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Ετήσια Έκθεση Τμήματος Φορολογίας για το έτος 2015 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

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 2015 ήταν στελεχωμένο με 540 λειτουργούς 

και 232 άτομα που αποτελούν το γραμματειακό και ωρομίσθιο προσωπικό. 

Επίσης, στο Τμήμα υπάρχουν 100 επιπρόσθετες θέσεις οι οποίες παραμένουν 

κενές λόγω της παγοποίησης των προσλήψεων και προαγωγών, πράγμα που 

δυσχεραίνει την επιχειρησιακή του ικανότητα. 

Κύριες Ενότητες της Ετήσιας Έκθεσης 2015 

1. Πρόοδος στην Ενοποίηση του Τμήματος  Φορολογίας   2 

2. Εργασίες του Τμήματος       6 

3. Νομοθετικές Ρυθμίσεις        9 

4. Αποτελέσματα Εσόδων του Τμήματος Φορολογίας           12 

5. Καθυστερημένοι Οφειλόμενοι Φόροι Τμήματος Φορολογίας          13 
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1. Πρόοδος στην Ενοποίηση του Τμήματος  Φορολογίας 

 

Η σύσταση του Τμήματος Φορολογίας κατά την 1
η
 Ιουλίου 2014, ενοποιώντας τα 

δυο υφιστάμενα φορολογικά Τμήματα/Υπηρεσίες, άμεσης και έμμεσης 

φορολογίας, αποτελεί την υλοποίηση της ληφθείσας πολιτικής απόφασης κατά 

το 2013, με στόχο την αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης, την 

αποτελεσματικότερη είσπραξη των φόρων, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και 

της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών προς το φορολογούμενο. 

 

Η ενοποίηση των δυο κύριων φορολογικών αρχών του κράτους, είναι ένα  

μεγάλο έργο το οποίο υλοποιείται σταδιακά με στόχο να μην διαταραχθεί η 

καθημερινή εργασία του Τμήματος, οι υπηρεσίες προς τον φορολογούμενο 

πολίτη αλλά και τα έσοδα του Τμήματος.  

 

Κατά το 2015 έχουν ικανοποιηθεί καθοριστικές προϋποθέσεις προς την 

κατεύθυνση της υλοποίησης του έργου ενοποίησης του Τμήματος Φορολογίας 

με κυριότερες αυτές των διορισμών τόσο των μελών της Διευθυντικής Ομάδας 

του Τμήματος, όσο και τη σύσταση και στελέχωση των Μονάδων που εδρεύουν 

στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος και που αποτελούν τους Τομείς α) 

Σχεδιασμού και Παρακολούθησης και β) Διεθνών, Νομικών Θεμάτων και 

Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται ενέργειες για 

την ενοποίηση των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος.   

Συγκεκριμένα κατά το Φεβρουάριο 2015, έχουν στελεχωθεί οι δυο υπό αναφορά 

Τομείς και οι Μονάδες που τους αποτελούν, ενώ κατά τον  

Ιούλιο 2015 διορίστηκαν οι δυο Βοηθοί Έφοροι Φορολογίας, κος Στέλιος 

Κουντούρης και κα Νατάσα Ακκίδου, οι οποίοι έκτοτε προΐστανται των 

αντίστοιχων νεοσυσταθεισών Τομέων, αντίστοιχα.  

 

Οι εξελίξεις αυτές επέφεραν την οριστικοποίηση του ακόλουθου 

οργανογράμματος βάσει του οποίου λειτουργεί το Τμήμα Φορολογίας. Κατά το 

2015 το Τμήμα Φορολογίας έχει προχωρήσει στην κατάρτιση του τριετούς 

Στρατηγικού Σχεδίου 2016-2019, θέτοντας τους κύριους Στρατηγικούς Στόχους, 

Δράσεις και Δραστηριότητες που θα βοηθήσουν στην ομαλότερη ενοποίηση του 
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οργανισμού αποφεύγοντας τη διαταραχή των συνήθων εργασιών και των 

εσόδων του Τμήματος. Οι κύριοι Στρατηγικοί Στόχοι αποτελούνται από την 

αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης, την παροχή ποιοτικών εργασιών και την 

ενίσχυση της αριστείας τόσο του Τμήματος ως εργοδότης όσο και του 

προσωπικού του Τμήματος. 

 

Τέλος, κατά το 2015 το Τμήμα Φορολογίας έχει προκηρύξει διαδικασία 

προσφορών για την εξεύρεση κτηρίων για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και 

Λάρνακας, μέσα στα πλαίσια της ενοποίησης και ενόψει της ανάγκης στέγασης 

του Τμήματος σε ένα κτήριο ανά επαρχία. Οι προσφορές βρίσκονται στο στάδιο 

της αξιολόγησης με στόχο να οριστικοποιηθούν μέσα στο 2016. 

 

1.1 Εργασίες του Τομέα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης 

Ο Τομέας Σχεδιασμού και Παρακολούθησης έχει ως κύρια αποστολή το 

σχεδιασμό της στρατηγικής που αφορά τη φορολογική συμμόρφωση και τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Τμήματος. Αποτελείται από έξι (6) 

Μονάδες οι οποίες έχουν την ευθύνη για την εκπόνηση σχεδίων που αφορούν 

την υλοποίησης της στρατηγικής συμμόρφωσης.  

Συνοπτικά αναφέρονται οι αρμοδιότητες της κάθε Μονάδας και πως αυτές θα 

συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Τμήματος. 

Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (ΜΔΚ): Η Μονάδα ασχολείται με τον 

εντοπισμό και διαχείριση των μεγαλύτερων κινδύνων (εσωτερικών και 

εξωτερικών) προς το Τμήμα, π.χ. μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, 

υποδηλώσεις εισοδημάτων κ.α. Η Μονάδα, χρησιμοποιεί κυρίως μηχανογραφικά 

εργαλεία, εντοπίζει τους φορολογούμενους με φορολογική συμπεριφορά που 

εμπερικλείει κινδύνους όσον αφορά την ορθή συμμόρφωση τους και εισηγείται 

τρόπους αντιμετώπισης τους από τις αρμόδιες Μονάδες ή Επαρχιακά Γραφεία. 

Με βάση τα αποτελέσματα των εργασιών της ΜΔΚ ενδέχεται να αναπτυχθούν 

κάποιες εκστρατείες ή ακόμα και να αναδιαμορφωθεί το ενημερωτικό υλικό προς 

τους φορολογούμενους για την αποφυγή μη εσκεμμένων συμπεριφορών μη 

συμμόρφωσης. 
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Μονάδα Φορολογικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης (ΜΦΕΣ): Η Μονάδα, 

βασισμένη στα αποτελέσματα των εργασιών της ΜΔΚ ή άλλης πληροφόρησης 

για φορολογούμενους που δεν συμμορφώνονται ή ενδέχεται να 

φοροδιαφεύγουν, αλλά και στα πλαίσια της υλοποίησης της Στρατηγικής του 

Τμήματος, ασχολείται με το σχεδιασμό και υλοποίηση διαφόρων εκστρατειών 

που αποσκοπούν στη βελτίωση της συμμόρφωσης. Κατά το 2015 η ΜΦΕΣ 

εξήγγειλε τη διενέργεια ελέγχων για την έκδοση νόμιμων αποδείξεων κατά το 

2016 αλλά και άλλων συντονισμένων και στοχευμένων εκστρατειών 

συμμόρφωσης όπως ο συντονισμός για τη διερεύνηση της λίστας Lagart. 

Μονάδα Διαχείρισης Φορολογικών Δηλώσεων (ΜΔΦΔ): Κατά το 2015, αφού 

εντοπίστηκε ο κίνδυνος της καθυστερημένης εργασίας στο Τμήμα, έχει συσταθεί 

Ομάδα Έργου, η οποία ανέλαβε το συντονισμό και παρακολούθηση της έκδοσης 

όλων των καθυστερημένων φορολογιών, ώστε οι πολίτες να έχουν εκκαθάριση 

των φορολογιών τους μέχρι και το πιο πρόσφατο έτος. Καινοτόμα απόφαση για 

το 2015 ήταν η μη αποστολή έντυπων Δηλώσεων Εισοδήματος Μισθωτών 

στους χρήστες Taxisnet, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τόσο για σκοπούς οικονομίας, όσο και για σκοπούς 

ενίσχυσης της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης. Η ΜΔΦΔ, μέσα στο 2015 

πραγματοποίησε επαφές για την πλήρη ψηφιοποίηση των πληρωμών φόρων, οι 

οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Μονάδα Διαχείρισης Χρέους (ΜΔΧ): Η Μονάδα, καλείται να εφαρμόσει όλα 

τα μέτρα είσπραξης άμεσων και έμμεσων φόρων που προνοούνται από τις 

σχετικές νομοθεσίες, με στόχο την μείωση των καθυστερημένων εσόδων του 

Τμήματος. Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται ποινικές και αστικές διώξεις, επιβολή 

εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία (memo), επιβολή εμπράγματου 

βάρους σε άλλη περιουσία (writ) και κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών 

(garnishing of bank accounts). Παράλληλα, το Τμήμα καταβάλλει προσπάθειες 

να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν με την υιοθέτηση συγκεκριμένων 

διευθετήσεων (δόσεων) που θα τους επιτρέψουν να λειτουργούν,  αλλά να 

μπορεί να πάρει και το Κράτος τα οφειλόμενα. Η διαδικασία διευθετήσεων είναι 

καταγραμμένη και εφαρμόζεται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Κατά το 

2015, εφαρμόστηκε πιλοτικά το μέτρο της κατάσχεσης ποσών από τραπεζικούς 

λογαριασμούς κατά το οποίο διερευνήθηκαν 90 υποθέσεις από τις οποίες οι 11 

κατέληξαν στη δέσμευση περίπου €900χιλ.  
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Μονάδα Εξυπηρέτησης και Εκπαίδευσης Φορολογουμένων (ΜΕΕΦ): Η 

Μονάδα φροντίζει για την σταδιακή αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του 

φορολογουμένου, ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη του προς το Τμήμα 

Φορολογίας. Πρώτα βήματα της νεοσυσταθείσας Μονάδας, ήταν η μελέτη των 

καναλιών επικοινωνίας με τον πολίτη και η επικαιροποίηση του Οδηγού 

Συμπλήρωσης της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού.  

 

Μονάδα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων (ΜΠΑΑ): Η 

Μονάδα ανακτά σαφή εικόνα των αποτελεσμάτων του Τμήματος στις κυριότερες 

συμπεριφορές συμμόρφωσης (π.χ. εισπράξεις, υποβολή δηλώσεων, πληρωμές, 

καθυστερημένα έσοδα), ετοιμάζει εκθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

ενημερώνει τη Διεύθυνση του Τμήματος με εισηγήσεις για διορθωτικές πράξεις 

όπου χρειάζονται. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

γίνεται και εσωτερικά στο Τμήμα αλλά και για σκοπούς πολιτικής από το Τμήμα 

αλλά και από το Υπουργείο Οικονομικών.  

 

Το Τμήμα Φορολογίας μετά από διερεύνηση αναγκών πληροφόρησης για 

εντοπισμό αδήλωτου εισοδήματος και γενικότερα μη συμμορφωμένων 

φορολογουμένων, έχει εξασφαλίσει αρκετές Άδειες Διασύνδεσης Αρχείων με 

άλλα Τμήματα / Υπηρεσίες / Οργανισμούς από το 2006 και έπειτα. Παράλληλα, 

κατά το 2015 έχει υλοποιηθεί και βρίσκεται σε παραγωγικό περιβάλλον  το έργο 

της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ) με το οποίο ενοποιούνται, 

συνδέονται, συγκεντρώνονται και αναλύονται, πληροφορίες από διάφορους 

Κυβερνητικούς Οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων του Τμήματος 

Φορολογίας, Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Τμήματος Οδικών 

Μεταφορών, Τμήματος Τελωνείων, Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 

Παραλήπτη, Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η συγκέντρωση της 

πληροφόρησης γύρω από το φορολογούμενο αναμένεται να επιφέρει μια 

ολοκληρωμένη εικόνα στο Τμήμα με αποτέλεσμα την ορθότερη φορολόγηση και 

με απώτερο στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. 
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2. Εργασίες του Τμήματος 

 

2.1.  Μητρώο Φορολογούμενων 

Η φορολογική βάση άμεσης φορολογίας κατά τον Δεκέμβριο 2015 περιλάμβανε 

823.689 ενεργούς φακέλους φορολογουμένων και η βάση της έμμεσης φορολογίας 

85.509 ενεργούς φορολογούμενους, σημειώνοντας μέσο όρο αύξησης 2,4% (1,87% 

για άμεση φορολογία και 2,85% για άμεση φορολογία), σε σχέση με το 2014.  

Πιο κάτω διαφαίνεται η ανάλυση των μητρώων του Τμήματος Φορολογίας ανά τύπο 

φορολογούμενου.  

Το Τμήμα κατά το 2015 βρίσκεται σε συνεχή επικαιροποίηση και εκκαθάριση των 

μητρώων του σε άμεση συνάρτηση με τις ενέργειες μαζικής εκκαθάρισης που 

γίνεται στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.  
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2014
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2.2. Διαχείριση Δηλώσεων και Επιβολή Φορολογίας 

Επιβλήθηκαν παγκύπρια 252.941 φορολογίες εισοδήματος φυσικών προσώπων 

και 55.243 φορολογίες νομικών προσώπων κατά τις οποίες επιβλήθηκε φόρος 

εισοδήματος ίσος με €506,3εκ και €600,8εκ αντίστοιχα. Οι εν λόγω φορολογίες 

αφορούσαν κυρίως προηγούμενα φορολογικά έτη. 

Επιπρόσθετα, παραλήφθηκαν και καταχωρήθηκαν 294.417 δηλώσεις ΦΠΑ για 

το έτος 2015. 

2.3. Ενιαία Εγγραφή Φορολογούμενων 

Το Τμήμα Φορολογίας, μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών έχει προχωρήσει 

στην ενοποίηση της διαδικασίας ενιαίας εγγραφής των φορολογουμένων για όλα 

τα ήδη φόρων που διαχειρίζεται το Τμήμα. Συγκεκριμένα έχουν καταργηθεί τα 

δυο ξεχωριστά έντυπα άμεσης και έμμεσης φορολογίας και έχει εγκριθεί νέο 

έντυπο εγγραφής φορολογουμένων. Η κίνηση αυτή διευκολύνει τους 

φορολογούμενους και μειώνει το διοικητικό κόστος.  

Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται καθοριστικά βήματα για την ταυτοποίηση των 

φορολογουμένων των δυο μητρώων με τελικό στόχο τον ενιαίο αριθμό 

φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και την εξάλειψη των δυο φορολογικών 

ταυτοτήτων άμεσης (ΑΦΤ) και έμμεσης (Αρ. ΦΠΑ) φορολογίας.  
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Νομικά Πρόσωπα 66.493 11.659 71.783 7.348

Αυτοργοδοτούμενοι 24.048 7.378 22.409 7.396

ΦΠΑ 285.212 9.205 298.115 13.548

Συμπεριφορά Υποβολής Δηλώσεων
Ιαν-Δεκ 2015/2014
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2.4. Εκκαθάριση Φορολογικής Βάσης 

Κατά το 2015 το Τμήμα Φορολογίας συνέχισε την εκστρατεία εκκαθάρισης της 

φορολογικής βάσης με στόχο την αύξηση των επιπέδων συμμόρφωσης των 

νομικών προσώπων που πραγματοποιήθηκε κατά το 2014. Η προσπάθεια αυτή 

γίνεται σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 

Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ) λόγω της άμεσης σύνδεσης των δυο μητρώων. 

 

Το Τμήμα Φορολογίας με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που εγκρίθηκαν από τον 

Έφορο Φορολογίας υπέβαλε κατά το 2015 ένσταση διαγραφής συνολικά για 

22.106 εταιρείες (10.572 για τη βάση της άμεσης φορολογίας, 16.891 για τη 

βάση ΦΠΑ, εκ των οποίων οι 5.357 είναι κοινές) από τις 96.330 που 

δημοσιεύθηκαν.  

 

Η τελευταία ημερομηνία ένστασης ή/και συμμόρφωσης των εταιρειών προς το 

ΤΕΕΕΠ, ορίστηκε ως η 31/12/2015 και κατά συνέπεια λόγω της μαζικής 

διαγραφής εταιρειών από το μητρώο ΤΕΕΕΠ, αναμένεται κατά το 1ο τρίμηνο 

2016, να επέλθει μεγάλη μείωση του αριθμού των νομικών προσώπων στο 

μητρώο της άμεσης φορολογίας και στο μητρώο ΦΠΑ. 

 

Τέλος, το Τμήμα Φορολογίας έχει οριστικοποιήσει τη διαδικασία και έχει 

καθορίσει τους ρόλους για την εκκαθάριση των Μητρώων του Τμήματος με βάση 

τις προτεινόμενες διαγραφές από το ΤΕΕΕΠ, έτσι ώστε να υπάρχει συνέπεια των 

ενεργειών και συνεχής ενημέρωση των φορολογικών μητρώων. 

 

2.5. Παραλαβή Δηλώσεων Εισοδήματος 

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας και άμεση εξυπηρέτηση του κοινού, κατά τον 

Απρίλιο 2015, όπως και το προηγούμενο έτος, το Τμήμα προχώρησε στη 

μετακίνηση του Τομέα Διαχείρισης Δηλώσεων το οποίο είναι υπεύθυνο για την 

παραλαβή δηλώσεων στο Επαρχιακό Γραφείο πρώην 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 2014.  

Επίσης, κατά το 2015 το Τμήμα Φορολογίας έχει εκμεταλλευτεί θετικά την 

ύπαρξη περισσότερων επαρχιακών γραφείων λόγω της ενοποίησης 

διευκολύνοντας έτσι τα φυσικά πρόσωπα στην υποβολή της δήλωσης 

εισοδήματος για το έτος 2014 κατά το μήνα Απρίλιο 2015. Η ύπαρξη των 
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επιπρόσθετων σημείων παραλαβής των δηλώσεων είχε ως αποτέλεσμα τη 

γρηγορότερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων αποφορτίζοντας τη διαδικασία. 

 

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. Παράλληλα, το Τμήμα, μέσω της Μονάδας 

Εξυπηρέτησης και Εκπαίδευσης Φορολογουμένων έχει εκδώσει χρήσιμο οδηγό 

συμπλήρωσης της Δήλωσης Εισοδήματος, για την καλύτερη καθοδήγηση των πολιτών. 

 

2.6. Επιβολή και Είσπραξη Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2015 

Όπως και τα δυο προηγούμενα έτη 2013 και 2014, έτσι και το 2015 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. Για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων το Τμήμα προχώρησε, όπως και τα 

προηγούμενα έτη, 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. Καταλυτικό ρόλο στην 

ηλεκτρονική είσπραξη του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας είχε και η παραχώρηση 

έκπτωσης 20% στην έγκαιρη ηλεκτρονική είσπραξη και 15% στην είσπραξη στα 

ταμεία του Τμήματος. 

 

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.116(Ι)/2015), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από το φορολογικό έτος 2015. Σκοπός του 
Νόμου είναι να παραχωρείται στις επιχειρήσεις έκπτωση επί των νέων κεφαλαίων που 
εισάγονται και κρατούνται στην επιχείρηση, ώστε να ενθαρρυνθεί η χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων με την εισαγωγή νέων κεφαλαίων σε αντικατάσταση του 
δανεισμού.  Επιπλέον ο Νόμος προνοεί για την άρση της στρέβλωσης αναφορικά με 
τον ειδικό τρόπο φορολόγησης της σύνταξης χηρείας. 
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ii. Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) 

Νόμος (Ν.187(Ι)/2015),  ο οποίος τέθηκε από το φορολογικό έτος 2015, 

εξαιρουμένου κάποιων διατάξεων αυτού.  Κύριος σκοπός του Νόμου είναι η 

παροχή φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων στην Κύπρο 

και η εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με το κοινό φορολογικό 

καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες 

διαφορετικών κρατών μελών.   

iii. Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) 

Νόμος (Ν.212(Ι)/2015), ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 31/12/2015.  Σκοπός του 

Νόμου είναι η χορήγηση φορολογικών ελαφρύνσεων για την προώθηση των 

αναδιαρθρώσεων τραπεζικών δανείων. 

iv. Θεσπίστηκε ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 
(Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.108(Ι)/2015), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 
10/7/2015.  Σκοπός του Νόμου είναι η ρύθμιση της υλοποίηση Σύμβασης 
αναφορικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που συνομολογείται 
μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλου κράτους.  
v. Θεσπίστηκε ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 
(Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.188(Ι)/2015), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 
1/1/2015.  Σκοπός του Νόμου είναι να εναρμονιστούν οι πρόνοιες για επιστροφή 
προσωρινού φόρου που καταβλήθηκε πέραν του ορθού ποσού που τελικά 
προκύπτει, με τις γενικές πρόνοιες για επιστροφή φόρου που καταβλήθηκε 
πέραν του ορθού ποσού είτε μέσω παρακράτησης είτε άλλως πως. 
 vi. Θεσπίστηκε ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.119(Ι)/2015), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 
16/7/2015.  Σκοπός του Νόμου είναι να εξαιρέσει από την υποχρέωση 
καταβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς, άτομα τα οποία δεν έχουν την κατοικία 
τους (domicile) στην Κύπρο.    
vii. Θεσπίστηκε ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 
(Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.208(Ι)/2015), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 
31/12/2015.  Σκοπός του Νόμου είναι η χορήγηση φορολογικών ελαφρύνσεων 
για την προώθηση των αναδιαρθρώσεων τραπεζικών δανείων. 
viii. Θεσπίστηκε ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.209(Ι)/2015), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 

31/12/2015.  Σκοπός του Νόμου είναι η μη καταβολή έκτακτης αμυντικής 

εισφοράς σε λογιζόμενη διανομή κερδών που προκύπτουν στα πλαίσια 

αναδιοργάνωσης εταιρειών. 

ix. Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών 
(Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.59(Ι)/2015),  ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 7/5/2015. 
Σκοπός του Νόμου είναι η χορήγηση φορολογικών ελαφρύνσεων για την 



ΣΕΛΙΔΑ  11 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 

προώθηση των αναδιαρθρώσεων τραπεζικών δανείων και η απαλλαγή από το 
φόρο πώλησης της κύριας κατοικίας στο πλαίσιο αφερεγγυότητας.  
x. Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών 
(Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.117(Ι)/2015),  ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 
16/7/2015. Σκοπός του Νόμου είναι η εξαίρεση από το φόρο μετέπειτα πώλησης 
ακίνητης ιδιοκτησίας που αποκτάται από τις 16/7/2015 μέχρι 31/12/2016.  
xi. Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών 
(Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.189(Ι)/2015),  ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 
17/12/2015. Σκοπός του Νόμου είναι η φορολόγηση της έμμεσης διάθεσης 
ακίνητης ιδιοκτησίας.  
xii. Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών 
(Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.213(Ι)/2015),  ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 
31/12/2015. Σκοπός του Νόμου η χορήγηση φορολογικών ελαφρύνσεων για την 
προώθηση των αναδιαρθρώσεων τραπεζικών δανείων.  
xiii. Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας 
(Τροποποιητικός)  Νόμος (Ν.140(Ι)/2015),  ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 
18/9/2015. Σκοπός του Νόμου είναι η παράταση της προθεσμίας για την 
καταβολή του φόρου. 
xiv. Θεσπίστηκαν ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.214
(Ι)/2015) και ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.215
(Ι)/2015) ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 31/12/2015. Κύριος σκοπός τους είναι 
η ρύθμιση της μεταχείρισης των εμπράγματων βαρών για φορολογικές οφειλές 
που υφίστανται επί ακίνητης ιδιοκτησίας που θα μεταβιβαστεί σε τραπεζικό 
ίδρυμα στα πλαίσια αναδιάρθρωσης. 
xv. Θεσπίστηκε ο περί Χαρτοσήμου (Τροποποιητικός)  Νόμος (Ν.92
(Ι)/2015),  ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 26/6/2015. Σκοπός του Νόμου είναι η 
απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου των υποθηκών που συστήνονται σε 
αντικατάσταση άλλης υποθήκης. 
xvi. Θεσπίστηκε ο περί Χαρτοσήμου (Τροποποιητικός)  Νόμος (Ν.211
(Ι)/2015),  ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 31/12/2015. Σκοπός του Νόμου είναι 
η χορήγηση φορολογικών ελαφρύνσεων για την προώθηση των 
αναδιαρθρώσεων τραπεζικών δανείων.  
xvii.  Θεσπίστηκε ο περί Επιβολής Ειδικού  Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος 
(Τροποποιητικός)  Νόμος (Ν.193(Ι)/2015),  ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 
1/1/2015. Σκοπός του Νόμου είναι η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των 
δόσεων του ειδικού φόρου. 



ΣΕΛΙΔΑ  12 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 

4. Αποτελέσματα Εσόδων του Τμήματος Φορολογίας 

Τα συνολικά έσοδα του Τμήματος για το έτος 2015 έφτασαν στα €3,5δις σημειώνοντας 

μείωση ίση με €41εκ (1,2%) σε σχέση με το 2014 που εισπράχθηκαν €3,54δις. 

Αναλυτικά οι εισπράξεις κατά πηγή προέλευσης παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: 

 

Η μεγαλύτερη απώλεια στα συνολικά έσοδα του έτους προέρχεται από την Έκτακτη 

Εισφορά για την Άμυνα (ΕΕΑ) η οποία παρουσιάζει συνολική μείωση €87,1εκ κατά το 

τέλος του 2015 και οφείλεται κυρίως στη μείωση των καταθετικών επιτοκίων. Παράλληλα 

η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση σε απόλυτους αριθμούς καταγράφηκε στο Φόρο 

Εισοδήματος με €44,9εκ (3,9%) με τη συνολική είσπραξη του έτους να ανέρχεται στα 

€1,2δις. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αυξημένη καταβολή της Προσωρινής 

Φορολογίας από Νομικά Πρόσωπα για το έτος 2015. Τέλος, ο στόχος της είσπραξης 

€100εκ από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας, επιτεύχθηκε και ξεπεράστηκε και κατά το 

2015, σημειώνοντας μικρή μείωση σε σχέση με το 2014 κυρίως λόγω της αύξησης του 

ποσοστού της έκπτωσης στο 20% και 17,5% για πληρωμές μέσω JCC και ταμείων του 

Τμήματος, αντίστοιχα, σε σχέση με το 15% που ίσχυε για το 2014. 

 

Ο πιο πάνω πίνακας παρουσιάζει την κίνηση των επιστροφών ΦΠΑ για το έτος 2015 και 

τη σύγκριση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα 2014. Η μείωση οφείλεται σε περιορισμούς 

στον κρατικό προϋπολογισμό. 

 

 

2015 2014

€  € 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.205.249.363 1.160.339.206 44.910.157 3,9%

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.293.478.518 1.284.994.526 8.483.992 0,7%

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Τελωνεία) 394.552.704 408.232.061 -13.679.357 -3,4%

ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 103.702.132 108.022.056 -4.319.924 -4,0%

ΦΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 44.900.296 38.336.219 6.564.077 17,1%

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΜΥΝΑΣ 329.095.522 416.186.509 -87.090.987 -20,9%

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 28.235.089 27.141.823 1.093.266 4,0%

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1.991.475 1.593.283 398.192 25,0%

EKTAKTH ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΑΥΤΟΕΡΓ/ΑΠΟΚΟΠΗ 97.074.926 94.438.281 2.636.645 2,8%

ΟΛΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΦ 3.498.280.025 3.539.283.964 -41.003.939 -1,2%

Εισπράξεις Τμήματος Φορολογίας για το έτος 2015 σε σχέση με το 2014

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ
Αύξηση / 

(Μείωση)

Μεταβολή    

%

 2015 2014 Αύξηση / Μείωση Μεταβολή    % 

Επιστροφές ΦΠΑ € 190.096.330 € 200.012.745 -€ 9.916.415 -5% 
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5. 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 

κατά το 2015, η Μονάδα ακολουθεί συγκεκριμένο πλάνο εργασίας σύμφωνα με το οποίο 

εφαρμόζονται όλα τα εισπρακτικά μέτρα που προνοούνται από τις σχετικές νομοθεσίες.  

Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται ποινικές και αστικές διώξεις, εφαρμογή memos, writ και 

κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών (garnishing of bank accounts).  

 

Το ποσό του αμέσως απαιτητού χρέους πριν τη διενέργεια εισπρακτικών μέτρων κατά το 

Δεκέμβριο 2015 ήταν €865,4εκ συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων, σε 

σχέση με το αντίστοιχο ποσό των €771,7εκ που σημειώθηκε κατά το Δεκέμβριο  2014.  

Το σύνολο των φόρων που βρίσκονταν κάτω από μέτρα είσπραξης κατά το Δεκέμβριο  

2015 ήταν €467εκ παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το τέλος του 2014.  Συγκεκριμένα 

€353,5εκ βρίσκονται κάτω από δικαστικά μέτρα ενώ €113,2εκ βρίσκονται κάτω από το νέο 

εισπρακτικό μέτρο τοποθέτησης βάρους (ΜΕΜΟ) σε ακίνητη περιουσία χωρίς την έγκριση 

του Δικαστηρίου. Το καθαρό εισπράξιμο ποσό οφειλόμενων φόρων πριν την εφαρμογή 

του μέτρου κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, κατά το Δεκέμβριο  2015 ήταν €398εκ. 

Πέραν από το ποσό των άμεσα εισπράξιμων ποσών φόρου €398,5εκ χωρίς μέτρα 

είσπραξης, εφαρμόστηκε πιλοτικά το μέτρο κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών 

(garnishing of bank accounts). Με βάση το μέτρο αυτό διερευνήθηκαν 90 υποθέσεις από 

τις οποίες οι 11 κατέληξαν στη δέσμευση περίπου €900χιλ.  

Το καθαρό αμέσως απαιτητό ποσό φόρου χωρίς μέτρα είσπραξης κατά την 31/12/2015 

στα €397,7εκ.  

€ € € €

Σύνολο οφειλόμενων φόρων 1.493.829.515 523.928.374 148.795.960 2.166.553.849

Μείον: Κατηγορίες μη άμεσα εισπράξεων ποσών φόρου 865.974.268 347.667.405 87.483.463 1.301.125.136

627.855.247 176.260.969 61.312.497 865.428.713

Μείον: Μείων ποσά φόρου που βρίσκονται κάτω από δικαστικά μέτρα 228.620.133 95.480.355 29.426.063 353.526.551

Μείον:
Μείων ποσά φόρου που βρίσκονται κάτω από νέα εισπρακτικά 

μέτρα
86.385.159 20.409.308 6.551.241 113.345.708

312.849.955 60.371.306 25.335.193 398.556.454

Μείον: 900.575

397.655.879Καθαρό αμέσως απαιτητό ποσό φόρου χωρίς μέτρα κατά την 31/12/2015 

Κατάσχεση ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς (garnishing of bank accounts)

Καθαρό αμέσως απαιτητό ποσό φόρου χωρίς μέτρα κατά την 

31/12/2015 πριν την κατάσχεση ποσών από τραπεζικούς 

λογαριασμούς

Σύνολο αμέσως απαιτητού ποσού φόρου

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΦΟΡΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΟΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ


