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Φορολογικά Νέα – ΦΠΑ 
 

Παράταση στην καταβολή οφειλόμενου 
ΦΠΑ χωρίς την επιβολή πρόσθετου 
φόρου και τόκου 

 

 

Στις 2 Νοεμβρίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα  
της Δημοκρατίας ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Τροποποιητικός (Αρ.5) 
Νόμος του 2020 σύμφωνα με τον οποίο δίνεται παράταση στην καταβολή 
οφειλόμενου ΦΠΑ χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου και τόκου.  
 
Η παράταση δίνεται μόνο σε σχέση με οποιοδήποτε υπόλοιπο οφειλόμενου 
φόρου που έχει παραμείνει σε εκκρεμότητα και αφορά φορολογικές περιόδους 
(είτε τριμηνιαίες, είτε μηνιαίες) που έληξαν την 29η Φεβρουαρίου 2020, την 
31η Μαρτίου 2020, την 30η Απριλίου 2020, την 31η Μαΐου 2020 και την 30η 
Ιουνίου 2020, και δεν υπήρχε η υποχρέωση καταβολής του μέχρι τις 10 
Νοεμβρίου 2020.  
 
Διευκρινίζεται επίσης πως η απαλλαγή από πρόσθετο φόρο και τόκο θα ισχύει 
μόνο εάν ο ΦΠΑ που παραμένει οφειλόμενος και αφορά τις πιο πάνω 
περιόδους καταβληθεί σε έξι (6) ισόποσες δόσεις, κάθε μία καταβλητέα το 
αργότερο μέχρι την δέκατη μέρα εκάστου ημερολογιακού μηνός, ξεκινώντας 
από τις 10 Νοεμβρίου 2020 μέχρι και τις 10 Απριλίου 2021. Δηλαδή η κάθε 
δόση θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι τις 10/11/2020, 10/12/2020, 
10/1/2021, 10/2/2021, 10/3/2021 και 10/4/2021. 
 
Δίνεται επίσης η επιλογή, εάν υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο το επιθυμεί, να 
καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο σε λιγότερες, συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις 
αρχίζοντας σε κάθε περίπτωση από τις 10 Νοεμβρίου 2020. Σε αυτή την 
περίπτωση η κάθε δόση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του 1/6 του ποσού 
του οφειλόμενου φόρου όπως αυτός εκκρεμεί κατά τις 10 Νοεμβρίου 2020 
 
Πώς μπορεί η ομάδα Έμμεσης Φορολογίας της Deloitte να σας βοηθήσει;  
 
Είμαστε στη διάθεση σας για να συζητήσουμε τα πιο πάνω και να σας 
συμβουλεύσουμε για τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες σας. 
 

http://www2.deloitte.com/us/en.html
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