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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2023 

 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 
 
 
 
 
 
 

Τέλος κάθε 
μήνα 

• Πληρωμή φόρου που αποκόπηκε από 
τους μισθούς των υπαλλήλων τον 
προηγούμενο μήνα (PAYE) 

• Πληρωμή εισφοράς ΓΕΣΥ που 
αποκόπηκε από τους μισθούς των 
υπαλλήλων τον προηγούμενο μήνα 
 

• Πληρωμή φόρου που αποκόπηκε από τους 

μισθούς των υπαλλήλων τον προηγούμενο 

μήνα (PAYE) 

 

• Πληρωμή εισφοράς ΓΕΣΥ που αποκόπηκε 
από τους μισθούς των υπαλλήλων τον 
προηγούμενο μήνα 

 • Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα κα ι  
ΓΕΣΥ που παρακρατήθηκε από 
μερίσματα και τόκους που πληρώθηκαν 
τον προηγούμενο μήνα 

 

• Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς 
και ΓΕΣΥ που αποκόπηκε από ενοίκια 
που πληρώθηκαν σε τρίτους τον 
προηγούμενο μήνα 

 

 • Υποβολή εντύπου ΤΦ.602 - Δήλωση 
παρακρατηθείσας  Εισφοράς για την 
Άμυνα και ΓΕΣΥ από μόκους που 
αφορούν τον προηγούμενο μήνα 

 

 • Υποβολή εντύπου ΤΦ.603 - Δήλωση 
παρακρατηθείσας  Εισφοράς για την 
Άμυνα και ΓΕΣΥ από μερίσματα που 
αφορούν τον προηγούμενο μήνα. 

 

31 Μαρτίου • Υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το 

2021 (Τ.Φ. 4) 

• Υποβολή δήλωσης εισοδήματος για το 2021 
από φυσικά πρόσωπα που ετοιμάζουν 
εξελεγμένους λογαριασμούς (Τ.Φ. 1 ΛΟΓ) 

30 Απριλίου • Πληρωμή πρώτης δόσης φόρου 

ασφαλίστρων ασφαλιστικών 

εταιρειών ζωής για το πρώτο 

τετράμηνο του 2023 

 

31 Μαΐου  • Υποβολή δήλωσης εργοδότη και 
στοιχεία εργοδοτουμένων για το 2022 
(Τ.Φ. 7) 

Υποβολή δήλωσης εργοδότη και στοιχεία 
εργοδοτουμένων για το 2022 (Τ.Φ. 7) 

 
 
 
 
 
 
30 Ιουνίου 

• Πληρωμή ετήσιου τέλους €350 για το 
2023 στον Έφορο Εταιρειών 

 

 

• Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα για 
ενοίκια που εισπράχθηκαν από φυσικά 
πρόσωπα κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2023 (Τ.Φ. 601) 

• Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα για 
τόκους/ενοίκια που εισπράχθηκαν από 
το εξωτερικό κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2023 (Τ.Φ. 601) 

• Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα και ΓΕΣΥ  
για ενοίκια που εισπράχθηκαν από φυσικά 
πρόσωπα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 
(Τ.Φ. 601) 

• Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα και ΓΕΣΥ 
για τόκους/μερίσματα/ενοίκια που 
εισπράχθηκαν από το εξωτερικό κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2023 (Τ.Φ. 601) 

 
 
 
 
 
 
 
 
31 Ιουλίου 

 • Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος 
για φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί ,  
αυτοεργοδοτούμενοι  χωρίς 
λογαριασμούς  και άλλα φυσικά πρόσωπα 
εισοδηματίες) γ ια  το έτος 2022  (Τ.Φ.1 
και Τ.Φ.  1ΑΕ)  και πληρωμή τελικού φόρου 
του 2022 με αυτοφορολογία 

 

• Υποβολή δήλωσης και πληρωμή 
πρώτης δόσης προσωρινού φόρου για 
το 2023 (Τ.Φ. 6) 

• Υποβολή δήλωσης και πληρωμή πρώτης 
δόσης προσωρινού φόρου για το 2023 (Τ.Φ. 
5) 

1 Αυγούστου • Πληρωμή   τελικού  φόρου   του   2022  
με αυτοφορολογία (Τ.Φ. 158) 

• Πληρωμή τελικού φόρου του 2022 με 
αυτοφορολογία, από φυσικά πρόσωπα που 
ετοιμάζουν εξελεγμένους λογαριασμούς (Τ.Φ. 
158 ΑΕ) 

31 Αυγούστου • Πληρωμή δεύτερης δόσης φόρου 
ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών 
ζωής για το δεύτερο τετράμηνο του 2023 

 



 
 

2 Κύπρος – Φορολογικό ημερολόγιο 2023 

 
 

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 
 
 

 

 

 

 

 

31 Δεκεμβρίου 

• Αναθεώρηση Δήλωσης Προσωρινής 
Φορολογίας για το έτος 2023, εφόσον 
χρειάζεται 
 

• Αναθεώρηση Δήλωσης Προσωρινής 
Φορολογίας για το έτος 2023, εφόσον 
χρειάζεται 

• Πληρωμή   δεύτερης   δόσης   
προσωρινού φόρου για το 2023 (Τ.Φ. 
6) 

• Πληρωμή δεύτερης δόσης προσωρινού 
φόρου για το 2023 (Τ.Φ. 5) 

 
 

• Πληρωμή τρίτης δόσης φόρου 

ασφαλίστρων ασφαλιστικών εταιρειών 

ζωής για το τρίτο τετράμηνο του 2023 

 

• Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα για 
ενοίκια που εισπράχθηκαν από φυσικά 
πρόσωπα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2023 (Τ.Φ. 601) 

• Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα για 
τόκους/ενοίκια που εισπράχθηκαν από 
το εξωτερικό κατά το δεύτερο εξάμηνο 
του 2023 (Τ.Φ. 601) 

  

 

• Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα και ΓΕΣΥ 
για ενοίκια που εισπράχθηκαν από φυσικά 
πρόσωπα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023 
(Τ.Φ. 601) 

• Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα και ΓΕΣΥ 
για τόκους/ενοίκια που εισπράχθηκαν από το 
εξωτερικό κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2023 (Τ.Φ. 601) 

• Πληρωμή έκτακτης αμυντικής εισφοράς και 

ΓΕΣΥ επί λογιζόμενων μερισμάτων 

που υπολογίστηκαν από τα κέρδη του 

έτους 2021 (Τ.Φ. 623) 

• Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα και ΓΕΣΥ 

για μερίσματα που εισπράχθηκαν από το 

εξωτερικό κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023 

(Τ.Φ. 601) 

 

Σημειώσεις: 

1. Πληρωμές φορολογιών 

 

Πληρωμές φόρων πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά.  

Πληρωμές που γίνονται εντός της σχετικής φορολογικής προθεσμίας μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω της 

ιστοσελίδας JCC Smart ή μέσω της Φορολογικής Πύλης. Πληρωμές φόρων που γίνονται εκτός της σχετικής φορολογικής 

προθεσμίας μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο μέσω της Φορολογικής Πύλης. 

 

Κωδικοί που χρησιμοποιούνται για πληρωμές φορολογιών – δες σημ. 6. 

 

2. Υποβολή δηλώσεων  

 

Κάθε πρόσωπο (άτομο ή εταιρεία) το οποίο έχει υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση με βάση τις διατάξεις του περί 

Βεβαιώσεως και Εισπράξεως φόρων Νόμου οφείλει να την υποβάλει ηλεκτρονικά. 

 

Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, κάθε πρόσωπο το οποίο έχει μεικτό εισόδημα που εμπίπτει στο άρθρο 5 του περί 

Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, έχει υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση. Εντούτοις, το Υπουργικό Συμβούλιο 

έχει την εξουσία να εκδίδει διατάγματα που να καθορίζουν τις κατηγορίες των φορολογουμένων με συνολικό ετήσιο 

ακαθάριστο εισόδημα κάτω από το φορολογητέο όριο των €19.500 που θα εξαιρούνται από αυτήν την υποχρέωση υποβολής. 

 

3. Υποβολή αναθεωρημένων δηλώσεων 

 

Από το φορολογικό έτος 2016 και μετά, μπορούν  να υποβάλλονται αναθεωρημένες φορολογικές δηλώσεις μόνο εντός τριών 

ετών από την προθεσμία υποβολής της σχετικής φορολογικής δήλωσης. 

 

Για τα φορολογικά έτη έως το 2015 η προθεσμία υποβολής αναθεωρημένης φορολογικής δήλωσης έληξε την 20η 

Φεβρουαρίου 2021. 

 

Η υποβολή αναθεωρημένων δηλώσεων γίνεται μόνο μέσω του ΕντύπουΤ.Φ.001ΑΝ2020 (για φυσικά πρόσωπα) και 

Τ.Φ.004ΑΝ2020 (για εταιρείες). 

 

4. Παράλειψη πληρωμής οφειλόμενου φόρου 

 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης ή υποβολής στοιχείων που έχουν ζητηθεί επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση 

€100 ή €200 ανάλογα της περίπτωσης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του φόρου επιβάλλεται πέραν του τόκου και 

χρηματική επιβάρυνση 5% επί του οφειλόμενου φόρου. Σε περίπτωση που ο οφειλόμενος φόρος παραμένει απλήρωτος 2 

μήνες μετά την προθεσμία πληρωμής, επιβάλλεται επιπρόσθετη χρηματική επιβάρυνση 5% επί του οφειλόμενου φόρου. 
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5. Δημόσιο επιτόκιο υπερημερίας 

 

Το επιτόκιο αναφορικά με καθυστέρηση στην πληρωμή φορολογιών καθώς και επιστροφών φόρου καθορίστηκε ως εξής: 

 

 % 
Έτη μέχρι το 2006 9 
2007-2009 8 
2010 5,35 
2011-2012 5 
2013 4,75 
2014 4,50 
2015-2016 4 
2017-2018 3,50 
2019 2 
2020-2022 1,75 
2023 2,25 
  

 

6. Κωδικοί πληρωμής φορολογιών 

 

ΑΥΤΟΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΣΥ 

  

Φόρος Εισοδήματος / Εταιρικός φόρος  

• 0300 - Αυτοφορολογία Φόρου Εισοδήματος / Εταιρικού φόρου 

• 0302 - Αυτοφορολογία Φόρου Εξόδου (Άρθρο 33Β) 

 

Έκτακτη Εισφορά του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα  

• 0311 - Έκτακτη Εισφορά Εργοδοτουμένων, Αυτοτελώς εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιδιωτικού Τομέα 

• 0312 - Έκτακτη Εισφορά Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του 

Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

 

Έκτακτη Αμυντική Εισφορά (Ε.Α.Ε.)  

• 0612 - Αυτοφορολογία Ε.Α.Ε. σε τόκους 

• 0613 - Αυτοφορολογία Ε.Α.Ε. σε μερίσματα 

• 0604 - Αυτοφορολογία Ε.Α.Ε. για ενοίκια 

 

Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)  

• 0712 - Αυτοφορολογία ΓεΣΥ σε τόκους 

• 0713 - Αυτοφορολογία ΓεΣΥ σε μερίσματα 

• 0704 - Αυτοφορολογία ΓεΣΥ για ενοίκια 

• 0313 - Αυτοφορολογία ΓεΣΥ σε άλλα εισοδήματα Αυτοτελώς 

• 0314 - Αυτοφορολογία ΓεΣΥ σε συντάξεις και άλλα εισοδήματα 

• 0315 - Αυτοφορολογία ΓεΣΥ σε άλλα εισοδήματα Φυσικού Προσώπου 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

  

0200 - Φόρος Εισοδήματος (φυσικά και νομικά πρόσωπα)  

0210 - Προσωρινή Φορολογία Ασφαλιστικών Εταιρειών (νομικά πρόσωπα)  

0213 - Γενικό Σχέδιο Υγείας αυτοτελώς (φυσικά πρόσωπα)  

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

  

Εργοδότες  

• 0100 - Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος από Αποδοχές Υπαλλήλων και Συντάξεις 

• 0111 - Έκτακτη Εισφορά Ιδιωτικού Τομέα 

• 0112 - Έκτακτη Εισφορά Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων 

• 0113 - Εισφορά Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων (3%) 

• 0114 - Παρακράτηση Μείωσης Απολαβών Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

• 0701 - Παρακράτηση ΓεΣΥ από Αξιωματούχους και συνταξιούχους 

• 0711 - Παρακράτηση ΓεΣΥ από μισθωτούς και Εισφορά Εργοδότη για Αξιωματούχους 

 

https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0300
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0302
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0311
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0312
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0312
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0612
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0613
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0604
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0712
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0713
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0704
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0313
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0314
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0315
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0200
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0210
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0213
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0100
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0111
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0112
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0113
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0114
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0701
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0711
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Εισόδημα μη κατοίκων  

• 0310 - Παρακράτηση Φ.Ε. (άρθρο 24 ΦΕ) από εισόδημα μη κατοίκου 

• 0710 - Παρακράτηση ΓεΣΥ από εισόδημα μη κατοίκου (άρθρο 24 ΦΕ) 

Ενοίκια, τόκους και μερίσματα  

• 0602 - Παρακράτηση Ε.Α.Ε. από τόκους 

• 0603 - Παρακράτηση Ε.Α.Ε. από μερίσματα 

• 0614 - Παρακράτηση Ε.Α.Ε. από ενοίκια (Νομικά πρόσωπα) 

• 0623 - Παρακράτηση Ε.Α.Ε. από λογιζόμενα μερίσματα 

• 0702 - Παρακράτηση ΓεΣΥ από τόκους 

• 0703 - Παρακράτηση ΓεΣΥ από μερίσματα 

• 0714 - Παρακράτηση ΓεΣΥ από ενοίκια (Νομικά πρόσωπα) 

• 0723 - Παρακράτηση ΓεΣΥ από λογιζόμενα μερίσματα 

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΆΛΛΟΙ ΦΟΡΟΙ 

  

Ειδικός φόρος  

• 0730 - Ειδικός φόρος καζίνου 

• 0750 - Ειδικός φόρος Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων 

 

Τέλη  

• 0911 - Τέλη Γνωματεύσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0310
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0710
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0602
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0603
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0614
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0623
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0702
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0703
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0714
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0723
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0730
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0750
https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0911
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Στοιχεία επικοινωνίας – Φορολογικό Τμήμα (Άμεση Φορολογία) 

Όνομα 
 

Ηλεκτρ. διεύθυνση Τηλ. 

Μάριος Ευθυμίου Διευθύνων Σύμβουλος  marios@dinoscpa.com 
 

+357-25824545 

Μαρία Σπύρου Διευθύντρια 
Φορολογικού Τμήματος 

maria@dinoscpa.com 
 

+357-25206807 

Λευτέρης Χαραλάμπους Βοηθός Διευθυντής lefteris@dinoscpa.com 

 

+357-25206952 

Παναγιώτης Καυκαλιάς Φορολογικός 
Λειτουργός Α  

panayiotis@dinoscpa.com 
 

+357-25206810 

Μάριος Χαραλαμπίδης Φορολογικός 
Λειτουργός Β 

mariosch@dinoscpa.com 
 
 

+357-25206839 
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