
 

 

 
Φορολογικό Ημερολόγιο 

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2016  
 
20 Ιουλίου 2016  
 
Αγαπητοί Πελάτες, Συνεργάτες και Φίλοι, 
 
Η Costas Tsielepis & Co Ltd σας υπενθυμίζει τις προθεσμίες που καθορίζονται από το νόμο 
και αφορούν στην υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος και την καταβολή του 
αντίστοιχου φόρου: 
  

Υποβολή δηλώσεων και καταβολή φόρου Προθεσμία 

Υποβολή δήλωσης εργοδότη και στοιχεία εργοδοτουμένων για το 
φορολογικό έτος 2015. 

31 Ιουλίου 2016 
Ηλεκτρονική υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού για το 
φορολογικό έτος 2015. 

Υποβολή Δήλωσης Προσωρινής Φορολογίας και καταβολή πρώτης 
δόσης προσωρινού φόρου εισοδήματος και έκτακτης εισφοράς για 
το φορολογικό έτος 2016. 
 
Καταβολή τελικού φόρου για το έτος 2015 με αυτοφορολογία, από 
φυσικά και νομικά πρόσωπα που ετοιμάζουν ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις. 

1 Αυγούστου 2016 

 
Ηλεκτρονική υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος για το 2015 από 
φυσικά πρόσωπα που δεν ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις  (μεικτό εισόδημα < €70.000). 

30 Σεπτεμβρίου 
2016 

 
Σημειώσεις:  
 
Τα διοικητικά πρόστιμα  που ακολουθούν επιβάλλονται στις εξής περιπτώσεις:  
 
• Μη καταβολή του φόρου εντός της  προθεσμίας που καθορίζεται από το νόμο έχει ως 

αποτέλεσμα τη επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης ύψους 5% επί του οφειλόμενου 
φόρου. Επιπρόσθετα επιβάλλεται τόκος υπερημερίας ύψους 4% ετησίως (για το 2016). 

• Μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από το 
νόμο υπόκειται σε  διοικητικό πρόστιμο ύψους  €100. 



 

2 | P a g e  
 

• Παράλειψη ή καθυστέρηση υποβολής φορολογικών δηλώσεων εντός της προθεσμίας 
που καθορίζεται από το νόμο καθώς και η μη συμμόρφωση σε γραπτή ειδοποίηση για 
υποβολή των καθυστερημένων δηλώσεων που εκδίδεται από τον Έφορο Φορολογίας 
υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο ύψους €200. 

• Παράλειψη ή καθυστέρηση υποβολής στοιχείων που ζητήθηκαν από τον Έφορο 
Φορολογίας εντός της προθεσμίας  που καθορίζεται από τον νόμο υπόκειται σε 
διοικητικό πρόστιμο ύψους  €200. 

Το Φορολογικό Τμήμα της Costas Tsielepis & Co Ltd είναι στη διάθεση σας για 
οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές χρειαστείτε για τα πιο πάνω ή 
άλλα φορολογικά θέματα.   
 


