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Φορολογικά Νέα 
Τροποποιήσεις στον περί Βεβαιώσεως και 
Εισπράξεως Φόρων Νόμο 

 

 
Στις 14 Ιουλίου 2017 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας τροποποιήσεις στον Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων Νόμο, σε σχέση με τα ακόλουθα: 
 
Υποβολή φορολογικών δηλώσεων 
Η υποβολή φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2017 και για τα 

επόμενα έτη θα γίνεται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα, ή άλλα μέσα που 
εγκρίνονται από τον Έφορο. 
 
Επίδοση ειδοποιήσεων φορολογίας 
Η επίδοση ειδοποιήσεων φορολογίας θα γίνεται είτε με προσωπική 
επίδοση, είτε με  συστημένη ή μη συστημένη επιστολή, είτε με 
ηλεκτρονικά μέσα. 
 

Βεβαίωση φορολογίας μετά από απόφαση Δικαστηρίου  
Βεβαίωση φορολογίας που εκδίδεται μετά από απόφαση Δικαστηρίου, 
δεν θα εμπίπτει στον χρονικό περιορισμό των 6 ή 12 ετών. 
 
Επιπρόσθετη χρηματική επιβάρυνση 5% για καθυστερημένη 
πληρωμή φόρου 
Εκτός από τη χρηματική επιβάρυνση που επιβάλλεται όταν πρόσωπο 
παραλείπει να πληρώσει οφειλόμενο φόρο μέχρι την προθεσμία με 
βάση τον Νόμο, θα επιβάλλεται επιπρόσθετη χρηματική επιβάρυνση 
5% επί του οφειλόμενου φόρου στην περίπτωση που η παράλειψη 
συνεχίζεται πέραν των 2 μηνών από την προθεσμία πληρωμής. 
 
Διοικητικά πρόστιμα 
Σε περίπτωση που πρόσωπο παραβιάσει τις διατάξεις του περί 

Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου ή των σχετικών 
Κανονισμών ή Γνωστοποιήσεων ή Διαταγμάτων, ο Έφορος δύναται να 
επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και €20.000 ανάλογα με τη 
βαρύτητα της παράβασης. 
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Επίσης ο Έφορος δύναται να επιβάλει πρόστιμα για παράβαση των 
Διαταγμάτων του Νόμου σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών, ως 

ακολούθως: 
 

Διοικητικά πρόστιμα για παράβαση των Διαταγμάτων Κοινού 
Προτύπου Αναφοράς (CRS) και FATCA 

Παράβαση 
Ποσό μέχρι 

(€) 

Παράβαση διαδικασίας υποβολής στοιχείων  €2.000 

Μη τήρηση βιβλίων και αρχείων  €1.500 

Παράλειψη παροχής πρόσβασης στον Έφορο σε 
πληροφορίες για σκοπούς ελέγχου της ορθότητάς 

τους  

€500 

Μη καταβολή προστίμου και συνέχιση της 
παράβασης 

€20.000 

 

Διοικητικά πρόστιμα για παράβαση του Διατάγματος για την 
Αυτόματη Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (Country by 

Country Reporting) 

Παράβαση 
Ποσό μέχρι 

(€) 

Μη υποβολή έκθεσης ανά χώρα  €10.000 

Παράβαση των προνοιών του Διατάγματος  €5.000 

Μη τήρηση βιβλίων και αρχείων €1.500 

Παράλειψη παροχής πρόσβασης στον Έφορο σε 
πληροφορίες για σκοπούς ελέγχου της ορθότητάς 
τους 

  €500 

Μη καταβολή προστίμου και συνέχιση της 

παράβασης 
€20.000 

 
Είμαστε στη διάθεση σας για να συζητήσουμε τις πιο πάνω εξελίξεις. 
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