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Αλλαγή καθορισμένης φορολογικής περιόδου και  
υπολογισμός οφειλόμενου φόρου για υποκείμενα 
στο Φόρο πρόσωπα τα οποία έχουν λάβει σχετική 
ειδοποίηση στο σύστημα TAXISnet
Ως μέρος των μέτρων που εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία για τον μετριασμό των επιπτώσεων του Κορωνοϊού (Cov-
id19), το Υπουργικό Συμβούλιο με Διάταγμα στις 16 Απριλίου 2020 ανακοίνωσε ότι ορισμένες επιχειρήσεις για μια 
χρονική περίοδο θα είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν μηνιαία τις φορολογικές δηλώσεις ΦΠΑ και να πραγματοποιούν 
μηνιαίες πληρωμές ΦΠΑ, σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης των ταμειακών ροών της Κυβέρνησης.

Τα πρόσωπα σε σχέση με τα οποία έχει τροποποιηθεί η φορολογική τους περίοδος, καθορίζονται ως ακολούθως:

(ι) τα υποκείμενα στο Φόρο πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες πιο κάτω οφείλουν να 
καταβάλουν ολόκληρο το ποσό του  οφειλόμενου φόρου.

35111 Παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος
36001 Συλλογή και διανομή νερού (για ύδρευση)
47111 Παντοπωλεία και υπεραγορές κυρίως τροφίμων
47112 Περίπτερα -μίνι μάρκετ
47211 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών-φρουταρίες
47221 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών
47241 Λιανικό εμπόριο ψωμιού και λοιπών ειδών αρτοποιίας
47242 Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής
47301 Λιανική πώληση καυσίμων
47411 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού συμπεριλαμβανομένου 
βιντεοπαιχνιδιών
47621 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης
61101 Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
61201 Υπηρεσίες διαδικτύου
61301 Δορυφορικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
61901 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εκτός ΑΤΗΚ

Νέα Φορολογική περίοδος για την κατηγορία (ι)

  Φορολογική περίοδος                         Ημερομηνία υποβολής της Φ.Δ. και πληρωμής οφειλόμενου φόρου
 
  1/1/2020-31/3/2020                                                                                         27/4/2020
  1/4/2020-30/4/2020                                                                                         27/5/2020
  1/5/2020- 31/5/2020                                                                                         27/6/2020
  1/6/2020- 30/6/2020                                                                                                 27/7/2020
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(ιι) για οποιοδήποτε άλλο υποκείμενο στο Φόρο πρόσωπο, ο καταβλητέος φόρος καθορίζεται ως  ποσοστό ίσο με 30% επί 
του συνολικού φόρου που οφείλεται κατά το χρόνο  λήξης της έκαστης φορολογικής περιόδου, με τον υπόλοιπο φόρο να 
είναι  πληρωτέος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2000 
(Ν.24(Ι) του 2000). 

Το συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου υπολογίζεται κάθε φορά λαμβάνοντας υπόψη και το υπόλοιπο του φόρου που 
παραμένει, από τις προηγούμενες φορολογικές περιόδους. 

Διευκρινίζεται ότι, πρόσωπα των οποίων η φορολογική δήλωση έχει λήξει στις 29/2/2020 και η οποία υποβλήθηκε στις 
10/4/2020 χωρίς να έχει καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενου ΦΠΑ σε σχέση με αυτή, για τον καθορισμό του 
οφειλόμενου ΦΠΑ που θα καταβληθεί στις 27/4/2020, θα ληφθεί υπόψη και ο οφειλόμενος ΦΠΑ που αφορά τη φορολογική 
περίοδο που έχει λήξει στις 29/2/2020. 

Νέα Φορολογική περίοδος για την κατηγορία (ιι)

                                                                              Ημερομηνία υποβολής της Φ.Δ. και πληρωμής  με βάση τα πιο κάτω       
               Φορολογική περίοδος                                                    ποσοστά του οφειλόμενου φόρου
    
                                                                          27/4/2020          27/5/2020                27/6/2020     27/7/2020
              1/12/2019-29/2/2020                                     30%                          30%                       30%                         10% 
                 1/3/2020-31/3/2020                                     30%                          30%                   30%                         10% 
                 1/4/2020-30/4/2020                                        -                              30%                         30%                          30% 
                 1/5/2020-31/5/2020                                        -                              -                    30%                          30%
                1/6/2020-30/6/2020                                            -                                  -                        -                            30%

Επικοινωνία 

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με:

Μαρία Θεμιστοκλέους
Διευθύντρια
Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας
m.themistocleous@rsmcyprus.com
+357 25 204 000

Αντρέας Αγαθοκλέους
Διευθυντής
Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας
a.agathocleous@rsmcyprus.com
+357 26 811 256

RSM Κύπρου
www.rsmcyprus.com 

 

 
 

 
 

    
    

     
     
     
     
     

 


