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ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ / ΤΗΣ   

 
Γραφείο και Ημερομηνία:  

 
 
 
 
 

 

1. Ο υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος σας και του ανάλογου φόρου πρέπει να υποβληθεί πριν την 31η Ιουλίου του πιο 
πάνω έτους. 

2. Ο φόρος είναι πληρωτέος στις ημερομηνίες που καθορίζονται πιο κάτω σε δύο ίσες δόσεις που θα πρέπει να υπολογιστούν από 
εσάς.  

3. ΠΡΙΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ 2Η ΣΕΛΙΔΑ. 

4. Τα στοιχεία της δήλωσης αυτής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.JCCSmart.com com ή μέσω της 
Φορολογικής Πύλης του Τμήματος Φορολογίας https://taxportal.mof.gov.cy επιλέγοντας κώδικα 0200 για φόρο εισοδήματος 
(καταχωρώντας το ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, γραμμή 2 πιο κάτω, και το ποσό του φόρου γραμμή 4 πιο κάτω). Για 
αναθεωρήσεις βλέπε σημείωση 4. 

5. Συστήνεται όπως κρατήσετε αντίγραφο της δήλωσης αυτής για τα δικά σας αρχεία. 

 

Υπολογίζω την Προσωρινή Φορολογία του πιο πάνω Νομικού Προσώπου για το έτος όπως πιο κάτω: 

 Υπολογιζόμενο Προσωρινό 
Εισόδημα 

 
Υπολογιζόμενος 

Πληρωτέος Φόρος 

 €  € ¢ 

1. Εταιρείες …………………….. @12.5% ……………. … 

2. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ …………………… ΦΟΡΟΣ ……………. … 

3. ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Ή ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

(…..………. …) 

4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΣ ΦΟΡΟΣ  ……………. … 

Ο Προσωρινός φόρος είναι πληρωτέος σε δύο δόσεις πριν ή κατά τις πιο κάτω ημερομηνίες: 

Δόση 
Ημερομηνία 
Πληρωμής 

Προσωρινός Φόρος Έτους 

Να συμπληρωθεί σε περίπτωση Αναθεωρημένης Δήλωσης 

Ποσό προσωρινού φόρου που 
πληρώθηκε 

Υπόλοιπο ποσό προσωρινού φόρου 
πληρωτέο 

           €              /       ¢         €              /       ¢         €              /       ¢ 

1η Δόση 31 / 7/2020 .……..…………./………. .…………..……./…….... .…………..……./…….... 

2η Δόση 31/12/2020 .……..…………./………. .…………..……./…….... .…………..……./…….... 

Ημερομηνία Υπογραφή Ιδιότητα (σημ. 5) Αρ. Φορ. Ταυτότητας Αρ. Τηλ. 

     

………/………/2020 ……………………….. …………………….. ……………… ……………………….. 

 

(Έντυπο Τ.Φ.6) 2020     



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου Αρ.4 του 1978, όπως αυτός τροποποιήθηκε 
έχετε την υποχρέωση να υποβάλετε προσωρινό υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος σας καθώς και τον υπολογισμό 
του ανάλογου προσωρινού φόρου για το έτος πριν την 31η Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Αν από τον υπολογισμό σας δεν 
προκύπτει ούτε φορολογητέο εισόδημα ούτε προσωρινός οφειλόμενος φόρος, τότε δεν πρέπει να υποβληθεί η δήλωση αυτή και 
το Τμήμα δεν θα την παραλάβει. 
 
2. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Ή ΚΑΙ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ  

 
Σύμφωνα με το άρθρο 50Α(ε) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου 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%. 
 
3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΥ 
 
Το άρθρο 26 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου Αρ.4 του 1978, όπως τροποποιήθηκε, προνοεί: 

(α) Την επιβολή επιπρόσθετης επιβάρυνσης ίσης με το ένα δέκατο (1/10) 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 των τριών τετάρτων (3/4) του φορολογητέου εισοδήματος όπως αυτό θα έχει τελικά εξακριβωθεί.  

(β) 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 1η Ιανουαρίου του 
έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος για το οποίο καταβλήθηκε ο προσωρινός φόρος. 

 
4. ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Αναθεωρημένος υπολογισμός υποβάλλεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του φορολογικού έτους. Σε περίπτωση αναθεωρημένης 
δήλωσης το ποσό του φόρου (γραμμή 4) κατανέμεται σε ίσες δόσεις και στο ποσό της οφειλόμενης διαφοράς επιβάλλεται τόκος.  

• Αναθεωρήσεις με αυξημένο ποσό φόρου γίνονται MONO μέσω της Φορολογικής Πύλης. 

• Αναθεωρήσεις με μειωμένο ποσό φόρου ΔΕΝ γίνονται μέσω της Φορολογικής Πύλης αλλά αποστέλλονται 
ταχυδρομικός στις πιο κάτω διευθύνσεις: 

Τμήμα Φορολογίας - Γραφείο Εισπράξεως Φόρων Λευκωσίας – CY 1442 Λευκωσία 

Τμήμα Φορολογίας - Γραφείο Εισπράξεως Φόρων Λεμεσού – Ταχ. Θυρίδα 56655 – CY 3309 Λεμεσός 

Τμήμα Φορολογίας - Γραφείο Εισπράξεως Φόρων Λάρνακας – Ταχ. Θυρίδα 42010– CY 6530 Λάρνακα 

Τμήμα Φορολογίας - Γραφείο Εισπράξεως Φόρων Πάφου – Ταχ. Θυρίδα 60042-  CY 8100 Πάφος 

Τμήμα Φορολογίας – Γραφείο Εισπράξεως Φόρων Αμμόχωστου – Ιπποκράτους 2, CY - 5380 Δερύνεια 
 
5. ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
 
Αναγράψετε την ιδιότητα με την οποία υποβάλλετε τη δήλωση αυτή (Διευθυντής / Γραμματέας / Διευθύνων σύμβουλος / κλπ.). 
 
6. ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ 
 
Πληρωμές που γίνονται  

• ΕΝΤΟΣ της προθεσμίας που καθορίζεται στον νόμο μπορούν να πραγματοποιηθούν  
o είτε μέσω της ιστοσελίδας https://www.JCCSmart.com   
o είτε μέσω της διαδικτυακής σας τράπεζας χρησιμοποιώντας τον Αριθμό Αναφοράς Πληρωμής που θα ανακτήσετε 

όταν θα δημιουργήσετε την οφειλή στην Φορολογική Πύλη του Τμήματος Φορολογίας (https://taxportal.mof.gov.cy) 

• ΕΚΤΟΣ της προθεσμίας που καθορίζεται στον νόμο γίνονται ΜΟΝΟ μέσω της διαδικτυακής σας τράπεζας 
χρησιμοποιώντας τον Αριθμό Αναφοράς Πληρωμής που θα ανακτήσετε όταν θα δημιουργήσετε την οφειλή στην 
Φορολογική Πύλη του Τμήματος Φορολογίας. 

 
 

https://www.jccsmart.com/
https://taxportal.mof.gov.cy/

