Tax alert
Προσωρινή φορολογία για το
έτος 2021
Όλες οι εταιρείες φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου,
φορολογούνται σύμφωνα με την ισχύουσα
Φορολογική Νομοθεσία και Κανονισμούς της
Κύπρου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους
κανονισμούς αυτούς, όλες οι εταιρείες και
αυτό-εργοδοτούμενοι
με
εξελεγμένους
λογαριασμούς, που έχουν φορολογικό
εισόδημα για το έτος 2021, πρέπει να
υποβάλουν στις Φορολογικές Αρχές, την
προσωρινή φορολογική τους δήλωση (Τ.Φ 6), η
οποία υπολογίζεται πάνω στο υπολογιζόμενο
φορολογητέο εισόδημα για το τρέχον έτος και να
πληρώσουν την προσωρινή φορολογία σε δύο
ίσες δόσεις πριν ή κατά τις ακόλουθες
ημερομηνίες:
• 30 Σεπτεμβρίου 2021 –Πληρωμή 1ης Δόσης
και υποβολή της Δήλωσης. Σημειώνεται ότι η
αρχική ημερομηνία 1ης δόσης ήταν 31/7 και
δόθηκε παράταση 2 μηνών.
• 31 Δεκεμβρίου 2021 –Πληρωμή 2ης Δόσης
Σημειώνεται ότι, η καταβολή τελικής
φορολογίας που οφείλεται χωρίς την επιβολή
οποιασδήποτε επιβάρυνσης για το φορολογικό
έτος με βάση την τελική φορολογική δήλωση
Εταιρείας, ορίζεται η 31η Αυγούστου του έτους
που ακολουθεί του φορολογικού έτους.
Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να
αναθεωρήσει το φορολογητέο εισόδημα της
οποιαδήποτε στιγμή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου
2021. Εάν ο αναθεωρημένος υπολογισμός είναι
μεγαλύτερος, τότε 1.75% τόκος είναι πληρωτέος
στη διαφορά μεταξύ του αναθεωρημένου
πληρωτέου ποσού και του αρχικού ποσού όπως
δηλώθηκε, από την ημερομηνία εξόφλησης της
1ης δόσης.
Εάν ο υπολογιζόμενος πληρωτέος φόρος για το
2021, μέσω της προσωρινής φορολογίας είναι
μικρότερος από το 75% του τελικού φόρου,
όπως αυτός έχει υπολογιστεί με βάση τις
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του έτους,
τότε θα προκύψει 10% (πρόστιμο) επιπρόσθετη

Temporary tax assessment for
the year 2021
All companies that are Cyprus tax residents are
taxed in accordance with the Cyprus Income Tax
Laws and Regulations. According to these laws
and regulations, all companies and selfemployed with audited accounts, that will have
taxable income for tax year 2021, should submit
to the Tax Authorities a temporary tax return
form (T.D 6 form), based on their estimated
taxable profits for the current year and pay the
temporary tax in two equal instalments before or
on the following dates:




30 September 2021 -payment of 1st
instalment and submission of the form. It is
noted that initially the deadline of the 1st
instalment was 31/7, however a 2-month
extension has been provided.
31 December 2021 -payment of the 2nd
instalment

It is noted that, the payment of final tax due
without the imposition of any interests for the tax
year based on the final tax return of the Company,
is set for August 31st following the year of
assessment.
All companies have the right to revise their
estimated taxable income at any time before 31
December 2021. If the estimated taxable income
is revised upwards, 1.75% interest is payable on
the difference between the revised amount
payable and the amount initially declared from
the due date of payment of the first instalment.

If the estimated tax paid for 2021, through
temporary tax return, is below 75% of the actual
tax liability calculated on the basis of the audited
financial statements for the year, then there will
be a surcharge (penalty) of 10% on the
underestimated tax payable.
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Όπως καταλαβαίνετε, είναι ευθύνη της κάθε
εταιρείας να αξιολογεί τα αποτελέσματά της για
το φορολογικό έτος και να προχωρήσει με την
καταβολή των προσωρινών φορολογιών όπου
χρειαστεί. Η εταιρεία ευθύνεται επίσης για κάθε
τόκο και πρόστιμο που προκύπτει λόγω
λανθασμένων υπολογισμών και εκτιμήσεων.
Εάν η Εταιρεία δεν αναμένει να έχει φορολογητέο
εισόδημα για το έτος 2021, δεν υπάρχει καμία
υποχρέωση να καταθέσει προσωρινή φορολογική
δήλωση.
Το Φορολογικό Τμήμα της ΕPW Europe Private
Wealth Ltd μπορεί να σας βοηθήσει στην υποβολή
της προσωρινής δήλωσης και πληρωμή των
φόρων.
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As you can appreciate, it is each company’s
responsibility to estimate its results for tax year
and proceed with a payment of temporary tax, if
needed. The Company is also liable for any interest
or penalties arising because of wrong
calculations/estimations.
If the Company does not expect to have any
taxable income for the year 2021, there is no
requirement to file a temporary tax return.
The Tax department of ΕPW Europe Private
Wealth Ltd may assist you with the submission of
the provisional tax return and payment of taxes.
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