Φορολογικά νέα
Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών
Η ολομέλεια της Βουλής έχει ψηφίσει την Πρόταση Νόμου σχετικά με τη διαδικασία ρύθμισης
ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών και τη δυνατότητα της τακτοποίησης τους με δόσεις.
Διακανονισμός
O φορολογούμενος που έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το κράτος θα μπορεί να συνάψει συμφωνία με
το Τμήμα Φορολογίας σχετικά με την καταβολή οφειλόμενων φόρων με δόσεις (συμπεριλαμβανομένου
χρηματικών επιβαρύνσεων και τόκων)
Οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές θα διευθετηθούν με ίσες μηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων
δεν μπορεί να υπερβαίνει


54 δόσεις για φορολογικές οφειλές που δεν υπερβαίνουν τις € 100.000 με ελάχιστο ποσό δόσης
ύψους € 50



60 δόσεις για τις φορολογικές οφειλές άνω των € 100,000 με ελάχιστο ποσό δόσης ύψους €
1.852

Ο φορολογούμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής χρηματικών επιβαρύνσεων και τόκων
ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που επιλέγονται προς εξόφληση της φορολογικής οφειλής.
Ληξιπρόθεσμες Φορολογικές Οφειλές που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις των πιο κάτω
Νόμων
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων
Περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα Νόμων
Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμων
Περί φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμων
Περί Φορολογίας Κληρονομιών Νόμων
Περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του
Ιδιωτικού Τομέα Νόμων
(vii)
Περί Χαρτοσήμων Νόμων
(viii)
Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμων
Για ποιες χρονικές περιόδους εφαρμόζεται ο νόμος περί ρύθμισης φορολογικών οφειλών?
Ο νόμος περί ρύθμισης φορολογικών οφειλών εφαρμόζεται σε χρονικές περιόδους που προηγούνται της
ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του Νόμου, οι οποίες καθορίζονται σε γνωστοποίηση του Εφόρου η
οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα.
Οι σχετικές διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε υποθέσεις που αφορούν αδήλωτα χρηματικά ποσά,
καταθέσεις ή εμβάσματα προς όφελος των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων που αιτούνται της
ρύθμισης φορολογικών οφειλών.

Η διαδικασία
Ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
Νόμου.
Ο Έφορος προχωρεί στην εξέταση της αίτησης το ταχύτερο και νοουμένου ο αιτητής έχει υποβάλει όλες
τις δηλώσεις. Εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, το Τμήμα Φορολογίας
κοινοποιεί στον αιτητή την απόφαση του Εφόρου.
Ο φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση αποδοχής της εγκριθείσας ρύθμισης εντός 15 ημερών.

Tax news
Arrangement for payment of tax arrears
Provisions have been introduced by the introduction of a new law regarding the payment of tax arrears
and the possibility of arranging the payment by instalments.
Arrangement
The taxpayer who has tax arrears will be able to conclude an arrangement with the Tax Department
concerning the payment of taxes due by instalments (including penalties and interest)
The tax arrears shall be settled by equal instalments the number of which shall not exceed



54 instalments for tax arrears not exceeding €100.000 and with minimum, instalment amount of
€50
60 instalments for tax arrears exceeding €100.000 and with minimum instalment amount of
€1.852.

The taxpayer shall be exempted from the payment of penalties and interest proportionately with the
number of instalments agreed with the Tax Department.
Tax arrears arising under the provisions of the following Law
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

The Cyprus Income Tax Laws
The Special Contribution for the Defence Laws
The Capital Gains Tax Laws
The Immovable Property Tax Laws (up to the date they were abolished)
The Inheritance Tax Laws (up to the date they were abolished)
The Special Contribution Laws for employees, pensioners and self employed of the private sector
(up to the date they were abolished)
The Stamp Duty Laws
The Value Added Tax (VAT) Laws

To which periods does the Arrangement apply?
The Arrangement will apply to tax arrears arising in designated periods that precede the entry into force
of the Law which will be set by the Tax Commissioner through a notification and will be published in the
Official Gazette.
The relevant provisions shall not apply with respect to undeclared funds, deposits or transfers made for
the benefit of the same individuals or companies seeking to benefit from the arrangement.
The procedure
The applicant submits an application for the arrangement for payment of tax arrears within 3 months
from the entry into force of the Law.
The Tax Commissioner proceeds to the assessment of the application and provided all the due tax returns
are filed with the Tax Department. The Tax Commissioner informs the applicant within 15 days from its
decision.
The applicant should submit an acceptance of the Arrangement within a period of 15 days.

