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End of each month Payment of PAYE deducted from employees’

salaries for the previous month

Payment of tax withheld on payments made to

non tax residents during the previous month

Payment of special defence contribution

withheld on dividends, interest or rent* paid in

the previous month to Cyprus tax residents

*Where the tenant is a Cyprus Company, partnership,

the Goverment or any local authority there is an

obligation to withhold special defence contribution on

the amount of the rent paid

Τέλος κάθε μήνα Πληρωμή φόρου που αποκόπηκε από τους

μισθούς των υπαλλήλων τον προηγούμενο

μήνα

Πληρωμή φόρου που παρακρατήθηκε από

πληρωμές σε μη φορολογικούς κατοίκους τον

προηγούμενο μήνα

Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα που

παρακρατήθηκε από μερίσματα ή τόκους ή

ενοίκια* που πληρώθηκαν τον προηγούμενο

μήνα

* Όπου ο ενοικιαστής είναι εταιρεία, συνεταιρισμός, η

κυβέρνηση ή οι αρχές τοπικής διοίκησης υπάρχει

υποχρέωση για παρακράτηση εισφοράς για την άμυνα

31 January Submission of the deemed dividend distribution

declaration (IR 623) for the tax year 2012

31 Ιανουαρίου Υποβολή δήλωσης λογιζόμενης διαμονής

μερίσματος (Ε.Πρ.623) για το φορολογικό έτος

2012
31 March Electronic submission of the 2013 income tax

return (IR1/IR4) for individuals and companies

preparing audited financial statements

Submission of return and payment of the first

instalment of the special tax levy by Credit

Institutions for 2015

31 Μαρτίου Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος

(Ε.Πρ.1/Ε.Πρ.4) για το 2013 από φυσικά

πρόσωπα και εταιρείες που ετοιμάζουν

ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις

Υποβολή δήλωσης και πληρωμή πρώτης δόσης

του ειδικού φόρου Πιστωτικών Ιδρυμάτων για

το 2015.

30 April Manual submission of the 2014 personal tax

returns (IR1) by salaried individuals whose

gross income exceeds € 19.500 for the tax

year 2014

Payment of the first instalment of the premium

tax for insurance companies (life business) for

the first quarter of 2015

30 Απριλίου Υποβολή δήλωσης εισοδήματος (Ε.Πρ.1) για το

2014 από μισθωτούς, όταν το μεικτό τους

εισόδημα υπερβαίνει τα € 19.500

Πληρωμή πρώτης δόσης φόρου ασφαλίστρων

ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για το πρώτο

τετράμηνο του 2015

30 June Submission of personal tax return for 2014 by

individuals who do not prepare audited

financial statements if their gross income

exceeds € 19.500

Payment of tax balance for 2014 through self

assessment by individuals (excluding those

individuals who prepare audited financial

statements)

Payment of special contribution for defence on

rents, dividends or interest from sources

outside Cyprus for the first 6 months of 2015

Payment of the second instalment of the

special tax levy by Credit Institutions for 2015

30 Ιουνίου Υποβολή δήλωσης εισοδήματος (Ε.Πρ.1) για το

2014 από φυσικά πρόσωπα που δεν ετοιμάζουν

ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, όταν το

μεικτό τους εισόδημα υπερβαίνει τα €19.500

Πληρωμή τελικού φόρου του 2014 με

αυτοφορολογία, από φυσικά πρόσωπα (εκτός

από άτομα που ετοιμάζουν ελεγμένες

οικονομικές καταστάσεις)

Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα επί των

ενοικίων, μερισμάτων ή τόκων από πηγές εκτός

της Δημοκρατίας για το πρώτο εξάμηνο του

2015

Πληρωμή δεύτερης δόσης του ειδικού φόρου

Πιστωτικών Ιδρυμάτων για το 2015
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31 July Electronic submission of the 2014 personal tax

return (IR1) by salaried individuals whose

gross income exceeds € 19.500

Electronic submission of the 2014 employers’

return (IR7) and employees’ details

Submission of the 2015 provisional tax return

and payment of the first instalment

31 Ιουλίου Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος

(Ε.Πρ.1) για το 2014 από μισθωτούς, όταν το

μικτό τους εισόδημα υπερβαίνει τα € 19.500

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εργοδότη

(Ε.Πρ.7) και στοιχεία εργοδοτουμένων για το

2014

Υποβολή δήλωσης (Ε.Πρ.6) και πληρωμή

πρώτης δόσης προσωρινού φόρου για το 2015

1 August Payment of the 2014 tax balance through self

assessment by individuals and companies

preparing audited financial statements

1 Αυγούστου Πληρωμή τελικού φόρου του 2014 με

αυτοφορολογία, από φυσικά πρόσωπα και

εταιρείες που ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές

καταστάσεις

31 August Payment of the second instalment of the

premium tax for insurance companies (life

business) for the second quarter of 2015

31 Αυγούστου Πληρωμή δεύτερης δόσης φόρου ασφαλίστρων

ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για το δεύτερο

τετράμηνο του 2015

30 September Electronic submission of the 2014 personal tax

return (IR1) by individuals who do not prepare

audited financial statements if their gross

income exceeds € 19.500

Payment of immovable property tax for 2015

Payment of the third instalment of the special

tax levy by Credit Institutions for 2015

30 Σεπτεμβρίου Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος

(Ε.Πρ.1) για το 2014 από φυσικά πρόσωπα που 

δεν ετοιμάζουν ελεγμένες οικονομικές

καταστάσεις, όταν το μικτό τους εισόδημα

υπερβαίνει τα € 19.500

Πληρωμή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας για το

2015

Πληρωμή τρίτης δόσης του ειδικού φόρου

Πιστωτικών Ιδρυμάτων για το 2015

31 December Payment of the second instalment of the 2015

provisional tax

Payment of special contribution for defence on

rents, dividends or interest from sources

outside Cyprus for the last 6 months of 2015

Payment of the third instalmet of the premium

tax by insurance companies (life business) for

the last quarter of 2015

Payment of the fourth instalment of the special

tax levy by Credit Institutions for 2015

31 Δεκεμβρίου Πληρωμή δεύτερης δόσης προσωρινού φόρου

για το 2015

Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα επί των

ενοικίων, μερισμάτων ή τόκων από πηγές εκτός

της Δημοκρατίας για το δεύτερο εξάμηνο του

2015

Πληρωμή τρίτης δόσης φόρου ασφαλίστρων

ασφαλιστικών εταιρειών ζωής για το τρίτο

τετράμηνο του 2015

Πληρωμή τέταρτης δόσης του ειδικού φόρου

Πιστωτικών Ιδρυμάτων για το 2015

Electronic submission of tax

returns

Individuals and companies, that prepare

audited financial statements or persons that

their tax return is submitted by a professional

accountant, may be obliged to submit their tax

return electronically in accordance with such

means that may be approved by the

Commissioner of Income Tax.

Υποβολή δηλώσεων με

ηλεκτρονικά μέσα

Φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, που ετοιμάζουν

εξελεγμένους λογαριασμούς ή πρόσωπα των

οποίων η φορολογική δήλωση υποβάλλεται από 

επαγγελματία λογιστή, θα οφείλουν να

υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση με

ηλεκτρονικά μέσα που θα εγκρίνονται από το

Διευθυντή του ΤΕΠ από καιρό σε καιρό.
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Administrative penalties Administrative penalties amounting to € 100 or

€ 200 depending on the specific case, will be

imposed for late submission of declarations or

late submission of supporting documentation

requested by the Commissioner.

In the case of late payment of the tax due, an

additional penalty at the rate of 5% will be

imposed on the unpaid tax.

Note:

The rate of interest for late payment of tax is

set by the Minister of Finance through a decree

and it is applicable for the whole year. The rate

for 2015 is 4%.

Διοικητικά πρόστιμα Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής δήλωσης

ή υποβολής στοιχείων που έχουν ζητηθεί θα

επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση € 100 ή €

200 ανάλογα της περίπτωσης.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του

φόρου θα καταβάλλεται πέραν του τόκου,

σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο και

χρηματική επιβάρυνση 5% επί του

οφειλομένου φόρου.

Σημείωση:

Το ύψος του επιτοκίου καθορίζεται από τον

Υπουργό Οικονομικών με διάταγμα και θα

ισχύει για ολόκληρο το έτος. Το ύψος του

επιτοκίου για το έτος 2015 καθορίστηκε στο

4%.


