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Ετήσια Έκθεση Εφόρου Φορολογίας αναφορικά με τις εργασίες και την
απόδοση του Τμήματος Φορολογίας για το έτος 2014, προς την
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και τον
Υπουργό Οικονομικών με βάση το άρθρο 4(13)(α) του Περί Τμήματος
Φορολογίας Νόμου (Ν70(Ι)/2014), όπως τροποποιήθηκε
ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το Τμήμα Φορολογίας είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των Νομοθεσιών
που αφορούν την άμεση και την έμμεση φορολογία, την είσπραξη των
κρατικών εσόδων που απορρέουν από τις Νομοθεσίες αυτές, την εφαρμογή
των Συμβάσεων για Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και
άλλων Κρατών και την Ανταλλαγή Πληροφοριών σε Φορολογικά Θέματα με
βάση Ευρωπαϊκές Οδηγίες και άλλες Διεθνείς Συμβάσεις.
Το Τμήμα στοχεύει στην αμερόληπτη, δίκαιη και συνεπή εφαρμογή των
Φορολογικών Νομοθεσιών, στην πάταξη της φοροδιαφυγής, στην έγκαιρη
είσπραξη των κρατικών εσόδων με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο,
στην ορθή και συνεπή εφαρμογή των Διεθνών Φορολογικών Συμβάσεων, στη
διατήρηση ακεραίας και επαγγελματικής συμπεριφοράς από μέρους του
προσωπικού του και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του φορολογούμενου
πολίτη, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης,
σταθερότητας και ανάπτυξης.
Το Τμήμα Φορολογίας το Δεκέμβριο 2014 ήταν στελεχωμένο με 273
λειτουργούς προερχόμενους από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) και
249 λειτουργούς προερχόμενους από την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας (ΦΠΑ). Παράλληλα, στο Τμήμα εργάζεται γραμματειακό προσωπικό και
ωρομίσθιο προσωπικό το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού. Το Τμήμα έχει 66 θέσεις ΤΕΠ και 13 θέσεις ΦΠΑ, οι οποίες
παραμένουν κενές λόγω της παγοποίησης των προσλήψεων, πράγμα που
δυσχεραίνει την επιχειρησιακή του ικανότητα.
Κύριες ενότητες Ετήσιας Έκθεσης 2014:
1. Ενέργειες και Πρόοδος στα πλαίσια της Ενοποίησης του Τμήματος
2. Δραστηριότητες ως προς τη συμμόρφωση των φορολογουμένων με τις
υποχρεώσεις τους
3. Νομοθετικές Ρυθμίσεις
4. Εξυπηρέτηση του Πολίτη
5. Αποτελέσματα Εσόδων του Τμήματος
6. Καθυστερημένοι Οφειλόμενοι Φόροι του Τμήματος
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1. Ενέργειες και Πρόοδος στα πλαίσια της Ενοποίησης του Τμήματος
Φορολογίας
Η ενοποίηση των δυο φορολογικών Τμημάτων ΤΕΠ και ΦΠΑ ήταν
αποτέλεσμα πρόνοιας του Μνημονίου Συναντίληψης η οποία προέβλεπε τη
σύσταση ενός ενοποιημένου Τμήματος ακολουθώντας τις διεθνείς κ αλ ές
πρακτικές για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των εργασιών
φορολόγησης, είσπραξης και εξυπηρέτησης του φορολογούμενου,
ενισχύοντας παράλληλα την φορολογική συνείδηση των πολιτών με σκοπό να
αυξηθούν τα επίπεδα φορολογικής συμμόρφωσης και να παταχθεί η
φοροδιαφυγή. Η ενοποίηση των φορολογικών αρχών (άμεσης και έμμεσης
φορολογίας) είναι ένα μεγάλο, δύσκολο και πρωτόγνωρο για τη Δημόσια
Υπηρεσία έργο το οποίο πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια με στόχο την
ολοκλήρωση του μέχρι τον Μάρτιο 2016.
Η ενοποίηση του Τμήματος Φορολογίας άρχισε το Νοέμβριο 2013 με τη
δημιουργία της Ομάδας Έργου Ενοποίησης η οποία αποτελείτο από δυο
ανώτερους λειτουργούς των πρώην δυο Τμημάτων (ΤΕΠ και ΦΠΑ),
υποστηριζόμενοι από προσωπικό άλλων ειδικοτήτων. Η Ομάδα Έργου
Ενοποίησης, καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας της και σε άμεση συνεργασία
με εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), προετοίμασαν το έδαφος τόσο σε θέματα
προσωπικού όσο και σε επιχειρησιακά θέματα με στόχο την ομαλή μετάβαση
των δυο Τμημάτων στο επικείμενο ενοποιημένο νέο Τμήμα.
Καθοριστικής σημασίας ενέργεια κατά τις αρχές του 2014 ήταν η
οριστικοποίηση του νέου οργανογράμματος βάσει του οποίου θα λειτουργεί
το νέο Τμήμα Φορολογίας και η επεξήγηση του προς όλο το προσωπικό με
επισκέψεις και ολοήμερα σεμινάρια στα Κεντρικά Γραφεία και στα κατά
τόπους Επαρχιακά Γραφεία. Συνοπτικά, το Τμήμα είναι οργανωμένο κάτω
από τρεις (3) Τομείς οι οποίοι αντίστοιχα αποτελούνται από 9 επιμέρους
Μονάδες στα Κεντρικά Γραφεία και 5 Επαρχιακά Γραφεία (Παράρτημα Ι) με
συγκεκριμένο πεδίο εργασιών.
Παράλληλα, η Ομάδα Έργου Ενοποίησης σύστηνε περιστασιακά μικρότερες
ομάδες λειτουργών και από τα δυο Τμήματα οι οποίες σε συνεργασία με τους
εμπειρογνώμονες που ενεργούν μέσα στα πλαίσια της Τεχνικής Βοήθειας που
παρέχεται από το ΔΝΤ και την ΕΕ προς τη Δημοκρατία, και την Ομάδα Έργου
Ενοποίησης, διεξήγαγαν διάφορες εργασίες με στόχο τη διεκπεραίωση
μικρότερων έργων, όπως την ετοιμασία του Μοντέλου Διαχείρισης Κινδύνου,
τον καθορισμό στρατηγικής της Διαχείρισης Οφειλών (Ενοποίηση Οφειλών),
την ετοιμασία στρατηγικής Ελέγχου και Συμμόρφωσης και τη δημιουργία
Συστημάτων Πληροφορικής (Κοινή Πλατφόρμα), καλλιεργώντας παράλληλα
το πνεύμα της ενοποίησης στο προσωπικό.
Συγκεκριμένα, στα πλαίσια των πιο πάνω υποομάδων εργασίας,
πραγματοποιήθηκε σειρά από μηχανογραφικές εργασίες για σκοπούς
διευκόλυνσης των λειτουργών στην ταυτόχρονη πρόσβαση στις φορολογικές
πληροφορίες των δυο πρώην Τμημάτων, προσβλέποντας στην καλύτερη και
γρηγορότερη
εξυπηρέτηση
των
φορολογουμένων.
Συγκεκριμένα,
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πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες μηχανογραφικές εργασίες ώστε να
προχωρήσει η αυτόματη ταυτοποίηση των κοινών φορολογουμένων των δυο
Τμημάτων και έκτοτε γίνονται ενέργειες για την πλήρη ταυτοποίηση των
υπολοίπων φορολογουμένων. Άλλη υποομάδα ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό
και τη λειτουργία εσωτερικής ιστοσελίδας του Τμήματος τόσο για σκοπούς
ενημέρωσης των λειτουργών για τα διάφορα στάδια της ενοποίησης, όσο και
για την πρόσβαση στις φορολογικές πληροφορίες (κοινή Πλατφόρμα).
Στις 19 Αυγούστου 2014 πραγματοποιήθηκε ενδοτμηματικό εργαστήρι προς
το ανώτερο προσωπικό του Τμήματος με στόχο την επεξήγηση γενικά των
εργασιών που καλούνται να διεκπεραιώσουν στα πλαίσια του κάθε νέου
Τομέα και ειδικά της κάθε νέας Μονάδας που έχει συσταθεί. Κατά τη διάρκεια
του εργαστηρίου έγινε αναλυτική παρουσίαση των εργασιών που θα
διεξάγονται σε κάθε Μονάδα προς την επίτευξη των στόχων του νέου
Τμήματος Φορολογίας, σημειώνοντας παράλληλα τις απαιτήσεις και τα
βασικά προσόντα των λειτουργών που αναμένεται να στελεχώσουν τις
Μονάδες αυτές. Στις 25 Σεπτεμβρίου 2014, κλήθηκαν οι λειτουργοί του
Τμήματος Φορολογίας να εκδηλώσουν στην Ομάδα Έργου Ενοποίησης,
ενδιαφέρον για τη στελέχωση των νέων Τομέων/Μονάδων του Τμήματος
δηλώνοντας την ακαδημαϊκή τους κατάρτιση, τα υφιστάμενα καθήκοντα και
την προτίμηση τοποθέτησης τους στην κάθε νέα Μονάδα.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος διήρκησε ένα (1) μήνα και η ανταπόκριση του
προσωπικού ήταν ιδιαίτερα θερμή. Η Ομάδα Έργου Ενοποίησης προχώρησε
στη
απαραίτητη
ανάλυση,
επεξεργασία
και
ομαδοποίηση
των
αποτελεσμάτων, με στόχο τη μετέπειτα στελέχωση των νέων Μονάδων.
Αποτέλεσμα της πιο πάνω εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήταν η σύσταση και
στελέχωση δυο από τις σημαντικότερες Μονάδες του Τμήματος, ήτοι του
Γραφείου Μεγάλων Φορολογουμένων και της Μονάδας Διαχείρισης Χρέους
και Είσπραξης Οφειλών κατά τον Νοέμβριο 2014.
Η πρώτη νέα Μονάδα που δημιουργήθηκε ήταν το Γραφείο Μεγάλων
Φορολογουμένων (ΓΜΦ). Με βάση το μέγεθος τους και το ύψος των
δραστηριοτήτων τους έχουν επιλεγεί αρχικά 266 μεγάλοι φορολογούμενοι, οι
οποίοι τέθηκαν κάτω από την αρμοδιότητα του ΓΜΦ και οι οποίοι στη
συνέχεια ειδοποιήθηκαν γραπτώς στις 17 Δεκεμβρίου 2014 για την έναρξη
των εργ ασιών του ΓΜΦ κ αι την μεταφορά των φορολογικών τους φακέλων
στο ΓΜΦ. Οι επιλεγέντες φορολογούμενοι συνεισφέρουν σχεδόν το 40% των
φορολογικών εσόδων του κράτους. Σταδιακά θα προστίθενται νέοι
φορολογούμενοι με απώτερο σκοπό να αυξηθεί στο 50% τα ποσοστό των
φορολογικών εσόδων που θα προέρχεται από τους φορολογούμενους που θα
διαχειρίζεται το ΓΜΦ. Ο ρόλος του ΓΜΦ είναι να παράσχει τις απαιτούμενες
υπηρεσίες προς αυτούς τους φορολογούμενους ώστε η φορολογική τους
συμμόρφωση να επιτυγχάνεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ή δυσκολίες.
Βασικός σκοπός του είναι να βελτιώσει την εθελούσια συμμόρφωση από
αυτούς τους φορολογούμενους σε σχέση με τους φόρους που διαχειρίζεται το
Τμήμα Φορολογίας.
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Η Μονάδα Διαχείρισης Χρέους και Είσπραξης Οφειλών συστάθηκε με στόχο
την καλύτερη διαχείριση των οφειλόμενων άμεσων και έμμεσων φόρων οι
οποίοι πλέον θα αντιμετωπίζονται ως «ενιαίο χρέος» το οποίο θα εισπράττεται
εφαρμόζοντας τα νομοθετικά μέτρα είσπραξης που ψηφίστηκαν από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων κατά τα τέλη του 2014, μετά από πρόταση του Τμήματος,
στα πλαίσια των Μνημονιακών Υποχρεώσεων του Κράτους. Στα πλαίσια της
διαχείρισης των φορολογικών χρεών η Μονάδας Διαχείρισης Χρέους και
Είσπραξης Οφειλών έχει προχωρήσει σε ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου και
Σχεδίου Δράσης τα οποία διέπονται από τους πιο κάτω 3 βασικούς
στρατηγικούς στόχους:
1. Οι οφειλές να τυγχάνουν διαχείρισης πάνω σε ενιαία βάση ανεξάρτητα
από το σύστημα φορολογίας από το οποίο προέκυψαν (single view
approach).
2. Επιδεικνύεται ευελιξία προς τους φορολογούμενους που έχουν
πρόθεση συμμόρφωσης αλλά αντιμετωπίζουν προσωρινά δυσκολίες.
3. Εφαρμόζονται μέτρα συμμόρφωσης εναντίων όσων φορολογούμενων
έχουν αρνητικό ιστορικό συμμόρφωσης και δεν επιδεικνύουν διάθεση
συμμόρφωσης ή επιλέγουν να μην καταβάλουν τους φόρους τους.
2. Δραστηριότητες του Τμήματος προς
φορολογουμένων με τις υποχρεώσεις τους

τη

συμμόρφωση

των

2.1. Αποτελέσματα Εργασιών του Τμήματος Φορολογίας
Λόγω της ενοποίησης του Τμήματος Φορολογίας κατά το 2ο εξάμηνο 2014, τα
αποτελέσματα των εργασιών του Τμήματος για το 2014 δεν μπορούν στο
παρόν στάδιο να παρουσιαστούν ενοποιημένα σε όλες τις περιπτώσεις.
Βασικές διαφορές υπάρχουν στον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών κυρίως
ένεκα των υφιστάμενων νομοθεσιών και της διαφορετικότητας της φύσης των
φόρων υπό την αρμοδιότητα των δυο πρώην Τμημάτων.
Στην έκθεση αυτή, παρουσιάζεται περιληπτικά η εικόνα των φορολογικών
μητρώων των δυο πρώην Τμημάτων, η διαχείριση των δηλώσεων, τα
αποτελέσματα από την εφαρμογή της νομοθεσίας προς συμμόρφωση των
φορολογουμένων, όπως επιτόπιοι έλεγχοι, εξέταση λογαριασμών, διευθέτηση
ενστάσεων ανά είδος φόρου και η εφαρμογή των διαθέσιμων
φοροεισπρακτικών μέτρων.
Ακολουθούν τα κυριότερα αποτελέσματα
εφαρμόζεται, παρατίθενται σχετικοί πίνακες.

του

Τμήματος

και,

όπου

2.1.1. Μητρώα και Διαχείριση Δηλώσεων


Στο τέλος του έτους, ο αριθμός των εγγεγραμμένων προσώπων στο
μητρώο του ΤΕΠ ήταν 776.126 φορολογούμενοι και στο μητρώο του ΦΠΑ
85.137 (Παράρτημα ΙΙ)
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Κατά το 2014 παραλήφθηκαν και έτυχαν επεξεργασίας 273.922 Δηλώσεις
Μισθωτού, 41.017 Δηλώσεις Αυτοεργοδοτούμενου, 137.274 Δηλώσεις
Εταιρείας, 48.286 Δηλώσεις Εργοδότη και 290.704 φορολογικές δηλώσεις
ΦΠΑ.
2.1.2. Εφαρμογή της νομοθεσίας και Επιβολή Φορολογίας



Επιβολή Φορολογιών Άμεσων Φόρων:
Επιβλήθηκαν παγκύπρια 207.348 φορολογίες φυσικών προσώπων και
40.537 φορολογίες νομικών προσώπων κατά τις οποίες επιβλήθηκε φόρος
εισοδήματος ίσος με €383,7εκ και €273,3εκ αντίστοιχα. Οι εν λ όγ ω
φορολογίες αφορούσαν κυρίως προηγούμενα φορολογικά έτη.



Εξέταση Λογαριασμών / Επιτόπιοι Έλεγχοι / Κεφαλαιουχικές
Καταστάσεις, Άλλες Επισκέψεις και Εργασίες:
Εξετάστηκαν 9.451 Λογαριασμοί και Δηλώσεις Εισοδήματος Εταιρειών και
διενεργήθηκαν 62 Επιτόπιοι Έλεγχοι εταιρειών αποκλειστικά για την άμεση
φορολογία. Τόσο από την εξέταση των λογαριασμών/δηλώσεων όσο και
από τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων έχει επιβληθεί φόρος €111,8 εκ.
Εξετάστηκαν, επίσης, 2.269 Κεφαλαιουχικές Καταστάσεις από τις οποίες
προέκυψε φόρος εισοδήματος και έκτακτη εισφορά για την άμυνα
(συμπεριλαμβανομένων προστίμων και επιβαρύνσεων) ίσος με €6,7εκ. Για
σκοπούς ΦΠΑ πραγματοποιήθηκαν συνολικά, 2.285 επισκέψεις ελέγχου
και 4.749 άλλες επισκέψεις και εργασίες σε σχέση με τις διαγραφές από το
Μητρώο ΦΠΑ με και χωρίς έλεγχο των βιβλίων, επισκέψεις για εντοπισμό
αφανών φορολογουμένων καθώς και άλλες επισκέψεις ποικίλου
χαρακτήρα, φέροντας συνολικό ποσό φόρου €43,3εκ και €1,2εκ,
αντίστοιχα.



Καταχώρηση και Διευθέτηση Ενστάσεων:
Παραλήφθηκαν και καταχωρήθηκαν 9.764 ενστάσεις για φορολογίες φόρου
εισοδήματος και διευθετήθηκαν 7.659, για φορολογίες που επιβλήθηκαν το
τρέχον έτος και προηγούμενα έτη, επιφέροντας φόρο €8,4εκ. Αντίστοιχα,
καταχωρήθηκαν 5.220 ενστάσεις για έκτακτη εισφορά για την άμυνα και
διευθετήθηκαν 4.141, για φορολογίες που επιβλήθηκαν το τρέχον έτος και
προηγούμενα έτη, επιφέροντας φόρο €0,7εκ.
2.1.3. Φοροεισπρακτικά Μέτρα

Τα δυο Τμήματα πριν την ενοποίηση τους είχαν τη διαχείριση διαφορετικών
νομοθεσιών οι οποίες εμπεριείχαν διαφορετικές εξουσίες ως προς την
είσπραξη των οφειλομένων φόρων, κυρίως λόγω της διαφορετικής φύσης των
φόρων. Το καθεστώς αυτό βρίσκεται στη διαδικασία εκσυγχρονισμού και
εξισορρόπησης, κυρίως με τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά
τον Οκτώβριο 2014, οι οποίες παρείχαν τη δυνατότητα παγοποίησης και
κατάσχεσης
καταθέσεων
από
τραπεζικούς
λογαριασμούς
για
καθυστερημένους οφειλόμενους φόρους, της δήμευσης κινητής περιουσίας
και της εγγραφής εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία χωρίς την
μεσολάβηση του Δικαστηρίου. Συγκεκριμένα:
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Ασκήθηκαν συνολικά 1.192 ποινικές διώξεις ΦΠΑ, εκδικάστηκαν 1.687
(συμπεριλαμβανομένων και παλαιότερων υποθέσεων) και επιβλήθηκε
ΦΠΑ ύψους €23,8εκ εκ των οποίων τα €8,3 εκ. ήταν αποτέλεσμα των
ποινικών διώξεων και τα €15,5εκ αποτέλεσμα συμφωνηθέντων
χρονοδιαγραμμάτων αποπληρωμής χρεών. Αντίστοιχα, ασκήθηκαν 1.313
ποινικές
διώξεις
για
μη
υποβολή
Δηλώσεων
Εισοδήματος,
διεκπεραιώθηκαν 1.029 υποθέσεις και επέφεραν €0,4εκ από πρόστιμα που
επιβλήθηκαν από το Δικαστήριο και από έξοδα συμβιβασμού λόγω
συμμόρφωσης.



Το μέτρο της δήμευσης κινητής περιουσίας εφαρμόστηκε σε 1.687
πρόσωπα, και εισπράχθηκαν €11,3 εκ.



Κατά το 2014 εισπράχθηκε ΦΠΑ ύψους €17.573 με το μέτρο της αστικής
αγωγής. Επίσης, κινήθηκαν 3.276 υποθέσεις αστικής αγωγής για σκοπούς
άμεσης φορολογίας για συνολικό ποσό φόρου συμπεριλαμβανομένων
τόκων και επιβαρύνσεων, ίσο με €69,5εκ, εκ των οποίων διευθετήθηκαν
1.545 επιφέροντας €35,7εκ.



Εφαρμόστηκε το μέτρο τοποθέτησης εμπράγματου βάρους (ΜΕΜΟ) με
Δικαστική Απόφαση σε 1.168 υποθέσεις και συνολικό ποσό φόρου
€31.8εκ, ενώ από το Νοέμβριο 2014 και έπειτα εφαρμόστηκε το μέτρο
τοποθέτησης εμπράγματου βάρους (ΜΕΜΟ) χωρίς Δικαστική Απόφαση για
500 υποθέσεις και συνολικό ποσό φόρου για €33,5εκ.

2.2. Κοινοί Φορολογικοί Έλεγχοι στα πλαίσια των νομοθεσιών της άμεσης
και έμμεσης φορολογίας
Κατά την περίοδο Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2014, πραγματοποιήθηκαν κοινοί
φορολογικοί έλεγχοι άμεσης και έμμεσης φορολογίας σε 6 μεγάλους
φορολογούμενους και σε 25 φορολογούμενους υψηλού κινδύνου.
Η εκστρατεία αυτή, εκτός του ότι ικανοποίησε συγκεκριμένη Μνημονιακή
Υποχρέωση του Κράτους, παράλληλα συνέβαλε ώστε οι λειτουργοί του
Τμήματος να κατανοήσουν καλύτερα και να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις
διαφορές ως προς την προσέγγιση τους όταν διενεργούν ελέγχους στα
πλαίσια των νομοθεσιών που διαχειρίζονται και συνάμα βοήθησε και τους
φορολογούμενους να κατανοήσουν την έννοια της ενοποίησης των δυο
Τμημάτων. Κατά τους κοινούς επιτόπιους ελέγχους, επιβλήθηκε συνολικά
€5,5 εκ ποσό φόρου το οποίο αναλογεί σε €4,2 εκ σε Φόρο Εισοδήματος και
€1,3 εκ σε ΦΠΑ. Για ένα νομικό πρόσωπο στο οποίο βρέθηκαν αδήλωτα
εισοδήματα έχει τροχοδρομηθεί διαδικασία ποινικής δίωξης
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2.3. Εκστρατεία Ενίσχυσης Συμμόρφωσης Νομικών Προσώπων με την
υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος (ΕΠρ.4) για τα έτη
2008-2011 μέσα στα πλαίσια της αξιολόγησης του Global Forum
Το Τμήμα Φορολογίας μέσα στα πλαίσια της ενίσχυσης της συμμόρφωσης
των νομικών προσώπων ως προς τις υποχρεώσεις τους προχώρησε σε μια
εκστρατεία σε συνεργασία με τις κυριότερες επαγγελματικές ομάδες, όπως
τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, τον Παγκύπριο Δικηγορικό
Σύλλογο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η εκστρατεία ξεκίνησε με την αποστολή, στις 20 Ιανουαρίου 2014, 100.000
ειδοποιήσεων σε νομικά πρόσωπα που δεν είχαν υποβάλει Δηλώσεις
Εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2008-2011 όπως τις υποβάλουν μέχρι
την 15η Απριλίου 2014, προειδοποιώντας τους παράλληλα για τις κυρώσεις
που προβλέπει η νομοθεσία στην περίπτωση μη ανταπόκρισης τους.
Επίσης, το Τμήμα δημοσίευσε δυο είδη ηλεκτρονικών εντύπων με τα οποία οι
εκπρόσωποι των νομικών προσώπων (λογιστές, ελεγκτές, δικηγόροι κτλ)
καλούνταν μέχρι το τέλος Μαΐου 2014, να δηλώσουν τις εταιρείες με τις οποίες
έχασαν επαφή με τους πελάτες τους / πραγματικούς δικαιούχους (ΕΠρ
163_ΕΠΙΚ) ή είναι αδρανείς (ΕΠρ 163_ΑΔΡ). Στην περίπτωση των αδρανών
εταιρειών, το ΤΕΠ έκδωσε σχετική Εγκύκλιο παραθέτοντας οδηγίες σχετικά με
τη συμπλήρωση απλοποιημένης Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας από τους
ίδιους τους Διευθυντές. Η ανταπόκριση του επαγγελματικού κόσμου ήταν
ιδιαίτερα ικανοποιητική και όλη η πληροφόρηση που παραλήφθηκε
χρησιμοποιήθηκε ανάλογα από το Τμήμα, με τρόπο ώστε να διορθωθεί η
φορολογική βάση.
Παράλληλα το ΤΕΠ, είχε τακτική τριμηνιαία ενημέρωση από το Τμήμα Εφόρου
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, ο οποίος με τη σειρά του προχώρησε
κατά το 2014 στην εκκαθάριση του μητρώου του από τις εταιρείες που
επιλέγηκαν για διαγραφή λόγω της μη συμμόρφωσης τους προς τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία που διαχειρίζεται το
Τμήμα του, και της μη ανταπόκρισης τους στο κάλεσμα για συμμόρφωση.
Αποτέλεσμα της εκστρατείας αυτής, ήταν η αύξηση πέραν του 80% του
ποσοστού της υποβολής Δηλώσεων Εισοδήματος από τα νομικά πρόσωπα,
για κάθε έτος καθώς και η επικαιροποίηση της φορολογικής βάσης του
Τμήματος με την απομάκρυνση μεγάλου αριθμού νομικών προσώπων από το
μητρώο των ενεργών νομικών προσώπων, τα οποία βρίσκονται υπό
διερεύνηση για την οριστική διαγραφή, αν αποδειχθεί ότι έπαψαν να
δραστηριοποιούνται.
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3. Νομοθετικές Ρυθμίσεις
Μέσα στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των φορολογικών νομοθεσιών αλλά και
ενόψει των Μνημονιακών Υποχρεώσεων προωθήθηκαν τα ακόλουθα:
i.

Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος
(Ν.17(Ι)/2014), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από το φορολογικό έτος 2014.
Σκοπός του Νόμου είναι η κατάργηση της απαλλαγής από το φόρο της
σύνταξης χηρείας.

ii.

Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος
(Ν.115(Ι)/2014), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25/7/2014. Κύριος σκοπός
του Νόμου είναι η παροχή φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις σε
καινοτόμες επιχείρησεις.

iii.

Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος
(Ν.134(Ι)/2014), ο οποίος τέθηκε σε αναδρομική ισχύ από την 1/7/2013.
Σκοπός του Νόμου είναι η προσθήκη των εταιρειών κροατικού δικαίου
λόγω της ένταξης της Κροατίας στην ΕΕ την 1/6/2013, στο Πρώτο
Παράρτημα όπου τηρείται κατάλογος εταιρειών.

iv.

Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος
(Ν.170(Ι)/2014), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από το φορολογικό έτος 2014.
Σκοπός του Νόμου είναι η φορολόγηση της σύνταξης χηρείας με ειδικό
τρόπο, δηλαδή φορολόγηση της σύνταξης χηρείας ξεχωριστά από άλλα
εισοδήματα, με συντελεστή 20% για ποσό πέραν του αφορολογήτου
ποσού (€19.500).

v.

Θεσπίστηκε ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός)
Νόμος (Ν.78(Ι)/2014), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 20/9/2014. Κύριος
σκοπός του Νόμου είναι η απόδοση ποινικής ευθύνης σε συγκεκριμένους
αξιωματούχους των νομικών προσώπων, οι οποίοι υποβάλλουν δολίως ή
εσκεμμένως ανακριβή ή ψευδή στοιχεία σχετικά με την εξακρίβωση των
φορολογικών υποχρεώσεων των νομικών προσώπων ή και παραλείπουν ή
καθυστερούν να καταβάλουν τους οφειλόμενους από αυτά φόρους. Η εν
λόγω τροποποίηση έγινε στα πλαίσια υλοποίησης του Μνημονίου
Συναντίληψης με την Τρόικα.

vi.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα,
θεσπίστηκε ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός)
Νόμος (Ν.79(Ι)/2014), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από το φορολογικό έτος
2014. Κύριος σκοπός του νόμου είναι η υποχρέωση υπολογισμού του
καταβλητέου φόρου και από τους μισθωτούς καθώς και ο καθορισμός
προθεσμίας για την επιστροφή φόρου που καταβλήθηκε καθ’ υπερβολή
(θεσμός της αυτοφορολογίας).

vii.

Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός)
Νόμος (Ν.108(Ι)/2014), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από το φορολογικό έτος
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2014. Σκοπός του Νόμου είναι η επικαιροποίηση του όρου «ακίνητη
ιδιοκτησία» με τη συμπερίληψη σε αυτόν της γης από επίχωση θάλασσας
και των μαρίνων, η παραχώρηση έκπτωσης 15% για την έγκαιρη καταβολή
φόρου, η φορολόγηση εξ αδιαιρέτου μεριδίων και τέλος, η δυνατότητα
υποβολής από τον ιδιοκτήτη/developer κατάστασης των ακινήτων για τα
οποία υφίσταται σύμβαση πώλησης και η φορολόγηση του αγοραστή για
τα εν λόγω ακίνητα.
viii.

Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός)
Νόμος (Ν.161(Ι)/2014), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 31/10/2014.
Σκοπός του Νόμου είναι η παράταση της προθεσμίας για την καταβολή του
φόρου.

ix.

Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός)
Νόμος (Ν.177(Ι)/2014), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 21/11/2014.
Σκοπός του Νόμου είναι η απαλλαγή από το φόρο των συμβάσεων
μίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ του Κηδεμόνα και
εκτοπισθέντος προσώπου.

x.

Θεσπίστηκαν ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος
(Ν.80(Ι)/2014) και ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2014 (Ν.81(Ι)/2014) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 20/6/2014.
Κύριος σκοπός τους είναι η ενίσχυση των εξουσιών των φορολογικών
αρχών για την εξασφάλιση καταβολής των ανεξόφλητων φορολογικών
υποχρεώσεων μέσω της δέσμευσης και κατάσχεσης τραπεζικών
λογαριασμών, της δήμευσης κινητής περιουσίας και της εγγραφής
εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία χωρίς την μεσολάβηση του
Δικαστηρίου. Η εν λόγω τροποποίηση έγινε στα πλαίσια υλοποίησης του
Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα.

xi.

Θεσπίστηκε ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2014 (Ν.153(Ι)/2014) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 24/10/2014.
Κύριος σκοπός του Νόμου είναι ο ορισμός της αποκλειστικής οικονομικής
ζώνης της Δημοκρατίας.

xii.

Θεσπίστηκε ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2014 (Ν.154(Ι)/2014) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 24/10/2014.
Κύριος σκοπός του Νόμου είναι η τροποποίηση του άρθρου 59(7) που
αφορά πρόσθετη επιβάρυνση ή και τόκου ή/και χρηματική επιβάρυνση
δυνάμει του Ν246/90

xiii.

Θεσπίστηκε ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4)
Νόμος του 2014 (Ν.160(Ι)/2014) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την
1/10/2014, εκτός από το άρθρο 4 που τέθηκε σε ισχύ από την 1/1/2015.
Κύριος σκοπός του Νόμου είναι η υιοθέτηση διατάξεων για ειδικό καθεστώς
για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές
υπηρεσίες.
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4. Εξυπηρέτηση του Πολίτη
4.1. Έκδοση Πιστοποιητικών / Βεβαιώσεων
Το Τμήμα Φορολογίας καλείται σε ετήσια βάση να εκδίδει πάσης φύσεως
πιστοποιητικά προς βεβαίωση κυρίως των εισοδημάτων για σκοπούς
διεκδίκησης επιδομάτων, χορηγιών και άλλων παροχών της Δημοκρατίας,
αλλά και για βεβαίωση της φορολογικής κατοικίας για ξένους μόνιμους
κάτοικους της Δημοκρατίας και για οτιδήποτε άλλο για το οποίο έχει ληφθεί
Υπουργική Απόφαση ή έχει θεσμοθετηθεί με κάποιο άλλο τρόπο.
Η έκδοση Πιστοποιητικών / Βεβαιώσεων Εισοδήματος από το Τμήμα
Φορολογίας ανήλθε κατά το 2014 στις 77.976 (Παράρτημα ΙΙΙ), πράγμα το
οποίο λόγω της έλλειψης προσωπικού και απαρχαιωμένης μηχανογραφικής
υποδομής, δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του
Τμήματος παρεμποδίζοντας το έργο του χωρίς να προσθέτει ουδεμία αξία
στην επίτευξη των στόχων του.
4.2. Αυτοφορολογία/Υπολογισμός Φόρου Εισοδήματος Μισθωτού
Από το φορολογικό έτος 2014 και εντεύθεν, με σχετική τροποποίηση της
νομοθεσίας και οι μισθωτοί πλέον έχουν υποχρέωση να υπολογίζουν τον
καταβλητέο τους φόρο σε σχετικό έντυπο που εμπερικλείεται στη Δήλωση
Εισοδήματος και αν υφίσταται πληρωτέος φόρος να τον καταβάλλουν με
αυτοφορολογία. Το Τμήμα Φορολογίας με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση και
καθοδήγηση των φορολογουμένων έτσι ώστε να εξοικειωθούν με τις
επικείμενες απαιτήσεις της νομοθεσίας ενσωμάτωσε κατά το 2014 το εν λόγω
έντυπο στη Δήλωση Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2013, προτού
θεσπιστεί η συγκεκριμένη νομοθεσία και ταυτόχρονα στην ιστοσελίδα του
Τμήματος αναρτήθηκε εργαλείο συμπλήρωσης / υπολογισμού των
αυτοφορολογιών των φυσικών προσώπων.
Προς την αποφυγή ταλαιπωρίας και την άμεση εξυπηρέτηση του κοινού, κατά
τον Απρίλιο 2014, το Τμήμα προχώρησε στη μετακίνηση του Τομέα
Διαχείρισης Δηλώσεων το οποίο είναι υπεύθυνο για την παραλαβή δηλώσεων
στο Επαρχιακό Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Λευκωσίας, από τον 3ο όροφο
κτηρίου σε ισόγειο χώρο στελεχώνοντας το επαρκώς με προσωπικό για
επίλυση αποριών και την άμεση παραλαβή των Δηλώσεων Εισοδήματος
Μισθωτού 2013. Επίσης, για πρώτη φορά λόγω της ενοποίησης του
Τμήματος Φορολογίας, τον Απρίλιο 2014, πραγματοποιήθηκε παραλαβή
Δηλώσεων Εισοδήματος Μισθωτών και από τα κατά τόπους Επαρχιακά
Γραφεία ΦΠΑ. Παράλληλα, εκπρόσωπος τύπου του Τμήματος Φορολογίας
ενημέρωσε και καθοδήγησε τους φορολογούμενους μέσω ανακοινώσεων
στον τύπο και των ΜΜΕ, συμμετέχοντας σε διάφορες ραδιοτηλεοπτικές
ενημερωτικές και ειδησεογραφικές εκπομπές για την υποχρέωση υποβολής
της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού, τον τρόπο συμπλήρωσης της
Δήλωσης τον τρόπο υπολογισμού του φόρου και τις ημερομηνίες υποβολής
και καταβολής του οφειλόμενου φόρου.
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4.3. Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Όπως και το 2013, έτσι και το 2014 το Τμήμα Φορολογίας, κλήθηκε να
ικανοποιήσει την Μνημονιακή Υποχρέωση είσπραξης €100εκ από το φόρο
ακίνητης ιδιοκτησίας σε σχέση με €26εκ που εισέπραξε για το 2012. Συνεπώς,
κατά το 2013 το Τμήμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών,
προχώρησε στην τροποποίηση των συντελεστών του φόρου ακίνητης
ιδιοκτησίας διευρύνοντας έτσι τη φορολογική βάση των προσώπων που
υπόκεινται στον εν λόγω φόρο, με αποτέλεσμα το Τμήμα, τόσο το 2013 όσο
και το 2014, να εξυπηρετήσει χιλιάδες φορολογούμενους που για πρώτη
φορά κλήθηκαν να καταβάλουν φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας.
Παρόλο που η σχετική νομοθεσία προνοεί την μέθοδο της αυτοφορολογίας
(δήλωση του φορολογούμενου και πληρωμή), εντούτοις προς διευκόλυνση
των φορολογουμένων, το Τμήμα κατά τον Αύγουστο 2014 εξέδωσε το ίδιο
φορολογίες και επέβαλε €126εκ φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας σε περίπου 250χιλ
φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Προς εξυπηρέτηση του κοινού, το Τμήμα προχώρησε, όπως και το 2013,
στην εφαρμογή διαδικτυακής πληρωμής των εμπρόθεσμων πληρωμών
φορολογιών μέσω jccsmart, και ήρθε σε συμφωνία με το Σύνδεσμο
Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου ώστε να εισπράττεται ο φόρος μέσω των
μελών του χωρίς καμία επιβάρυνση είτε προς το κράτος είτε προς τον
φορολογούμενο. Παράλληλα, το Τμήμα διέθεσε κατάλληλο προσωπικό για
επίλυση αποριών και έγκαιρη διευθέτηση των ενστάσεων των
φορολογούμενων.
4.4. Πληρωμές μέσω διαδικτύου
Στις πληρωμές άμεσης φορολογίας μέσω διαδικτύου (της υπηρεσίας jccsmart)
προστέθηκαν και οι πληρωμές που αφορούν εμπρόθεσμες πληρωμές
φορολογιών φόρου εισοδήματος που εκδίδονται και αποστέλλονται από το
Τμήμα, οι οποίες προηγουμένως πληρώνονταν μόνο στα ταμεία του
Τμήματος. Επίσης, εξακολουθούν να είναι πληρωτέες διαδικτυακά όλες οι
αυτοφορολογίες και ο φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας όταν πληρώνεται έγκαιρα.
4.5. TAXISnet
Η δυνατότητα της υπηρεσίας Taxisnet επεκτάθηκε και δέχεται ηλεκτρονικά
αιτήσεις σχετικά με την εγγραφή / εξουσιοδότηση νέων χρηστών για υποβολή
των Δηλώσεων Εισοδήματος, νοουμένου ότι ο κάθε αιτητής έχει ήδη αριθμό
φορολογικής ταυτότητας (Α.Φ.Τ) και έχει παραλάβει τουλάχιστον μία
ειδοποίηση επιβολής φορολογίας φόρου εισοδήματος. Επίσης, τέθηκε σε
εφαρμογή η αυτόματη αποστολή κωδικών πρόσβασης στις περιπτώσεις που
ο χρήστης ξέχασε τον κωδικό του.
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5. Αποτελέσματα Εσόδων του Τμήματος Φορολογίας
Οι συνολικές εισπράξεις του Τμήματος Φορολογίας από άμεση και έμμεση
φορολογία κατά το έτος 2014 κινήθηκαν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2013
και ανήλθαν στα € 3,5 δις, σημειώνοντας 0,02% αύξηση σε σύγκριση με τις
τελικές εισπράξεις του έτους 2013. Αναλυτικά οι εισπράξεις κατά πηγή
προέλευσης παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:
Εισπράξεις Τμήματος Φορολογίας για το έτος 2014 σε σχέση με το 2013
2014
€

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:
Υπαλληλοι Δημοσίου και ευρήτερου δημοσίου τομέ
Ιδιωτικού τομέα
Αυτοεργαζόμενοι
Νομικά Πρόσωπα / Εταιρείες (Εταιρικός)
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Τελωνεία)
ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΦΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΜΥΝΑΣ
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ
ΟΛΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΦ

2013
€

132.906.516
278.936.025
30.299.041
677.800.108

157.829.393
293.526.527
34.940.711
702.142.464

1.284.034.328

1.248.958.014

408.232.063

383.875.360

104.297.761
36.993.208
416.186.509
27.141.823
41.403.717
44.088.170
199.357
52.212.911
3.592.232

101.066.495
24.090.809
461.499.524
28.967.904
29.553.398
26.076.528
82.213
36.680.114
8.303.578

3.538.323.769 3.537.593.032

Αύξηση /
(Μείωση)

Μεταβολή
%

-24.922.877 -15,79%
-14.590.502 -4,97%
-4.641.670 -13,28%
-24.342.356 -3,47%
35.076.314 2,81%
24.356.703 6,34%
3.231.266 3,20%
12.902.399 53,56%
-45.313.015 -9,82%
-1.826.081 -6,30%
11.850.319 40,10%
18.011.642 69,07%
117.144 142,49%
15.532.797 42,35%
-4.711.346 -56,74%
730.737

0,02%

Ο μέσος όρος μείωσης των εισπράξεων από φόρο εισοδήματος φυσικών και
νομικών προσώπων ανήλθε στο 9,3%, ενώ όμοια συμπεριφορά είχε και η
έκτακτη εισφορά για την άμυνα με 9,8% μείωση σε σχέση με το 2013.
Ο μέσος όρος αύξησης των εισπράξεων από ΦΠΑ ανήλθε στο 3,7% κυρίως
λόγω της αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ κατά το 2014. Το ποσοστό
αύξησης των εσόδων από φόρο κεφαλαιουχικών κερδών σημείωσε αύξηση
53,6% παρουσιάζοντας σημάδια ανάκαμψης σε σχέση με τη μεγάλη πτώση
των προηγούμενων ετών.
Τέλος, ο μεγάλος στόχος της είσπραξης €100εκ από το φόρο ακίνητης
ιδιοκτησίας, επιτεύχθηκε και ξεπεράστηκε το 2014 κατά €4,3εκ σημειώνοντας
αύξηση 3,2% σε σχέση με το 2013 κατά το οποίο εισπράχθηκαν €101εκ.
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6. Καθυστερημένοι Οφειλόμενοι Φόροι Τμήματος Φορολογίας
Το Τμήμα Φορολογίας, δίνει μεγάλη έμφαση στην είσπραξη των
καθυστερημένων οφειλομένων φόρων, γι’ αυτό στα πλαίσια της ενοποίησης
του Τμήματος, συστάθηκε εξειδικευμένη Μονάδα Διαχείρισης Χρέους και
Είσπραξης Οφειλών. Η εν λόγω Μονάδα προχώρησε στην ετοιμασία
λεπτομερούς ανάλυσης των καθυστερημένων οφειλών των δυο Τμημάτων τις
οποίες πλέον διαχειρίζεται ως ενιαίο χρέος (Παράρτημα ΙV).
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 το σύνολο καθυστερημένων οφειλών προς το
Τμήμα Φορολογίας ανήλθε στο €1,9 δις συμπεριλαμβανομένων τόκων και
επιβαρύνσεων. Από το σύνολο των καθυστερημένων οφειλών, το €1,17 δις
αντιστοιχούσε σε οφειλές οι οποίες δεν ήταν άμεσα εισπράξιμες λόγω
καταχωρημένης ένστασης (€468εκ), εκκαθάρισης/πτώχευσης οφειλετών
(€370εκ), μη ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων προς εξόφληση (€184εκ), μη
εντοπισμού των οφειλετών (€108εκ), συμφωνίας χρονοδιαγραμμάτων
(δόσεων) (€62εκ).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύνολο οφειλόμενων φόρων (ΤΕΠ και ΦΠΑ) κατά
την 31/12/2014

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΦΟΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

€

€

€

€

134.109.381

1.942.207.246

1.326.737.974 481.359.891

Κατηγορίες μη άμεσα εισπράξιμων ποσών φόρου
Μείον: (φαίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα III,
Πίνακας 1)

770.423.235

319.267.240

80.777.884

1.170.468.360

Σύνολο αμέσως απαιτητού ποσού φόρου

556.314.738

162.092.650

53.331.497

771.738.886

Μείον:

Ποσά φόρου που βρίσκονται κάτω από δικαστικά
μέτρα

279.587.082

111.364.075

32.681.253

423.632.410

Μείον:

Ποσά φόρου που βρίσκονται κάτω από νέα
εισπρακτικά μέτρα

31.264.344

7.866.466

2.524.969

41.655.780

Καθαρό αμέσως απαιτητό ποσό φόρου χωρίς μέτρα
κατά την 31/12/2014

245.463.313

42.862.109

18.125.275

306.450.696

Με βάση τη συγκεκριμένη ανάλυση, το αμέσως απαιτητό ποσό φόρου κατά
την 31/12/2014 ήταν €771εκ συμπεριλαμβανομένων τόκων και
επιβαρύνσεων. Για τα €465εκ έχουν ήδη ενεργοποιηθεί οι διαδικασίες
είσπραξης τους είτε μέσω δικαστικών μέτρων είτε μέσω τοποθέτησης
εμπράγματου βάρους με και χωρίς τη μεσολάβηση του Δικαστηρίου. Το
καθαρό αμέσως απαιτητό ποσό φόρου χωρίς μέτρα ανέρχεται στα €306εκ
συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Θα εφαρμοστεί
μέχρι Μάρτιο 2016

Έφορος
Διευθυντική
Υποστήριξη &
Στρατηγικά Έργα

Βοηθός Έφορος
Τομέας Σχεδιασμού
και Παρακολούθησης

Εσωτερικός
Έλεγχος
Βοηθός Έφορος
Νομικές και Διεθνείς
Σχέσεις

Βοηθός Έφορος
Επιχειρησιακές
Λειτουργίες

Υπηρεσίες
Φορολογουμένων
και Εκπαίδευσης

Φορολογικός
Έλεγχος και
Συμμόρφωση

Γραφείο Μεγάλων
Φορολογούμενων

Επαρχιακά
Γραφεία
(5)

Διαχείριση
Φορολογικών
Δηλώσεων και
Λογιστική Εσόδων

Μονάδα
Διαχείρισης
Κινδύνου

Μονάδα
Διερευνήσεων
Φορολογικής
απάτης

Υποστήριξη
επιχειρήσεων

Διαχείριση
Χρέους και
Δίωξης

Παρακολούθηση
και Αξιολόγηση
Απόδοσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διεθνείς
Υποθέσεις

Νομικές
Υπηρεσίες

Προϊστάμενος(
Υπηρεσίες
Υποστήριξης)

Τεχνολογία
Πληροφορικής

Λογιστήριο
και Διοίκησης
Ανθρώπινο
Δυναμικό και
Εκπαίδευση

Λειτουργίες της κεντρικής διοίκησης
που είναι αρμόδιες για το σχεδιασμό
και την παρακολούθηση ετήσιων
εθνικών προγραμμάτων εργασίας &
της αξιολόγησης κινδύνων

Εκτέλεση όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών
και δραστηριοτήτων συμμόρφωσης από το ενιαίο
ΓΜΦ και από τα Ενιαία Επαρχιακά Γραφεία όπως
αυτές προκύπτουν από το εθνικό πρόγραμμα
εργασίας.

Λειτουργίες Κεντρικής Διοίκησης Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
5
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Μητρώο Ενεργών Φορολογουμένων πρώην
ΤΕΠ
Δημόσιοι Υπαλλήλοι
Ημικρατικοί Υπαλλήλοι
Υπαλλήλοι Δημαρχείων και Συμβ. Βελτίωσης
Ιδιωτικοί Υπαλλήλοι
Υπάλληλοι Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων
Υπαλλήλοι Αγγλικών Βάσεων
Άλλοι Υπαλλήλοι
Ιδιωτικοί υπαλλ. που δεν τους αποκόπτεται ΡΑΥΕ
Συνταξιούχοι
Διευθυντές Ιδιωτικών Εταιρειών
Αυτοεργοδοτούμενοι

Λευκωσία

Λεμεσός

Λάρνακα

Πάφος

Αμμόχωστος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σύνολο

54.885
5.949
1.125
70.005
3.592
172
13.448
234
7.426
13.732
16.388

2.376
1.085
450
22.052
266
322
1.875
14
3.632
6.660
7.664

4.718
1.815
817
42.440
6.609
1.200
6.202
715
3.073
10.872
12.212

1.568
528
382
13.553
190
12
2.197
1.149
4.385
3.180
5.975

138
165
233
6.745
18
54
592
7
1.149
2.984
3.664

63.685
9.542
3.007
154.795
10.675
1.760
24.314
2.119
19.665
37.428
45.903

186.956

46.396

90.673

33.119

15.749

372.893

1.260
178
46.632
49.631
909
52
1.303
9
564

1.026
31
19.823
2.616
60
4
140
5
299

1.148
61
31.478
29.524
893
4
369
8
297

344
7
8.887
199
22
1
74
0
147

146
1
0
0
0
0
9
0
18

3.924
278
106.820
81.970
1.884
61
1.895
22
1.325

100.538

24.004

63.782

9.681

174

198.179

Φορ. Ακίνητης Ιδιοκτησίας (νέο σύστημα)
Φορ. Ακίνητης Ιδιοκτησίας (από μεταφορά)
Φορ. Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ελλειπή στοιχεία)
Φορολογούμενος χαρτοσήμων
Φορολογούμενοι με επιστροφή Άμυνας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Φορολογούμενοι TAXISnet
Φορολογούμενοι υπό διερεύνηση

54.574
10.593
2
10
1.835
1
494
638

32.533
7.888
1
243
937
0
74
176

38.889
3.489
0
35
2.047
0
187
922

36.236
3.728
4
486
543
0
48
494

7.780
12
1
42
106
0
5
1

170.012
25.710
8
816
5.468
1
808
2.231

Σύνολο άλλων κατηγοριών

68.147

41.852

45.569

41.539

7.947

205.054

355.641

112.252

200.024

84.339

23.870

776.126

Σύνολο Φυσικών Προσώπων
Συνεταιρισμοί
Δημόσιες Εταιρείες
Ιδιωτικές Εταιρείες
Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων
Αλλοδαπές Εταιρείες
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
Άλλα πρόσωπα
European Public Limited Liability Company (SE)
Ρ.Α.Υ.Ε. (Εργοδότες)
Σύνολο Νομικών Προσώπων
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Μητρώο Ενεργών Φορολογουμένων ΦΠΑ
Αυτοτελώς Εργαζόμενοι

Λευκωσία

Λεμεσός

Λάρνακα

Πάφος

Αμμόχωστος

Κεντρικά
Γραφεία

Σύνολο

5.689

5.132

3.329

2.419

1.371

Εταιρείες (χωρίς Ε.Δ.Δ.)
Εταιρείες Ε.Δ.Δ.

18.205
8.102

12.431
5.062

5.450
938

5.110
196

2.451
68

21
1

43.668
14.367

Σύνολο Εταιρειών

26.307

17.493

6.388

5.306

2.519

22

58.035

Συνεταιρισμοί
Συνεταιρισμοί (παλαιά αρ. Εφ. Ετ.)
Άτυποι Συνεταιρισμοί Φυσικών Προσώπ.

421
1
227

187
1
207

119

49

21

246

149

199

Σύνολο Συνεταιρισμών

649

395

365

198

220

Αυτοτελώς Εργαζ.(Μη Μόν. Κάτοικος)
Ένωση Προσώπων (Αλλοδ. Εταιρεία)
Συνεργατικό 'Ιδρυμα
Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ένωση Προσώπων
Υπόλοιπες Κατηγορίες με Η9

309
140
26
71
69
388

280
22
29
62
56
182

150
46
8
48
6
54

549
33
11
69
30
69

124
5
4
9
17
31

172

1.416
250
78
259
178
896

Σύνολο όλων των κατηγοριών με Η9

1.003

631

312

761

190

180

3.077

Ειδικό Καθεστώς Αγροτών
Ειδικό Καθεστώς Αστικών Ταξί

1.205
207

742
278

592
133

440
119

395
147

3.374
884

Σύνολο Ειδικών Καθεστώτων

1.412

1.020

725

559

542

4.258

35.060

24.671

11.119

9.243

4.842
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17.940

797
2
1.028
1.827
4
4

202

85.137
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ΕΠΑΡΧΙΑ

Λευκωσία

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Είδος Πιστοποιητικού / Βεβαίωσης

Αριθμός
Πιστοποιητικών που
εκδόθηκαν το 2014

Πιστοποιητικά για Φορολογική Κατοικια, Εκκαθαριστικό, Ανανεωση Άδειας Παραμονής
από τον Κλάδος Αυτοεργοδοτουμένων και Ενστάσεων

1.500

Βεβαιώσεις Εισοδήματος για Φορολογική κατοικία,
Εκκαθαριστικά, Ποινικές Διώξεις, Πιστοποιητικά Ξένου Συναλλάγματος από τον Κλάδο
Λογαριασμών

13.661

Αποφυγή Διπλής Φορολογίας, Εκκαθάριση Φορολογικών Υποχρεώσεων,
Ανανέωση άδειας παραμονής,
Ανοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών στο εξωτερικό από τον Κλάδο Πρώτης
Φορολόγησης
Εκκαθάριση Φορολογικών Υποχρεώσεων για καταβολή του Φιλοδωρήματος από τον
Κλάδο Πρώτης Φορολόγησης

2.160

Αναδιάρθρωση Δανείων, Άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών στη Κύπρο και για
σκοπούς Προσφορών από τον Κλάδο Πρώτης Φορολόγησης
Βεβαιώσεις Εισοδήματος Κάρτα Νοσηλείας, Υποτροφίες Φοιτητών , Φοιτητικά Πακέτα,
Φοιτητικές Εστίες, Επιδότηση Ενοικίων, Φοιτητών Ελλάδας (€1000), Αναδιάρθρωση
Δανείων, Οικιακοί Βοηθοί, Βοήθεια από Μέριμνα
Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας για αποφυγή Διπλής Φορολογίας
Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας για Τράπεζες Εξωτερικού
Πιστοποιητικά για Ναύτες για αποφυγή Διπλής Φορολογίας

Λεμεσός

Λάρνακα

Πάφος

Αμμόχωστος

26.975
825
4.500

Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας για Εταιρείες για αποφυγή Διπλής Φορολογίας

6.400

Πιστοποιητικά/Εκκαθαριστικό Εταιρειών λόγω Διάλυσης/Αναδιοργάνωσης Εταιρείας

1.361

Βεβαίωση προς Λειτουργό Μετανάστευσης για ανανέωση άδειας διαμονής

2.475

Αντίγραφα Δηλώσεων για ένσταση στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, για Φοιτητικές
Χορηγίες, για Επίδομα Τέκνων, για ένσταση Φορολογίας, για Αναδιάρθρωση Δανείων

540

Πιστοποιητικά για Χορηγίες

204

Πιστοποιητικάά για Προσφορές

271

Διάφορα Πιστοποιητικά που δίνονται σε εταιρείες

1.105

Πιστοποιητικά ανανέωσης άδειας αλλοδαπών

300

Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας (Ελληνικό)

400

Βεβαιώσεις Εισοδήματος για Επιδόματα,
για Κάρτα Νοσηλείας, για Δάνεια, για
Μείωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας για αποφυγή Διπλής Φορολογίας
Βεβαιώσεις Εισοδήματος για Immigration, (Ανανέωση Άδειας Παραμονής) ή
Αναδιάρθρωση Δανείου Εταιρείας
Βεβαιώσεις Εισοδήματος για κάρτα νοσηλείας / φοιτητικη χορηγία

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ/ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΘΗΚΑΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤ ΑΤΟ 2014

11.500
400
100
3.299

77.976

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31/12/2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(a) Σύνολο οφειλόμενων φόρων

€

ΤΕΠ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ
€

ΣΥΝΟΛΟ
(ΤΕΠ)
€

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΦΟΡΟΥ
€

1.096.173.589

343.783.910

77.523.532

1.517.481.031

230.564.385

137.575.981

378.338.663

225.360

72.056

378.636.078

56.992.916

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΦΟΡΟΥ
€

ΤΟΚΟΣ

ΦΠΑ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ
€

ΣΥΝΟΛΟ
(ΦΠΑ)
€

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΦΟΡΟΥ
€

56.585.849

424.726.215

26.160.748

6.424.070

89.577.734

37.656.464

34.070.482

9.288.109

81.015.055

-

-

-

-

ΤΟΚΟΣ
€

€

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
€

1.326.737.974

481.359.891

134.109.381

1.942.207.246

435.331.579

26.386.108

6.496.126

468.213.812

173.914.627

161.675.227

35.047.364

370.637.219

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
€

Μείον:

(b)

Ποσά φόρου υπό ένσταση (ΤΕΠ: Φόρος Εισοδήματος, ΕΕΑ, Φόρος
Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑΙ), τόκοι και επιβαρύνσεις μόνο για ΦΑΙ ΦΠΑ:ενστάσεις προς τον Υπουργεό Οικονομικών και στο Ανώτατο
Δικαστήριο)

(c)

Οφειλές φορολογουμένων που βρίσκονται υπό εκκαθάρηση ή
πτώχευση

(d)

Μη εισπράξιμες οφειλές φορολογουμένων που έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία εκκαθάρισης ή πτώχευσης

136.258.163

(e) Ποσά φόρου που βρίσκονται κάτω από συμφωνία δόσεων

127.604.745

25.759.255

289.622.164

9.433.729

2.914.272

573.651

12.921.651

36.711.210

7.594.714

5.570.685

49.876.610

46.144.939

10.508.985

6.144.336

62.798.261

(f)

Ποσά φόρου για τα οποία έχουν αποτύχει κάθε προσπάθεια
εντοπισμού του φορολογούμενου

51.045.649

45.741.453

5.864.055

102.651.157

2.815.400

2.754.944

476.212

6.046.556

53.861.049

48.496.397

6.340.266

108.697.712

(g)

Οφειλές φορολογουμένων για τα οποία δεν υπάρχουν περιουσιακά
στοιχεία προς εξασφάλιση της οφειλής

85.539.636

84.710.789

14.173.657

184.424.082

-

-

-

-

85.539.636

84.710.789

14.173.657

184.424.082

(h)

Ποσά που συμπεριλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες
(overlapping)

-58.501.677

-60.409.399

-10.549.131

-129.460.207

-

-

-

-

-58.501.677

-60.409.399

-10.549.131

-129.460.207

(i)

Οφειλές φορολογουμένων οι οποίοι έχουν διαγραφεί από το μητρώο
ΦΠΑ (μόνο για ΦΠΑ)

-

-

-

-

34.133.083

47.899.133

23.125.266

105.157.482

34.133.083

47.899.133

23.125.266

105.157.482

(j)

Σύνολο αμέσως απαιτητού ποσού φόρου
((a) - (b+c+d+e+f+g-h+i))

494.059.427

142.996.690

41.629.990

678.686.107

62.255.312

19.095.960

11.701.507

93.052.779

556.314.738

162.092.650

53.331.497

771.738.886

242.518.927

100.899.418

26.807.094

370.225.439

37.068.154

10.464.657

5.874.160

53.406.971

279.587.082

111.364.075

32.681.253

423.632.410

Μείων ποσά φόρου που βρίσκονται κάτω από νέα εισπρακτικά μέτρα

31.264.344

7.866.466

2.524.969

41.655.780

-

-

-

-

31.264.344

7.866.466

2.524.969

41.655.780

Καθαρό αμέσως απαιτητό ποσό φόρου χωρίς μέτρα κατά την
31/12/2014

220.276.156

34.230.805

12.297.927

266.804.888

25.187.157

8.631.304

5.827.348

39.645.809

245.463.313

42.862.109

18.125.275

306.450.696

(k) Μείων ποσά φόρου που βρίσκονται κάτω από δικαστικά μέτρα

(l)

(m)

