθυστερημένη υποβολή:
Σύμφωνα με το άρθρο 50A(ε) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο Αρ. 4 του 1978,
όπως αυτός τροποποιήθηκε, “Πρόσωπο που καταβάλλει το φόρο ή/και την εισφορά του μετά τις
ημερομηνίες που καθορίζει ο νόμος υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση 5%.

Πληρωμή προσωρινής φορολογίας
Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν με προσωπικές ή τραπεζικές επιταγές εκδομένες στο όνομα ΕΦΟΡΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ή κατάθεση στον λογαριασμό ΠΕΛΑΤΩΝ του γραφείου μας για να εκτελέσουμε τις
πληρωμές για λογαριασμό σας. Στοιχεία του τραπεζικού μας λογαριασμού είναι:

Taliadoros Audit Firm Ltd (Clients)
Hellenic Bank Limited,
Dali Branch, 2540 Nicosia, Cyprus
S.W.I.F.T.: HEBACY2N
IBAN / Account: CY79 0050 0135 0001 3501 5763 6101

Παρακαλώ όπως ανταποκριθείτε εγκαίρως απαντώντας μας κατά πόσο η εταιρεία σας αναμένεται να
έχει κέρδος ή όχι κατά την διάρκεια του έτους και ποιο το ύψος αυτού.

Είμαστε πάντοτε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Ιάκωβος Ταλιαδώρος

Αποποίηση:
Παρόλο που η έκδοση αυτή ετοιμάστηκε με την μέγιστη προσοχή, η Taliadoros Audit Firm Ltd δεν αποδέχεται
καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της. Η έκδοση αυτή προορίζεται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο και δεν
πρέπει να θεωρείται ότι υποκαθιστά με οποιοδήποτε τρόπο οποιανδήποτε επαγγελματική συμβουλή. Πελάτες
που λαμβάνουν την επιστολή αυτή δεν πρέπει να ενεργήσουν με βάση το περιεχόμενο της έκδοσης αυτής χωρίς
να εξασφαλίσουν συγκεκριμένη επαγγελματική συμβουλή από έμπειρο στέλεχος του γραφείου μας.

