
 

 

 
 

Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών 
 

13 Φεβρουαρίου 2017 - Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε πρόσφατα τον Περί της 
Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμο (ο Νόμος), ο οποίος 
ρυθμίζει την καταβολή ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών προς το Τμήμα 
Φορολογίας με ισόποσες δόσεις.   
 
Ο Νόμος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 3 Φεβρουαρίου 
2017. 
 
Φορολογικές οφειλές που ρυθμίζει ο Νόμος 
 
Οι φορολογικές οφειλές που ρυθμίζονται από τις πρόνοιες του Νόμου, είναι οι 
φορολογικές οφειλές που είναι ληξιπρόθεσμες και προκύπτουν από τους πιο κάτω νόμους:  
 
 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος  
 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος  
 Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμος  
 Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμος  
 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος  
 Ο περί Χαρτοσήμων Νόμος  
 Ο περί Φορολογίας Κληρονομιών Νόμος  
 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς 

Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμος  
 
Ληξιπρόθεσμες θεωρούνται οι φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν φορολογικά έτη 
που προηγούνται της ημερομηνίας έναρξης ισχύς του Νόμου.  
 
Η ρύθμιση  
 
Η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων θα γίνεται σε μηνιαίες δόσεις, 
ο αριθμός των οποίων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει: 
 
 τις 54 δόσεις για οφειλή μέχρι €100.000, με ελάχιστη μηνιαία δόση τα €50.  
 τις 60 δόσεις για φορολογική οφειλή που ξεπερνά τα €100.000, με ελάχιστη μηνιαία 

δόση τα €1.852.  
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Φορολογικές οφειλές οι οποίες θα τελούν υπό ρύθμιση, δεν θα υπόκεινται σε επιπλέον 
χρηματική επιβάρυνση ή τόκους για την περίοδο καθυστέρησης που επέρχεται μετά την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύς του Νόμου.   
 
Επιπλέον, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να αιτηθούν και να απαλλαγούν από τόκους και 
άλλες επιβαρύνσεις που έχουν ήδη επιβληθεί επί των ληξιπρόθεσμων φορολογικών 
οφειλών εφόσον η σχετική αίτηση εγκριθεί από τον Έφορο Φορολογίας.  Ωστόσο, το τελικό 
ποσό της απαλλαγής θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των δόσεων που θα συμφωνηθούν με 
τον Έφορο Φορολογίας.  
 
Διαδικασία ρύθμισης φορολογικής οφειλής  
 
Φορολογούμενος ο οποίος επιθυμεί να προβεί σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμης φορολογικής 
οφειλής θα πρέπει να υποβάλει την σχετική αίτηση στο Τμήμα Φορολογίας εντός 3 μηνών 
από την ημερομηνία έναρξης της ισχύς του Νόμου. Το έντυπο της αίτησης και ο τρόπος 
υποβολής του αναμένετε να γνωστοποιηθούν από τον Έφορο Φορολογίας.  
 
Εάν η αίτηση υποβληθεί μέσα στο χρονικό πλαίσιο που απαιτείται από τον Νόμο, ο Έφορος 
Φορολογίας θα εξετάζει την αίτηση και θα κοινοποιεί την απόφαση του εντός 15 ημερών 
από την ημερομηνία λήψης της απόφασης μαζί με αναλυτική κατάσταση η οποία θα 
παρουσιάζει τα ποσά που συνιστούν τη φορολογική οφειλή, την αντίστοιχη πρόσθετη 
επιβάρυνση, το συνολικό ποσό της φορολογικής οφειλής, τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων 
της ρύθμισης και το ποσό της μηνιαίας δόσης 
 
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος διαφωνεί από την απόφαση του Εφόρου 
Φορολογίας, θα έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός 15 ημερών από τη 
γνωστοποίηση της απόφασης του, αναφέροντας γραπτώς τους λόγους υποβολής της 
ένστασης, προσκομίζοντας επίσης τα αναγκαία στοιχεία. Ο Έφορος  εξετάζει την ένσταση 
εντός 30 ημερών από τη λήψη της και κοινοποιεί την απόφασή του στο πρόσωπο το οποίο 
υπέβαλε την ένσταση.   
 
Εάν ο φορολογούμενος δεχτεί την απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, για να 
οριστικοποιηθεί η ρύθμιση, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της ρύθμισης σε 
διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης του Εφόρου Φορολογίας.  
 
Σε περίπτωση όπου ο Έφορος Φορολογίας παραλείψει να εκδώσει την απόφαση του εντός 
του προβλεπόμενου διαστήματος, η αίτηση και οι εισηγήσεις του φορολογούμενου  θα 
θεωρούνται ως αποδεχτές. Για να οριστικοποιηθεί όμως η ρύθμιση, η δήλωση αποδοχής 
θα πρέπει να υποβληθεί από τον φορολογούμενο. 
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Η δήλωση αποδοχής όσο και ο τρόπος καταβολής της αναμένετε να γνωστοποιηθούν από 
τον Έφορο Φορολογίας.   
 
Πληρωμή φορολογικής οφειλής  
 
Οι δόσεις θα καταβάλλονται στο Τμήμα Φορολογίας κατά τον τρόπο που θα καθορίζεται 
στην απόφαση του Εφόρου Φορολογίας και που θα κοινοποιείται στον φορολογούμενο. Οι 
δόσεις θα εξοφλούν τις ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές του φορολογούμενου κατά 
χρονολογική σειρά αρχίζοντας από την παλαιότερη φορολογική οφειλή.  
 
Η πρώτη δόση καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον 
οποίο ο φορολογούμενος υπέβαλε δήλωση αποδοχής της ρύθμισης, ενώ η κάθε επόμενη 
δόση θα καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα στον οποίο αυτή 
αντιστοιχεί. 
 
Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής μια δόσης, ο φορολογούμενος θα εξοφλεί την 
δόση αυτή μαζί με την επόμενη, διαφορετικά αυτή θα κατανέμεται εξίσου στις 
εναπομείναντες δόσεις της ρύθμισης 
 
Ακύρωση της ρύθμισης  
 
Η ρύθμιση θα ακυρώνεται εάν ο φορολογούμενος: 
  
 καθυστερεί να καταβάλει δόση πέραν των 3 συνεχόμενων μηνών, περιλαμβανομένου 

του μήνα για τον οποίο η δόση θα έπρεπε να είχε καταβληθεί, ή  
 καθυστερεί να καταβάλει οποιεσδήποτε 3 δόσεις, ή  
 παραλείπει να υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις ή/και να καταβάλει τρέχουσες 

φορολογικές οφειλές εντός της καθορισμένης προθεσμίας.  
 
Άλλες πρόνοιες  
 
 Η ρύθμιση δεν περιλαμβάνει ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές που προκύπτουν 

από υποθέσεις που αφορούν αδήλωτα εισοδήματα.  
 Ο Νόμος δεν επηρεάζει άλλες διευθετήσεις για εξόφληση οφειλών σε δόσεις μεταξύ 

του Εφόρου Φορολογίας και φορολογούμενων που συμφωνήθηκε πριν από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.  

 Φορολογούμενος του οποίου είτε εκκρεμεί ποινική δίωξη είτε εκτέλεση διατάγματος 
δικαστηρίου για επιδικασμένη φορολογική οφειλή, μπορεί να προβεί σε ρύθμιση για 
εξόφληση οφειλής σε δόσεις, εφόσον την εγκρίνει ο Γενικός Εισαγγελέας. 
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Το Φορολογικό Τμήμα της Costas Tsielepis & Co Ltd είναι στη διάθεση σας για 
οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές χρειαστείτε για το πιο πάνω ή 
άλλα φορολογικά θέματα.   


