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Το φορολογικό ημερολόγιο είναι ένα 

εργαλείο που ετοιμάσαμε στην KTC για τους 

επιχειρηματίες, αυτοεργοδοτούμενους αλλά 

και εργαζόμενους, ώστε να γνωρίζουν και 

να προγραμματίζουν τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις σε κάθε τρέχον έτος.

Η KTC Business Consultants συμβουλεύει 

και υπηρετεί επιχειρηματίες σε Κύπρο και 

εξωτερικό με πληροφορίες, συμβουλές 

και παρέχει εργαλεία για την βελτίωση 

και αναβάθμιση της λειτουργίας και των 

υπηρεσιών τους.

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.

μέχρι 30 Ιουνίου

Ιούνιος

μέχρι 31 Μαΐου

Μάϊος

Ιανουάριος
μέχρι 31 Ιανουαρίου

Μάρτιος
μέχρι 31 Μαρτίου

(Έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 
30 Σεπτεμβρίου 2021)

Απρίλιος
μέχρι 30 Απριλίου

Υποβολή δήλωσης 
λογιζόμενης 
διανομής μερίσματος 
(ΤΦ623) για το 2019.

Ηλεκτρονική υποβολή 
δήλωσης εισοδήματος 
εταιρείας (ΤΦ4) για το έτος 
που έληξε στις 31 Δεκ 2020.

Πληρωμή πρώτης δόσης φόρου 
ασφαλίστρων ασφαλιστικών 
εταιρειών ζωής για το πρώτο 
τετράμηνο του 2022.

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης εισοδήματος 
από φυσικά πρόσωπα (ΤΦ1) που ετοιμάζουν 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το 
έτος που έληξε στις 31 Δεκ 2020.

Πληρωμή εισφοράς για την άμυνα επί 
των ενοικίων, μερισμάτων ή τόκων από 
πηγές εκτός της Δημοκρατίας για το 
πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Ηλεκρτονική δήλωση εργοδότη για το 
ολικό ποσό μισθοδωσίας του 2021.(ΤΦ7)



Πληρωμή δεύτερης δόσης φόρου 
ασφαλίστρων ασφαλιστικών 
εταιρειών ζωής για το δεύτερο 
τετράμηνο του 2020.

Πληρωμή δεύτερης 
και τελευταίας 
δόσης προσωρινής 
φόρολογίας για το 
2022.

Πληρωμή εισφοράς για την 
άμυνα επί των ενοικίων, 
μερισμάτων ή τόκων από πηγές 
εκτός της Δημοκρατίας για το 
δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Πληρωμή τρίτης δόσης 
φόρου ασφαλίστρων 
ασφαλιστικών εταιρειών 
ζωής για το τρίτο 
τετράμηνο του 2021.

Αύγουστος
μέχρι 1 Αυγούστου

μέχρι 31 Αυγούστου

Δεκέμβριος
μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Πληρωμή τελικού ποσού 
εταιρικής φορολογίας για 
το 2021 με την μέθοδο 
αυτοφορολογίας.

Πληρωμή προσωπικής φορολογίας 
2021, με αυτοφορολογία για 
αυτοεργοδοτούμενους που ετοιμάζουν 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

μέχρι 31 Ιουλίου

Ιούλιος
Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσης φόρου εισοδήματος 
για το 2021 και πληρωμή του φόρου εισοδήματος 
για το 2021 στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης 
από υπαλλήλους και συνταξιούχους, των οποίων 
τα εισοδήματα δεν περιλαμβάνουν εισόδημα από 
εμπόριο / επιχείρηση, μισθώματα, μερίσματα, τόκους, 
δικαιώματα ούτε εισόδημα που σχετίζεται με την 
υπεραξία συναλλαγών.

Ηλεκτρονική υποβολή προσωπικών 
φορολογικών δηλώσεων του 2020 και 
πληρωμής του φόρου εισοδήματος 
για το 2021 σύμφωνα με τη μέθοδο 
αυτοαξιολόγησης από  άτομα που 
έχουν ακαθάριστο εισόδημα που 
εμπίπτει στο άρθρο 5 (περιλαμβάνει 
μερίσματα, τόκους και κέρδη από 
συναλλαγές μετοχών) και που δεν 
υποχρεούνται να συντάσσουν 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.Υποβολή της προσωρινής δήλωσης και πληρωμής 

της πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος του 2022.
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