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Έκδοση 13/2017

Φορολογικά Νέα
Γνωστοποίηση βάσει του περί της
Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων
Φορολογικών Οφειλών Νόμου

Στις 23 Ιουνίου 2017, και μετά την ψήφιση του Νόμου στις 3
Φεβρουαρίου 2017, δημοσιεύτηκε η Γνωστοποίηση βάσει του
περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών
Οφειλών Νόμου.
Η Γνωστοποίηση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία
και τα έτη στα οποία η ρύθμιση και οι εκπτώσεις εφαρμόζονται.
Ποιοι νόμοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
ρύθμισης φορολογικών οφειλών;
Οι διατάξεις της ρύθμισης εφαρμόζονται στις φορολογικές
υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ακόλουθους νόμους:
• Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος
• Ο Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας
Νόμος
• Ο περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος
• Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος
• Ο περί Φορολογίας Κληρονομιάς Νόμος
• Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων
και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμος
• Ο περί Χαρτοσήμων Νόμος
• Ο περί ΦΠΑ Νόμος
Πότε πρέπει να υποβληθεί η αίτηση για υπαγωγή στη
ρύθμιση;
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν εντός 3 μηνών από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, που είναι στις 3 Ιουλίου
2017 εκτός στις περιπτώσεις όπου η οφειλή βεβαιώνεται μετά
την 3η Ιουλίου, οπότε η αίτηση υποβάλλεται εντός 3 μηνών από
την ημερομηνία που η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη.

Ποιες φορολογίες καλύπτονται από τη ρύθμιση;
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που καλύπτονται είναι οι εξής:
(α) Όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές για τα έτη μέχρι και το 2015
που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν
βεβαιωθεί και εμφανίζονται ως πληρωτέες, ανεξάρτητα από τον
τρόπο με τον οποίο διευθετήθηκε η εξόφληση τους, είτε με
συμφωνία με το Τμήμα Φορολογίας είτε με βάση δικαστική
απόφαση.
(β) Ποσά που καθίστανται οφειλόμενα με την υποβολή του
εντύπου αυτοφορολογίας και που αφορούν φορολογικά έτη
συμπεριλαμβανομένου και του 2015, όταν τα πρόσωπα έχουν
ήδη υποβάλει δήλωση εισοδήματος χωρίς όμως να καταβάλουν
τον οφειλόμενο φόρο.
(γ) Οφειλές που βεβαιώνονται μετά τις 3 Ιουλίου 2017 από τον
Έφορο Φορολογίας και αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών
ετών μέχρι και το 2015. Σε αυτή την περίπτωση, η αίτηση για
υπαγωγή σε ρύθμιση γίνεται εντός 3 μηνών από την
ημερομηνία που η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη.
Δόσεις και απαλλαγή από τόκους και επιπρόσθετες
επιβαρύνσεις
Ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, θα δοθεί απαλλαγή από
τόκους και πρόστιμα στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, με ανώτατο
όριο τις 60 δόσεις. Οι δόσεις και τα ποσοστά παρατίθενται στον
παρακάτω πίνακα:
Αριθμός δόσεων

Ποσοστό
απαλλαγής

1 (Πλήρης
αποπληρωμή)

95%

2–8

90%

9 – 15

85%

16 – 21

80%

22 – 28

75%

29 – 35

70%

36 – 42

65%

43 – 49

60%

50 – 56

55%

57 – 60

50%

Οι οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται με
οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις ή τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής.

Τερματισμός της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών
Η ρύθμιση τερματίζεται εάν ο φορολογούμενος:
§ Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης δεν υποβάλλει τις
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, ή
§ δημιουργήσει οποιαδήποτε νέα οφειλή, που αφορά
περίοδο μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015, ή
§ καθυστερεί να καταβάλει σωρευτικά οποιεσδήποτε τρεις
δόσεις, ή
§ καθυστερεί να καταβάλει συγκεκριμένη δόση πέραν των
τριών μηνών, περιλαμβανομένου του μηνός για τον
οποίο η δόση θα έπρεπε να είχε καταβληθεί.
Άλλες πρόνοιες
§

Όταν ο φορολογούμενος δεν είναι ικανοποιημένος από
την απόφαση του Εφόρου, έχει το δικαίωμα να υποβάλει
ένσταση, αιτιολογώντας την και συνοδεύοντας την με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο Έφορος πρέπει να
απαντήσει εντός 30 ημερών από την παραλαβή της
ένστασης.

§

Όταν ο φορολογούμενος βρίσκεται υπό ποινική δίωξη και
υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση που
εγκρίνεται, ο Έφορος ενημερώνει σχετικά τον Γενικό
Εισαγγελέα προκειμένου να αναστείλει τη δίωξη, αν
κριθεί απαραίτητο.

Έναρξη ισχύος του Νόμου
Ο Νόμος τίθεται σε ισχύ στις 3 Ιουλίου 2017.

Γραφεία Λευκωσίας

infonicosia@deloitte.com

Τηλ.: +357 22360300

Γραφεία Λεμεσού

infolimassol@deloitte.com

Τηλ.: +357 25868686

Γραφεία Λάρνακας

infolarnaca@deloitte.com

Τηλ.: +357 24819494

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited
by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of
its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte
Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more
detailed description of DTTL and its member firms.
This communications contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte network”) is, by
means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte
network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this
communication.
© 2017 Deloitte Limited

