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Έκδοση 01/2018

Φορολογικά Νέα
Παράταση στον περί της Διαδικασίας Ρύθμισης
Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμο

Σε συνέχεια της προηγούμενης μας έκδοσης 18/2017, θα
θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 3 Ιανουαρίου 2018
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
τροποποιητικός νόμος ο οποίος παρατείνει την προθεσμία για
υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο σχέδιο για συγκεκριμένες
οφειλές.
Η τροποποίηση αφορά την προθεσμία για υποβολή αιτήσεων
σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές για τα έτη μέχρι και το 2015,
οι οποίες έχουν βεβαιωθεί από το Τμήμα Φορολογίας και
εμφανίζονται ως πληρωτέες στις 3 Ιουλίου 2017. Η προθεσμία
υποβολής παρατείνεται κατά 6 μήνες, δηλαδή από τις 3
Ιανουαρίου 2018 στις 3 Ιουλίου 2018.
Σας υπενθυμίζουμε ότι για οφειλές που βεβαιώνονται μετά τις 3
Ιουλίου 2017 και αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών
μέχρι και το 2015, η αίτηση για ένταξη στο σχέδιο γίνεται εντός
6 μηνών από την ημερομηνία που η οφειλή καθίσταται
ληξιπρόθεσμη.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε
αίτηση που αφορά φορολογικά έτη μέχρι το 2015, είναι:
(α) Η υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων, και
(β) Η εξόφληση οποιωνδήποτε οφειλών για τα έτη από το 2016

και μετά.
Επιπλέον, καθ’ όλη την περίοδο που διαρκεί η ρύθμιση, οι
φορολογούμενοι οφείλουν να είναι συνεπείς με όλες τις δια
νόμου μελλοντικές τους υποχρεώσεις προς το Τμήμα
Φορολογίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε την πιο πάνω
εξέλιξη.
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