2015 Personal Income Tax Return Submission Deadline
5 April 2016 – The deadline for the submission of the 2015 personal Income Tax Return
(Form T.D.1), in printed form, is 30 April 2016. It is noted that in case the 2015 personal
Income Tax Return is submitted electronically through the TAXISnet electronic system the
deadline is extended to 31 July 2016.
Failure to submit the relevant Income Tax Return within the statutory deadlines carries a
fixed penalty of €100. This penalty is applied for individuals having an obligation to submit
the 2015 Income Tax Return.
It is noted that any personal income tax liability relating to the tax year 2015 should be
settled by 30 June 2016 without any interest and penalties. Failure to settle the 2015
personal income tax liability within the statutory deadline, interest and penalties will be
imposed.
The Department of Taxation of Costas Tsielepis & Co Ltd is at your disposal should you
require any further information or clarifications.

Προθεσμία για υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό
έτος 2015
5 Απριλίου 2016 – Σας υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής Δήλωσης
Εισοδήματος Ατόμου (Τ.Φ 1) για το φορολογικό έτος 2015 είναι η 30η Απριλίου 2016 για
όσους υποβάλλουν τη Δήλωση Εισοδήματος σε έντυπη μορφή και η 31η Ιουλίου 2016 για
όσους την υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του TAXISnet.
Η μη υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015 για άτομα που
έχουν υποχρέωση υποβολής επιβαρύνεται με €100 πρόστιμο.
Στην περίπτωση που προκύπτει οφειλόμενο ποσό φόρου, αυτό θα πρέπει να πληρωθεί
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της δήλωσης εισοδήματος. Η
πληρωμή θα πρέπει να γίνει μέσω αυτοφορολογίας, συμπληρώνοντας το σχετικό μέρος της
Δήλωσης Εισοδήματος (Υπολογισμός Φόρου). Η μη πληρωμή του οφειλόμενου φόρου
επιβαρύνεται με τόκους και διοικητικά πρόστιμα.
Το Φορολογικό Τμήμα της Costas Tsielepis & Co Ltd είναι στην διάθεση σας για
οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες χρειαστείτε.
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