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Ιαλνπάξηνο 2011 

Τξνπνπνηήζεηο ζηελ Φνξνινγηθή Ννκνζεζία 

 

Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ, 2010 ςήθηζε ηξνπνπνηήζεηο ζηε 

θνξνινγηθή λνκνζεζία κε θύξην ζθνπό ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη θνξναπνθπγήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνύλ ηνπο πην θάησ Νόκνπο: 

(α) Ο Πεξί Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Νόκνο 

(β) Ο Πεξί Έθηαθηεο Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα ηεο Γεκνθξαηίαο Νόκνο 

(γ) Ο Πεξί Βεβαηώζεσο θαη Δηζπξάμεσο Φόξσλ Νόκνο 

(δ) Ο Πεξί Φνξνινγίαο Κεθαιαηνπρηθώλ Κεξδώλ Νόκνο 

(ε) Ο Πεξί Φνξνινγίαο Αθηλήηνπ Ιδηνθηεζίαο Νόκνο 

(δ) Ο Πεξί Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Νόκνο 

Οη θπξηόηεξεο αιιαγέο πνπ ςεθίζηεθαλ αλαιύνληαη σο αθνινύζσο: 

 

(α) Ο Πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νόκνο 

 

Γαπάλεο (Έμνδα) πνπ δελ ζα αθαηξνύληαη από ην θνξνινγεηέν εηζόδεκα 

Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο (έμνδα) πνπ δελ ζα ππνζηεξίδνληαη από ηηκνιόγηα θαη απνδείμεηο 

είζπξαμεο ή άιια ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ηηο 

πξόλνηεο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο δελ ζα αθαηξνύληαη από ην θνξνινγεηέν εηζόδεκα. 

Οη θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ έρνπλ εθδνζεί ην 1997 θαη αθνξνύλ ηα ζηνηρεία πνπ 

πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε ηηκνιόγηα θαη απνδείμεηο θαη αθνινπζνύλ θπξίσο ηηο ίδηεο 

δηαηάμεηο ζε ζρέζε κε ηηκνιόγηα πνπ εθδίδνληαη γηα ζθνπνύο ΦΠΑ. 

 

Παξαθξάηεζε θόξνπ από πιεξσκέο ζε κε θαηνίθνπο Κύπξνπ 

Φόξνο πνπ παξαθξαηείηαη ζε πιεξσκέο ζε κε θάηνηθνπο Κύπξνπ ζε ζρέζε κε ηα πην θάησ 

πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζην Τκήκα Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ κέρξη ην ηέινο ηνπ επόκελνπ κήλα. 

 

• Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, δηθαηώκαηα εθκεηαιιεύζεσο, θ.ι.π. 

• Μηζζώκαηα γηα θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο 

• Κέξδε επαγγεικαηηώλ, θαιιηηερλώλ, θ.α. 

Με ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ έρεη ςεθηζζεί, ζε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ πνπ 

παξαθξαηήζεθε κέζα ζηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, θαηαβάιεηε πέξαλ ηνπ 
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ηόθνπ κε ην ηζρύνλ επηηόθην πνπ ζήκεξα είλαη 5.35% θαη πξόζζεηνο θόξνο 5% ηνπ 

νθεηιόκελνπ θόξνπ. 

 

Φξεσζηηθά ππόινηπα κεηόρσλ ή δηεπζπληώλ 

Δπηβνιή λνεηνύ ηόθνπ 9% ζε ρξεσζηηθά ππόινηπα ή δάλεηα κεηόρσλ ή δηεπζπληώλ ζα 

επηβάιιεηαη κόλν ζε θπζηθά πξόζσπα. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν κέηνρνο είλαη εηαηξεία θαη όρη 

θπζηθό πξόζσπν ηόηε ζα εθαξκόδνληαη νη ίδηεο πξόλνηεο πνπ εθαξκόδνληαη γηα ζπλαιιαγέο 

κεηαμύ ζπλδεδεκέλσλ πξνζώπσλ (άξζξν 33 πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο κεηαμύ ζπλδεδεκέλσλ 

πξνζώπσλ κε όξνπο ειεύζεξεο αγνξάο), θαη όρη νη πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 39, πνπ πξνλνεί 

επηβνιή λνεηνύ ηόθνπ 9%. 

 

Έλαξμε ηζρύνο 

Η έλαξμε ηζρύνο ησλ πην πάλσ ηξνπνπνηήζεσλ μεθηλά από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 εθηόο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ πξνζηίκνπ γηα ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ πνπ ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή έμη κήλεο 

κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ζρεηηθνύ Νόκνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 

(β) Ο Πεξί Έθηαθηεο Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα Νόκνο 

 

Τξνπνπνίεζε πξνλνηώλ γηα ινγηδόκελε δηαλνκή 

Σηελ πεξίπησζε εηαηξείαο πνπ δηαζέηεη πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ζε άηνκν κέηνρν ηεο ή ζε 

ζπγγελή ηνπ κέρξη θαη δεπηέξνπ βαζκνύ ζπγγέλεηαο ή ζύδπγν απηνύ, ρσξίο ηελ θαηαβνιή 

αληηπαξνρήο ή κε αληηπαξνρή πνπ είλαη κηθξόηεξε από ηελ αγνξαία αμία ηνπ πεξηνπζηαθνύ 

ζηνηρείνπ πνπ δηαηίζεηαη, ηόηε ζα ινγίδεηαη όηη ε εηαηξεία δηαλέκεη κέξηζκα ίζν κε ηελ αγνξαία 

αμία ή κε ηε δηαθνξά κεηαμύ ηεο αγνξαίαο αμίαο θαη ηνπ πνζνύ ηεο αληηπαξνρήο. 

Η πην πάλσ δηάηαμε δελ εθαξκόδεηαη όηαλ ε ελ ιόγσ εηαηξεία απέθηεζε δηα δσξεάο ην 

πεξηνπζηαθό ζηνηρείν από άηνκν κέηνρν ηεο ή από ζπγγελή ηνπ κέρξη θαη δεπηέξνπ βαζκνύ 

ζπγγέλεηαο ή από ζύδπγν απηνύ. 
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Οξηζκόο ηνπ “Δηαηξηθνύ θόξνπ” 

Σηνλ ππνινγηζκό ησλ θεξδώλ πνπ ππόθεηληαη ζε ινγηδόκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο, αθαηξείηαη 

ην πνζό ηνπ εηαηξηθνύ θόξνπ. Με ηξνπνπνίεζε ζηνλ λόκν επεθηείλεηαη ν νξηζκόο ηνπ 

“εηαηξηθνύ θόξνπ” θαη πεξηιακβάλεη επηπιένλ από ηνλ εηαηξηθό θόξν: 

• ηελ έθηαθηε εηζθνξά πνπ επηβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν 

• ην θόξν πνπ επηβάιιεηαη ζύκθσλα κε ηνλ πεξί Φνξνινγίαο Κεθαιαηνπρηθώλ Κεξδώλ Νόκν 

θαη 

• νπνηνδήπνηε πνζό αιινδαπνύ θόξνπ πνπ δελ πηζηώλεηαη έλαληη ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο ή 

θαη έλαληη ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο γηα ην έηνο ζην νπνίν νθείινληαη. 

 

Γηάιπζε εηαηξείαο 

 Σε πεξίπησζε έγθξηζεο ςεθίζκαηνο από εηαηξεία γηα εθνύζηα δηάιπζε ή εθθαζάξηζε ηεο, 

ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ην αξγόηεξν κέζα ζε έλα κήλα από ηελ εκεξνκελία ηεο 

έγθξηζεο ηνπ ςεθίζκαηνο δήισζε ηνπ ινγηδόκελνπ κεξίζκαηνο θαη θαηαβνιή ηεο 

έθηαθηεο εηζθνξάο ζε ζρέζε κε απηή, αλαθνξηθά κε ην ινγηδόκελν κέξηζκα επί ησλ 

θεξδώλ ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο θαη ησλ θεξδώλ ησλ ακέζσο δύν πξνεγνύκελσλ 

θνξνινγηθώλ εηώλ. 

 Ο Γηεπζπληήο έρεη εμνπζία λα επηβάιεη θνξνινγία ηεο εηαηξείαο γηα είζπξαμε ηεο 

έθηαθηεο εηζθνξάο. 

 Οη πην πάλσ πξόλνηεο γηα ινγηδόκελε δηαλνκή, δελ εθαξκόδνληαη ζηα ινγηζηηθά θέξδε 

πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάιπζεο ή εθθαζάξηζεο εηαηξείαο, όηαλ ηα 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία δελ επαξθνύλ γηα ηελ εμόθιεζε ησλ πηζησηώλ ηεο θαη θαλέλα 

πνζό δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί ή λα θαηαβιεζεί ζηνπο κεηόρνπο ηεο . 

 Οπνηαδήπνηε δηαλνκή πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηόρνπο εηαηξείαο ζηα πιαίζηα ηεο 

δηάιπζεο ή εθθαζάξηζεο ηεο, ινγίδεηαη σο κέξηζκα ε αγνξαία αμία, κεηά ηε κείσζε ηεο κε 

νπνηνδήπνηε ηπρόλ θόξν θεθαιαηνπρηθώλ θεξδώλ πνπ πιεξώζεθε θαη κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ θόζηνπο απόθηεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηώλ από ηελ εηαηξεία. 

 Σε πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο θεξδώλ θαηά ηε δηάξθεηα εθνύζηαο δηάιπζεο ή 

εθθαζάξηζεο εηαηξείαο, ε ινγηδόκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο επί ησλ θεξδώλ απηώλ δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζό ή ηελ αμία ησλ θαζαξώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ 

δηαλέκνληαη ή πξόθεηηαη λα δηαλεκεζνύλ ζηνπο κεηόρνπο. 
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Υπνινγηζκόο Λνγηδόκελεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο 

Σηνλ ππνινγηζκό ηεο ινγηδόκελεο δηαλνκήο ζα αθαηξείηαη πέξαλ από ην πξαγκαηηθό κέξηζκα 

πνπ δόζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δύν εηώλ πνπ έπνληαη ην έηνο γηα ην νπνίν ππνινγίδεηαη ε 

ινγηδόκελε δηαλνκή θαη ην πξαγκαηηθό κέξηζκα πνπ δηαλεκήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θνξνινγηθνύ έηνπο ζην νπνίν ηα θέξδε αλαθέξνληαη. 

 

Μείσζε θεθαιαίνπ 

Τξνπνπνηείηαη ν λόκνο έηζη ώζηε ζε πεξίπησζε κείσζεο ηνπ θεθαιαίνπ εηαηξείαο ην πνζό πνπ 

ινγίδεηαη σο δηαλεκεζέλ κέξηζκα λα πεξηνξίδεηαη ζε νπνηαδήπνηε πνζά πιεξώλνληαη ή είλαη 

πιεξσηέα ζε κέηνρν πέξαλ ηνπ πνζνύ ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πνπ πξαγκαηηθά 

θαηαβιήζεθε από ην κέηνρν θαη όρη ην ζύλνιν ησλ αδηαλέκεησλ θνξνινγεηέσλ θεξδώλ όπσο 

πξνλνεί ε λνκνζεζία ζήκεξα. 

 

Έθηαθηε Ακπληηθή Δηζθνξά επί ελνηθίσλ 

Δηζάγεηαη πξόλνηα γηα παξαθξάηεζε ακπληηθήο εηζθνξάο πάλσ ζε ελνίθηα πνπ πιεξώλνληαη 

από εηαηξεία, ζπλεηαηξηζκό, ηε Γεκνθξαηία, ή Αξρή Τνπηθήο Γηνίθεζεο. Η εηζθνξά επηβάιιεηαη 

κε ζπληειεζηή 3% ζην 75% ησλ ελνηθίσλ πνπ θαηαβάιινληαη θαη ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη 

ζην Τκήκα Δζσηεξηθώλ Πξνζόδσλ, ζηηο 30 Ινπλίνπ θαη 31 Γεθεκβξίνπ, αλάινγα κε ηελ 

πεξίνδν πνπ αληηζηνηρεί ην ελνίθην. 

 

Γηνηθεηηθά πξόζηηκα 

Δηζάγνληαη πξόλνηεο όπνπ, ζε πεξίπησζε κε έγθαηξεο ππνβνιήο δήισζεο ή ππνβνιήο 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δεηεζεί ή κε έγθαηξεο πιεξσκήο θόξσλ ζα επηβάιινληαη δηνηθεηηθά 

πξόζηηκα ύςνπο €100 ή €200 ή/θαη πξνζηίκνπ 5% αλάινγα ησλ πεξηπηώζεσλ.  

 

Έλαξμε ηζρύνο 

Η έλαξμε ηζρύνο ησλ πην πάλσ ηξνπνπνηήζεσλ μεθηλά έμη κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

Νόκνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο εθηόο ηνπ άξζξνπ πνπ αθνξά πξάμεηο 

δηάζεζεο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ από εηαηξεία ζε άηνκν κέηνρν ηεο πνπ ζα ηζρύεη από ην 

θνξνινγηθό έηνο 2011 θαη γηα όια ηα θνξνινγηθά έηε πνπ αθνινπζνύλ. 
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(γ) Ο Πεξί Βεβαηώζεσο θαη Δηζπξάμεσο Φόξσλ Νόκνο 

Οη πην θάησ πξόλνηεο ηίζεληαη ζε ηζρύ έμη κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζρεηηθνύ 

ηξνπνπνηεηηθνύ Νόκνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

  

Υπνρξέσζε εγγξαθήο ζην Φνξνινγηθό Μεηξών ηνπ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο 

Δηαηξεία ζα έρεη ππνρξέσζε λα εγγξαθεί ζην Φνξνινγηθό Μεηξών ηνπ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο 

θαη λα εμαζθαιίζεη αξηζκό θνξνινγηθήο ηαπηόηεηαο (Α.Φ.Τ) εληόο 60 εκεξώλ από ηελ 

εκεξνκελία ζύζηαζεο ηεο ή εγγξαθήο ηεο ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ ή ζε πεξίπησζε εηαηξείαο 

πνπ ζπζηάζεθε εθηόο ηεο Γεκνθξαηίαο (θαη έρεη ηόπν εξγαζίαο εληόο ηεο Γεκνθξαηίαο), εληόο 

60 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηεο ζην Μεηξών ηνπ Δθόξνπ Δηαηξεηώλ ή ηελ 

εκεξνκελία πνπ γίλεηαη θάηνηθνο ηεο Γεκνθξαηίαο. 

Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο νθείινπλ λα 

θνηλνπνηεζνύλ ζηνλ Γηεπζπληή εληόο 60 εκεξώλ από ην ζρεηηθό γεγνλόο. 

Δηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί ζηνλ Έθνξν Δηαηξεηώλ πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ 

λόκνπ νθείιεη λα εγγξαθεί ζηνλ Φνξνινγηθό Μεηξών θαη λα εμαζθαιίζεη αξηζκό θνξνινγηθήο 

ηαπηόηεηαο όρη αξγόηεξα από ηηο 30 Ινπλίνπ 2011. 

 

Τξαπεδηθό απόξξεην 

Ο Γηεπζπληήο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο δύλαηαη ζε πεξίπησζε ειέγρνπ πνπ δηελεξγεί αλαθνξηθά κε 

αληηθείκελν θόξνπ πξνζώπνπ (αηόκνπ ή εηαηξείαο) γηα νπνηνδήπνηε θνξνινγηθό έηνο γηα ην 

νπνίν δύλαηαη λα επηβάιεη θνξνινγία, λα δεηήζεη κε γξαπηή επηζηνιή από ηξάπεδα λα ηνπ 

παξάζρεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηεο, γηα ηελ 

πεξίνδν ησλ επηά εηώλ πνπ πξνεγνύληαη ηεο εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο, ζρεηηθά κε 

νπνηνδήπνηε πθηζηάκελν ή θιεηζηό ινγαξηαζκό γηα ην πξόζσπν απηό. 

Οη πην πάλσ εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζην Γηεπζπληή ζα αζθνύληαη κόλν θαηόπηλ γξαπηήο 

ζπγθαηάζεζεο ηνπ Γεληθνύ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

Ο Γηεπζπληήο ζα νθείιεη ηαπηόρξνλα λα παξέρεη ηα πην θάησ ζηνηρεία ζηνλ Γεληθό Δηζαγγειέα 

θαη ζηελ ηξάπεδα: 

• αξηζκόο ηαπηόηεηαο ηνπ ππό έιεγρνπ πξνζώπνπ 

• πεξηγξαθή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηεί 

• ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξεί όηη νη απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο θαηέρνληαη από ηελ 

ηξάπεδα 
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• ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνγελέζηεξε θαη αηηηνινγεκέλε ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ νπνία απαηηεί 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο 

• δήισζε ηνπ Γηεπζπληή όηη έρεη εμαληιήζεη όια ζηε δηάζεζε ηνπ κέζα γηα εμαζθάιηζε ησλ 

απαηηνύκελσλ πιεξνθνξηώλ 

Δπίζεο, ν Γηεπζπληήο νθείιεη όπσο παξέρεη ζηνλ Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπο 

θνξνινγηθνύο ζθνπνύο γηα ηνπο νπνίνπο απαηηεί ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο. 

Σηηο πεξηπηώζεηο θνηλώλ ινγαξηαζκώλ, ε πην πάλσ δηαδηθαζία πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα θάζε 

πξόζσπν μερσξηζηά. 

Ο Γηεπζπληήο νθείιεη λα πιεξνθνξεί ην πξόζσπν γηα ην νπνίν δηεμάγεηαη ε έξεπλα. 

 

Υπνβνιή θνξνινγηθώλ δειώζεσλ 

Δηζάγνληαη πξόλνηεο γηα ππνβνιή ειεθηξνληθήο θνξνινγηθήο δήισζεο ζηηο πεξηπηώζεηο 

θνξνινγνπκέλσλ νη δειώζεηο ησλ νπνίσλ, εηνηκάδνληαη βάζεη εμειεγκέλσλ ινγαξηαζκώλ ή 

ππνβάιινληαη από επαγγεικαηία ινγηζηή. 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο δήισζεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή παξαηείλεηαη θαηά ηξείο κήλεο. 

 

Βεβαηώζεηο Φνξνινγίαο 

Σε πεξίπησζε πξνζώπνπ (άηνκν ή εηαηξεία), πνπ παξέιεηςε λα ππνβάιεη δήισζε εηζνδήκαηνο 

εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ Πεξί Βεβαηώζεσο θαη Δηζπξάμεσο Φόξσλ 

Νόκν θαη ν Γηεπζπληήο θξίλεη όηη ην πξόζσπν απηό έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο θόξνπ, 

δύλαηαη λα πξνβεί ζε βεβαίσζε θόξνπ κε βάζε ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ κεηά 

από ζρεηηθό έιεγρν ή εμέηαζε ή έξεπλα ή ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία 

πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ. 

Πεξεηαίξσ, ζε πεξίπησζε πξνζώπνπ πνπ παξέιεηςε λα ππνβάιεη νπνηεζδήπνηε θνξνινγηθέο 

δειώζεηο ή λα ηεξήζεη νπνηαδήπνηε βηβιία (αξρεία ή έγγξαθα) ή λα παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο 

δηεπθνιύλζεηο γηα επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ ή ζε πεξίπησζε πνπ ν Γηεπζπληήο θξίλεη 

πσο ηέηνηεο δειώζεηο είλαη ειιηπείο ή αλαθξηβείο, ηόηε ν Γηεπζπληήο δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί 

ηα επξήκαηα ειέγρνπ (εμέηαζεο ή έξεπλαο) πνπ πξνέθπςαλ θαη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε 

θνξνινγία άιινπ έηνπο, γηα επηβνιή θνξνινγίαο ζην πξόζσπν απηό. 

 

Δλζηάζεηο θαηά ηεο θνξνινγίαο 

Σε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο έλαληη θνξνινγίαο πνπ εθδίδεηαη από ηνλ Γηεπζπληή ε 

έλζηαζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεη: 
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• επαθξηβώο ηνπο ιόγνπο πνπ βαζίδεηαη ν ηζρπξηζκόο όηη ε εηδνπνίεζε θνξνινγίαο είλαη 

ιαλζαζκέλε ή 

• ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην θνξνινγνύκελν πξόζσπν (εηαηξεία ή άηνκν) δελ έρεη 

ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ην θόξν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θνξνινγία θαη 

• ζε πεξίπησζε πνπ ν ιόγνο ή έλαο από ηνπο ιόγνπο ππνβνιήο έλζηαζεο είλαη όηη ην πνζό 

εηζνδήκαηνο ή αθαίξεζεο ή απαιιαγήο ή έθπησζεο ή πίζησζεο θόξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ εηδνπνίεζε επηβνιήο θνξνινγίαο είλαη κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν από ην πνζό πνπ 

θαίλεηαη ζηελ δήισζε πνπ ππόβαιε ν θνξνινγνύκελνο, ηόηε ε έλζηαζε πξέπεη λα 

ππνδεηθλύεη ην ζσζηό πνζό, όπσο ηζρπξίδεηαη ν θνξνινγνύκελνο, θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε 

νξζόηεηα ηνπ πνζνύ απηνύ κε ηελ επηζύλαςε ζηνηρείσλ (π.ρ. εγγξάθσλ, παξαζηαηηθώλ ή 

άιισλ ζηνηρείσλ ). 

Η έλζηαζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ην ηέινο ηνπ κήλα πνπ έπεηαη ηνλ κήλα ηεο θνξνινγίαο θαη 

ζηε πεξίπησζε πνπ ε εηδνπνίεζε θνξνινγίαο ζηαιεί κέζα ζην κήλα Γεθέκβξην, ηόηε ε 

έλζηαζε πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην Γηεπζπληή Φόξνπ Δηζνδήκαηνο όρη αξγόηεξα από ην ηέινο 

ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο. 

 

Πιεξνθνξίεο από άιιεο θξαηηθέο αξρέο 

Με βάζε ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία ν Γηεπζπληήο δύλαηαη λα δεηήζεη από δεκόζηνπο 

ππαιιήινπο λα ηνπ παξάζρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ εμαθξίβσζε θόξνπ ή ηελ αλαθάιπςε 

νπνηαζδήπνηε παξαιείςεσο ζρεηηθά κε ην θόξν νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ. 

Με ηξνπνπνίεζε ζην ζρεηηθό άξζξν, ν όξνο δεκόζηνο ππάιιεινο επεθηείλεηαη θαη 

πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο ιεηηνπξγνύο ζηελ ππεξεζία αξρήο ηνπηθήο δηνίθεζεο θαη νξγαληζκνύ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ. Δμαηξνύληαη, νη ιεηηνπξγνί ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο ηεο Κύπξνπ θαη ηεο 

Υπεξεζίαο Δπνπηείαο θαη Αλάπηπμεο Σπλεξγαηηθώλ Δηαηξεηώλ. 

 

Γηθαίσκα Γηεπζπληή γηα επηηόπην έιεγρν 

Ο Γηεπζπληήο έρεη ην δηθαίσκα λα εηζέξρεηαη θαη λα επηζεσξεί επαγγεικαηηθά 

ππνζηαηηθά (εθηόο θαηνηθίαο), πεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε αγαζώλ θαη εγγξάθσλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε επηρείξεζεο, λννπκέλνπ όηη ε επηρείξεζε, ε νπνία 

ζηεγάδεηαη ζε απηά, βξίζθεηαη ζε ώξεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηεο. 
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Δλεκέξσζε βηβιίσλ θαη έθδνζε ηηκνινγίσλ 

Κάζε πξόζσπν (εηαηξεία ή άηνκν) πνπ νθείιεη λα ηεξεί βηβιία θαη αξρεία γηα θάζε θνξνινγηθό 

έηνο, νθείιεη όπσο ηα ελεκεξώλεη ην αξγόηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ ηέηαξηνπ κήλα πνπ 

αθνινπζεί ην κήλα εληόο ηνπ νπνίνπ γίλνληαη νη ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο ηνπ. 

Δπίζεο, πξέπεη λα εθδίδεη ηηκνιόγηα θαη απνδείμεηο ην αξγόηεξν εληόο 30 εκεξώλ από 

ηελ εκεξνκελία από ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλαιιαγή, εθηόο αλ ν θνξνινγνύκελνο 

πάξεη παξάηαζε από ην Γηεπζπληή κέζσ γξαπηήο επηζηνιήο. 

Σε πεξίπησζε επηρείξεζεο πνπ δηαηεξεί εκπνξηθά απνζέκαηα, νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε 

εηήζηα απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ θαηά ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηόδνπ θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ Γηεπζπληή, ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνύλ. 

 

Δίζπξαμεο θόξνπ 

Σε πεξίπησζε πξνζθπγήο ζην Αλώηαην Γηθαζηήξην, αλαθνξηθά κε ακθηζβεηνύκελν πνζό 

θόξνπ από θνξνινγνύκελν, ηνπ νπνίνπ εθθξεκή ε είζπξαμε ηνπ, ε είζπξαμε απηή 

αλαζηέιιεηαη κέρξη λα ιεθζεί απόθαζε από ην Αλώηαην Γηθαζηήξην γηα ηελ ελ ιόγσ 

πξνζθπγή. 

 

Πξνζεζκία θαηαβνιήο 

Με ηηο παξνύζεο ηξνπνπνηήζεηο δηαγξάθεηαη ε παξάγξαθνο πνπ δίλεη ην δηθαίσκα ζην 

δηθαζηήξην λα εθδώζεη δηάηαγκα πνπ αλαβάιεη ή ξπζκίδεη ηελ πιεξσκή ηνπ ακθηζβεηνύκελνπ 

θόξνπ ή νιόθιεξνπ ηνπ θόξνπ ππό ηνπο όξνπο πνπ ζα νξίζεη ην δηθαζηήξην. 

 

Άιια Αδηθήκαηα 

Με ηξνπνπνίεζε ζηνλ Νόκν, θαηαξγείηαη ε ρξεκαηηθή επηβάξπλζεο ησλ €51 ζε πεξίπησζε 

πξόζσπνπ πνπ δελ ππόβαιε θνξνινγηθή δήισζε ή θαηάζηαζε γηα θαζνξηζκέλν θνξνινγηθό 

έηνο, κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα κέρξη ηελ νπνία είρε ππνρξέσζε λα ππνβάιεη. 

 

Γηνηθεηηθά πξόζηηκα 

Δηζάγνληαη πξόλνηεο όπνπ, ζε πεξίπησζε κε έγθαηξεο ππνβνιήο δήισζεο ή ππνβνιήο 

ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δεηεζεί ή κε έγθαηξεο πιεξσκήο θόξσλ ζα επηβάιινληαη 

δηνηθεηηθά πξόζηηκα ύςνπο €100 ή €200 ή/θαη πξνζηίκνπ 5% αλάινγα ησλ 

πεξηπηώζεσλ.  
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Έλαξμε ηζρύνο 

Η έλαξμε ηζρύνο ησλ πην πάλσ ηξνπνπνηήζεσλ μεθηλά έμη κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 

Γηνηθεηηθά πξόζηηκα 

Με ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο Πεξί Έθηαθηεο Δηζθνξάο γηα ηελ Άκπλα Νόκν, Πεξί Βεβαηώζεσο θαη 

Δηζπξάμεσο Φόξσλ Νόκν, Πεξί Φνξνινγίαο Κεθαιαηνπρηθώλ θεξδώλ Νόκν θαη ζην Πεξί 

θνξνινγίαο Αθίλεηνπ Ιδηνθηεζίαο Νόκν, ζα επηβάιινληαη ηα πην θάησ δηνηθεηηθά πξόζηηκα ζε 

πεξηπηώζεηο κε έγθαηξεο ππνβνιήο δήισζεο ή ππνβνιήο ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ δεηεζεί ή κε 

έγθαηξεο πιεξσκήο ηνπ θόξνπ σο αθνινύζσο: 

(α) Φξεκαηηθή επηβάξπλζε €100 ζα επηβάιιεηαη ζε πξόζσπν (εηαηξεία ή άηνκν), πνπ αξλείηαη, 

παξαιείπεη ή ακειεί λα δώζεη εηδνπνίεζε ή λα ππνβάιεη δήισζε ή λα παξάζρεη ζηνηρεία ή λα 

εθηειέζεη νπνηνδήπνηε θαζήθνλ, εληόο ηεο ρξνληθήο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ή 

θαζνξίδεηαη ξεηά από ηνλ Νόκν . 

(β) Φξεκαηηθή επηβάξπλζε €200 ζα επηβάιιεηαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο πξνζώπνπ 

(εηαηξείαο ή αηόκνπ), πνπ αξλείηαη, παξαιείπεη ή ακειεί λα δώζεη εηδνπνίεζε ή λα ππνβάιεη 

δήισζε ή λα παξάζρεη ζηνηρεία ή λα εθηειέζεη νπνηνδήπνηε θαζήθνλ, κέζα ζηελ ρξνληθή 

πξνζεζκία ζπκκόξθσζεο πνπ πξνβιέπεη ν Νόκνο θαη ν Γηεπζπληήο κέζσ γξαπηήο εηδνπνίεζεο 

απαηηήζεη ζπκκόξθσζε από ην πξόζσπν απηό εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ 

εηδνπνίεζε ε νπνία πξνζεζκία δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 60 εκεξώλ. 

(γ) Φξεκαηηθή επηβάξπλζε €200 ζα επηβάιιεηαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο πξνζώπνπ 

(αηόκνπ ή εηαηξείαο), πνπ αξλείηαη, παξαιείπεη ή ακειεί λα δώζεη εηδνπνίεζε ή λα ππνβάιεη 

δήισζε ή λα παξάζρεη ζηνηρεία ή λα εθηειέζεη νπνηνδήπνηε θαζήθνλ εληόο ηεο πξνζεζκίαο 

ζπκκόξθσζεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηνλ Νόκν, αιιά πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ην 

Γηεπζπληή κέζσ γξαπηήο εηδνπνίεζεο, ε νπνία πξνζεζκία δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 

60 εκεξώλ. 

(δ) Φξεκαηηθή επηβάξπλζε €100 ζα επηβάιιεηαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο πξνζώπνπ 

(αηόκνπ ή εηαηξείαο), πνπ αξλείηαη, παξαιείπεη ή ακειεί λα δώζεη εηδνπνίεζε ή λα ππνβάιεη 

δήισζε ή λα παξάζρεη ζηνηρεία, ή λα εθηειέζεη νπνηνδήπνηε θαζήθνλ ζε ζρέζε κε άιιν 

πξόζσπν εληόο ηεο πξνζεζκίαο ζπκκόξθσζεο πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ην Νόκν, αιιά πνπ 

θαζνξίδεηαη από ην Γηεπζπληή κέζσ γξαπηήο επηζηνιήο ζην πξόζσπν πνπ αθνξνύλ ηα πην 

πάλσ ζηνηρεία ή θαζήθνληα, ε νπνία πξνζεζκία δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 60 

εκεξώλ. 
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(ε) Πξόζζεηνο θόξνο 5% ηνπ νθεηιόκελνπ θόξνπ, ζα επηβάιιεηαη ζε πξόζσπν (άηνκν ή 

εηαηξεία) πνπ παξαιείπεη λα θαηαβάιεη ηνλ νθεηιόκελν θόξν κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

θαζνξίδεηαη ζην Νόκν ή πνπ θαζνξίδεηαη ζε εηδνπνίεζε ηνπ Γηεπζπληή πξνο ην πξόζσπν απηό. 

 

Έλαξμε ηζρύνο 

Η έλαξμε ηζρύνο ησλ πην πάλσ ηξνπνπνηήζεσλ μεθηλά έμη κήλεο κεηά από ηελ δεκνζίεπζε 

ηνπο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 

Ο Πεξί Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Νόκνο 

Δπηπξόζζεηα, ςεθίζηεθε λόκνο κε ηνλ νπνίν απμάλεηαη ν ζπληειεζηήο γηα ηξόθηκα θαη 

θάξκαθα από ηνλ κεδεληθό ζπληειεζηή πνπ ίζρπε ζε 5%. Η αύμεζε ζα ηζρύεη από ηηο 10 

Ιαλνπαξίνπ 2011. 

 

 

 

 

 

Μαξία Σηαθά 
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