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Τροποποίηση των «περί Βεβαιώσεως 
και Εισπράξεως Φόρων Νόμων» 

Στις 20 Αυγούστου 2020, Νόμος που τροποποιεί τον περί 
Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Νόμο, έχει δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Φορολογίας έχει εκδώσει την 
Ερμηνευτική Εγκύκλιο 46, η οποία παρέχει διευκρινίσεις 
ως προς την εφαρμογή του Νόμου, επισημαίνοντας ότι 
λεπτομέρειες που είναι ακόμα σε εκκρεμότητα θα 
διευκρινίζονται μέσω Διαταγμάτων που θα εκδίδονται. 

Σκοπός της Νομοθεσίας

Οι τροποποιήσεις έχουν ως σκοπό την καλύτερη 
συμμόρφωση των φορολογουμένων και ταυτόχρονα την 
παροχή πρόσθετων δυνατοτήτων στον Έφορο 
Φορολογίας για την καλύτερη και αποδοτικότερη είσπραξη 
φόρων.  

Διατάξεις του Νόμου

1. Υποβολή φορολογικών δηλώσεων (ΤΦ1 / ΤΦ4) και 
εξόφληση πληρωτέων φόρων

Από το φορολογικό έτος 2020 και μετά, κάθε πρόσωπο το 
οποίο έχει μικτό εισόδημα το οποίο εμπίπτει στο άρθρο 5 
του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, οφείλει να 
υποβάλλει φορολογική δήλωση. 

Φυσικά πρόσωπα των οποίων το μικτό εισόδημα δεν 
υπερβαίνει το ποσό των €19,500 και εφόσον πληρούν 
κριτήρια τα οποία θα καθορίζονται με Διάταγμα που θα 
εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν θα έχουν 
υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. 

Ο Έφορος Φορολογίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
εγγράφως από φυσικά πρόσωπα την υποβολή 
κεφαλαιουχικής κατάστασης για περίοδο που δεν θα 
υπερβαίνει τα 6 έτη, εκτός που αν θεωρεί ότι υπάρχει 
φορολογική απάτη.

Οι προθεσμίες για την υποβολή των φορολογικών 
δηλώσεων (ΦΔ) και την πληρωμή του οφειλόμενου φόρου 
(ΠΟΦ), είναι ως εξής:

 Για φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν υποχρέωση να 
τηρούν λογιστικά βιβλία και να ετοιμάζουν εξελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις, η προθεσμία υποβολής τόσο της 
ΦΔ, όσο και για την ΠΟΦ, είναι η 31η Ιουλίου του έτους που 
ακολουθεί το φορολογικό έτος.

 Για νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα που έχουν 
την υποχρέωση να τηρούν λογιστικά βιβλία και να 
ετοιμάζουν εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, η 
προθεσμία υποβολής της ΦΔ είναι η 31η Μαρτίου του έτους 
που ακολουθεί το έτους που έπεται το φορολογικό έτος (15 
μήνες μετά το τέλος του φορολογικού έτους). Η προθεσμία 
για την ΠΟΦ είναι η 1η Αυγούστου του έτους που ακολουθεί 
το φορολογικό έτος.

2. Υποβολή αναθεωρημένων φορολογικών δηλώσεων

Με την προσθήκη του Άρθρου 5Β, παρέχεται στους 
φορολογούμενους η δυνατότητα υποβολής 
αναθεωρημένης φορολογικής δήλωσης εντός 3 ετών από 
την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της 
συγκεκριμένης φορολογικής δήλωσης, νοουμένου ότι:

i. Προκύπτει λόγω αιτούμενης έκπτωσης, πίστωσης, 
αφαίρεσης ή ελάφρυνσης που προνοείται στον νόμο, ή

ii. Είναι αναγκαία για διόρθωση λάθους ή σφάλματος, ή

iii. Είναι αναγκαία για σκοπούς συνοχής με τις διατάξεις 
των νόμων που επιβάλλουν φόρο.

Αναθεωρημένη φορολογική δήλωση δεν θα μπορεί να 
υποβάλλεται κατά την διενέργεια εξέτασης ή ελέγχου για το 
συγκεκριμένο έτος.



THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Η RSM Cyprus Limited είναι μέλος του δικτύου RSM και εμπορεύεται ως RSM. RSM είναι η εμπορική ονομασία που χρησιμοποιείται από τα μέλη του 
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Με βάση μεταβατική διάταξη δίνεται η δυνατότητα για 
υποβολή αναθεωρημένων φορολογικών δηλώσεων για 
έτη μέχρι και το 2019, εντός 6 μηνών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος εφαρμογής του παρόντος νόμου, δηλαδή 
μέχρι την 19η Φεβρουαρίου 2021. 

3. Υποβολή δήλωσης εργοδότη (ΤΦ7)

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης 
εργοδότη (ΤΦ7) είναι η τελευταία ημερολογιακή ημέρα του 
Μαΐου του επόμενου έτους. 

Επιπρόσθετα το όποιο λογιζόμενο όφελος προκύπτει από 
χρηματική διευκόλυνση που παραχωρείται από εταιρεία 
και φορολογείται με βάση τα άρθρα 5(1)(ζ) και 5(2)(ζ) του 
περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, αποτελεί 
αμοιβή η οποία πρέπει να καταχωρείται στην δήλωση 
εργοδότη.  

4. Αποδοχή είσπραξης με τραπεζική κάρτα

Με την προσθήκη του Άρθρου 30Α, επιχειρήσεις που 
ασκούν συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητά, η οποία 
θα περιλαμβάνεται σε Διάταγμα που θα εκδοθεί, θα έχουν 
την υποχρέωση να αποδέχονται πληρωμή από τους 
πελάτες τους με τραπεζική κάρτα.

Για το πιο πάνω, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, θα είναι 
υπόχρεες να συμβληθούν με τους νόμιμα 
αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, όπως 
ορίζεται στην σχετική Νομοθεσία. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης, ο Έφορος μπορεί να επιβάλει διοικητικό 
πρόστιμο μέχρι και €2.000.

5. Αλλαγές στα στοιχεία των φορολογουμένων

Εταιρείες που έχουν συσταθεί στην Δημοκρατία, αλλά δεν 
είναι κάτοικοι στην Δημοκρατία, οφείλουν μέσα σε 60 
ημέρες να ενημερώσουν τον Έφορο Φορολογίας 
αναφορικά με την κατάσταση της εταιρείας. Με αυτή την 
τροποποίηση αναμένεται πληροφόρηση αναφορικά με τις 
δραστηριότητες της εταιρείας ή αν δεν έχει σκοπό να 
πραγματοποιήσει δραστηριότητες. 

6. Δυνατότητες που παρέχονται στον Έφορο

 Με βάση το Άρθρο 30(1), δίνεται η δυνατότητα στον 
Έφορο εάν το κρίνει σκόπιμο να εξαιρέσει πρόσωπο από 
την υποβολή λογαριασμών, ζητώντας την υποβολή άλλων 
στοιχείων για σκοπούς ελέγχου.

 Με βάση το Άρθρο 30(4) παρέχεται η δυνατότητα 
διενέργειας φορολογικού ελέγχου σε οποιοδήποτε εύλογο 
χρόνο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προειδοποίηση 
στον φορολογούμενο.

7. Επιστροφή φόρων

Με την προσθήκη του εδαφίου 6 στο Άρθρο 35, δεν θα 
επιστρέφεται πιστωτικό υπόλοιπο σε φορολογούμενο ο 
οποίος έχει παραλείψει μέχρι το τέλος του φορολογικού 
έτους που άρχισε η εξέταση για επιστροφή να υποβάλει 
δήλωση ΦΠΑ. Η αναστολή αυτή δύναται να εφαρμοστεί 
μέχρι την συμμόρφωση του φορολογουμένου. Για την 
περίοδο της αναστολής, το Τμήμα Φορολογίας δεν θα 
καταβάλλει οποιοδήποτε τόκο. 

Εφαρμογή του Νόμου

Ο νόμος τίθεται σε εφαρμογή την 20η Αυγούστου 2020


