
 

Προσωρινή φορολογία για το έτος 2015 
 
Αγαπητοί πελάτες, συνεργάτες και φίλοι, 
 
 
Κάθε χρόνο όλες οι εταιρίες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υποχρεούνται να 
συμπληρώσουν το έντυπο για την προσωρινή φορολογία. Με αυτή τη μέθοδο η εταιρεία 
πληρώνει φόρο για το ίδιο έτος με βάση τα προσδοκώμενα κέρδη της. 
 
Η καταβολή θα γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Έτσι, για το τρέχον έτος 2015, η εταιρεία 
θα καταβάλει προσωρινή φορολογία σε δύο ισόποσες δόσεις κατά τη διάρκεια του έτους 
2015. Η τελική καταβολή του φόρου θα διεκπεραιωθεί το 2016 όταν οι οικονομικές 
καταστάσεις θα έχουν ελεγχθεί. Το φορολογικό έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί και να 
υποβληθεί στις φορολογικές αρχές, μαζί με την πρώτη καταβολή του προσωρινού φόρου 
μέχρι την 31η Ιουλίου 2015. 
 
Η δεύτερη και τελική πληρωμή οφείλεται στις 31 Δεκεμβρίου 2015. 
 
Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης της αρχικής δήλωσης για να μειωθεί ή να αυξηθεί το 
φορολογητέο εισόδημα και συνεπώς ο φόρος που πρέπει να καταβληθεί, αλλά μόνο μέχρι 
τις 31.12.2015. Εάν το αναμενόμενο κέρδος για το 2015 που δηλώθηκε στην προσωρινή 
φορολογία είναι χαμηλότερο από το 75% του τελικού κέρδους της εταιρείας με βάση τις 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, τότε επιβάλλεται ένας «πρόσθετος φόρος» ύψους 
10% ο οποίος προστίθεται στο φόρο που πρέπει να καταβληθεί. 
 
Για το λόγο αυτό είναι πιο αποτελεσματικό, να γίνεται η πληρωμή του φόρου μέσω της 
προσωρινής φορολογίας, αντί να υποβληθεί  μηδενική δήλωση τώρα και να πληρωθεί  ο 
τελικός φόρος μαζί με τον πρόσθετο φόρο ύψους 10% το 2016. Για κάθε πελάτη που δεν θα 
ανταποκριθεί μέχρι την 31η Ιουλίου θα θεωρηθεί ότι υποβάλει μηδενική προσωρινή 
φορολογία. Ωστόσο, έχουμε την ευκαιρία να την τροποποιήσουμε οποτεδήποτε πριν από 
τις 31 Δεκεμβρίου 2015, όπως προαναφέρθηκε. Για τους ανωτέρω λόγους, σας ζητούμε να 
μας αποστείλετε μέσω e-mail τα προβλεπόμενα κέρδη σας για το 2015. 
 
Θα υπολογίσουμε το ποσό που απαιτείται για την πληρωμή της πρώτης δόσης της 
προσωρινής φορολογίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ζητώντας τα χρήματα για την 
πληρωμή. Αφού λάβουμε τα χρήματα θα κανονίσουμε την πληρωμή. Παρακαλώ μην 
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω διευκρινίσεις. 
 
Με εκτίμηση, 
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