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Αρ. Εγκυκλίου: 2011/3 
 
 
 

11 Ιουλίου 2011 
 
 
Προς όλο το προσωπικό 
 
Επεξήγηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός)  
Νόµος του 2010 Ν136(Ι)/2010, που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας Ε.Ε. 4267 στις 31.12.2010. 
 

Η παρούσα εγκύκλιος σκοπό έχει την επεξήγηση του πιο πάνω Νόµου που 
αποτέλεσε µέρος των µέτρων µείωσης της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. 
Ο Τροποποιητικός Νόµος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Κυβερνητικού 
Τυπογραφείου http://www.mof.gov.cy/gpo. 

Όλες οι τροποποιήσεις ισχύουν για ενέργειες που λαµβάνει ή φορολογίες που 
εκδίδει το Τµήµα από 1.7.2011 και µετά, για οποιοδήποτε φορολογικό 
έτος. Σε ότι αφορά την τήρηση βιβλίων και την έκδοση τιµολογίων/ 
αποδείξεων, οι έλεγχοι θα αρχίσουν µετά την 1.1.2012 και θα αφορούν όλα τα 
έτη. 

Σηµειώνεται ότι όσοι φορολογούµενοι εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ή 
εξοφλήσουν τις οφειλές τους για οποιοδήποτε φορολογικό έτος/εξάµηνο µέχρι 
τις 30.9.2011 δεν θα τους επιβληθεί οποιοδήποτε ∆ιοικητικό Πρόστιµο µε 
βάση τον πιο πάνω Νόµο.  

∆ιοικητικά Πρόστιµα (Άρθρο 50Α) 

Τα διοικητικά πρόστιµα θα επιβληθούν µετά την 30.9.2011. 

Οι παράγραφοι (α) και (ε) του άρθρου δεν εφαρµόζονται για την µη έγκαιρη 
υποβολής του εντύπου «Μηνιαία Κατάσταση Παρακρατήσεως Φόρου» 
(Ε.Πρ.61) ή πληρωµή µε βάση το έντυπο «Μηνιαία Κατάσταση 
Παρακρατήσεως Φόρου» (Ε.Πρ.61) καθότι τα άρθρα 44(2) και 44(3) 
καλύπτουν ρητά την χρηµατική επιβάρυνση της µηνιαίας παρακράτησης 
εργοδότη. 

Παράγραφος (α) €100 χρηµατική επιβάρυνση 

Επιβάλλεται πρόστιµο υπό µορφή χρηµατικής επιβάρυνσης €100 αν 
πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή αµελεί να 

• δώσει ειδοποίηση ή 
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• υποβάλει δήλωση ή 

• παράσχει στοιχεία ή 

• εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, το οποίο προβλέπεται ρητά από το 
Νόµο εντός της χρονικής προθεσµίας που προβλέπεται ή καθορίζεται 
ρητά από το Νόµο. 

Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση επιβολής προστίµου 5% σύµφωνα µε την 
παράγραφο (ε) δεν επιβάλλεται πρόστιµο €100 σύµφωνα µε την 
παράγραφο (α) νοουµένου ότι πρόκειται για την ίδια παράβαση. 
Ενδεικτικά, παρατίθενται πιο κάτω µερικά παραδείγµατα επιβολής ή µη 
επιβολής προστίµου:― 

• Η µη έγκαιρη υποβολή δήλωσης οποιουδήποτε φορολογικού έτους, 
νοουµένου ότι υπάρχει η υποχρέωση υποβολής, συνεπάγεται την 
επιβολή προστίµου.  
Για παράδειγµα υποβολή φορολογικής δήλωσης µε ηµεροµηνία 
υποβολής 31.12.2011 µετά την ηµεροµηνία αυτή θα συνεπάγεται 
επιβολή προστίµου €100.  
∆εν επιβάλλεται όµως πρόστιµο:  

o Για µη έγκαιρη υποβολή «∆ήλωσης Εργοδότη» (Ε.Πρ.7) που 
δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης  

o Για µη έγκαιρη υποβολή «∆ήλωσης Μισθωτού» (Ε.Πρ.1) µε 
µικτό εισόδηµα κάτω του φορολογητέου, ανεξαρτήτως αν του 
έχει σταλεί ή όχι δήλωση εισοδήµατος 

o Για µη υποβολή αυτοφορολογίας καθότι το άρθρο 13(1) του 
νόµου προνοεί µόνο για καταβολή του φόρου και όχι για 
υποβολή υπολογισµού, δήλωσης ή εντύπου.   

o Για την µη υποβολή προσωρινής φορολογίας καθότι θεωρείται 
ότι είναι µηδενική.  

• Η µη καταγραφή αποθεµάτων στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου 

• Η µη ενηµέρωση των λογιστικών βιβλίων και αρχείων εντός τεσσάρων 
(4) µηνών από το µήνα της συναλλαγής από αυτοεργοδοτούµενους µε 
πωλήσεις πέραν των €70.000 ή από εταιρείες. Το πρόστιµο θα 
επιβάλλεται ανά τρίµηνο µε έναρξη 1.1.2012 για αµέλεια εκτέλεσης 
καθήκοντος.  

Παράδειγµα. Γίνεται έλεγχος την 30.11.2012 και προκύπτει ότι 
τα λογιστικά βιβλία και αρχεία δεν είναι περασµένα από την 
αρχή του έτους.  
 
Λήξη τρίµηνου Προθεσµία 

καταχώρησης 
πρόστιµο 

31.3.2012 31.7.2012 €100 
30.6.2012 31.10.2012 €100 

Σύνολο €200 
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Θα επιβληθεί πρόστιµο €200, €100 ανά τρίµηνο για το οποίο 
υπάρχει η παράβαση. 

• Η µη έκδοση τιµολογίων εντός τριάντα (30) ηµερών από την 
ηµεροµηνία από την οποία πραγµατοποιείται η συναλλαγή. Θα 
επιβάλλεται πρόστιµο ανά µήνα µε έναρξη εφαρµογής την 1.1.2012. 

o Η έκδοση τιµολογίων που δεν έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε 
κανονισµούς. Εφόσον τα τιµολόγια δεν έχουν εκδοθεί σύµφωνα 
µε τους κανονισµούς δεν είναι έγκυρα και άρα θεωρείται ότι δεν 
έχουν εκδοθεί τιµολόγια σύµφωνα µε το Νόµο, εντός των 30 
ηµερών. Επιβάλλεται πρόστιµο €100 για µη εκτέλεση 
καθήκοντος.  

 
Παράδειγµα. Κατά τον έλεγχο που έγινε στις 30.11.2012 
διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν πράξεις για τις οποίες εκδόθηκε 
τιµολόγιο στις 30.10.2012. 
 
Αρ. 
Τιµο-
λογίου 

Ηµεροµηνία 
πράξης 

Ηµεροµηνία 
έκδοσης 
τιµολογίου 
 

Μήνας 
Πράξης 

Πρόστιµο 

1   5.1.2012 30.10.2012 Ιανουάριος 
2012 

€100 

2 15.5.2012 30.10.2012 
3 30.5.2012 30.10.2012 Μάιος 2012 €100 

4   7.8.2012 30.10.2012 Αύγουστος 
2012 

€100 

5   2.9.2012 30.10.2012 Σεπτέµβριος 
2012 

€100 

6 21.10.2012 30.10.2012 Οκτώβριος 
2012 

- 

Σύνολο €400 
 
Τονίζεται ότι παρά το γεγονός ότι οι συναλλαγές που δεν 
καταχωρήθηκαν ήταν πέντε (5), το επιβληθέν πρόστιµο είναι 
µόνο €400. 
 

o Η χρήση ταµειακών µηχανών/φορολογικών ηλεκτρονικών 
µηχανών (ΦΗΜ) που δεν τηρούν τις προδιαγραφές των 
κανονισµών. Εφόσον η µηχανή δεν πληρεί τις προδιαγραφές 
των κανονισµών θεωρείται ότι οι αποδείξεις που εκδίδονται από 
τη µηχανή δεν είναι έγκυρες και άρα θεωρείται ότι δεν έχει 
εκδοθεί τιµολόγιο/απόδειξη σύµφωνα µε το Νόµο, εντός των 30 
ηµερών. Επιβάλλεται πρόστιµο €100 για µη εκτέλεση 
καθήκοντος. 
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Παράγραφοι (β) και (γ) €200 χρηµατική επιβάρυνση 

Επιβάλλεται πρόστιµο υπό µορφή χρηµατικής επιβάρυνσης €200, αν 
πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή αµελεί να 

• δώσει ειδοποίηση ή 

• υποβάλει δήλωση ή 

• παράσχει στοιχεία ή 

• εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον το οποίο είτε προβλέπεται ρητά (όπως 
το (β) πιο πάνω) είτε όχι (όπως το (γ) πιο πάνω) από τον Νόµο. 

Για όλα τα πιο πάνω, όταν ο ∆ιευθυντής έχει απαιτήσει, από την 1.7.2011 και 
µετά, τη συµµόρφωση εντός προθεσµίας που δεν είναι λιγότερη των 60 
ηµερών. Σηµειώνεται ότι για κάθε ειδοποίηση για την οποία δεν υπάρχει 
συµµόρφωση επιβάλλεται χρηµατική επιβάρυνση €200. 

Παραδείγµατα:― 
α) ∆ήλωση Μισθωτού (Ε.Πρ.1.)  
Η προθεσµία έγκαιρης υποβολής δήλωσης µισθωτού είναι η 30/4 του 
εποµένου έτους. Αποστάληκε επιστολή ειδοποίησης για υποβολή των 
πιο κάτω ∆ηλώσεων, µε προθεσµία συµµόρφωσης την 30.5.2012. Οι 
δηλώσεις υποβάλλονται στις 30.12.2012. Στο παράδειγµα η χρηµατική 
επιβάρυνση υπολογίζεται όπως πιο κάτω. 

Έτος 2003 2005 2010 2011

Επιβολή µε βάση το άρθρο 50Α(α) για µη την 
υποβολή ∆ήλωσης µε υποχρέωση υποβολής 

€100 €100 €100 €100

Επιβολή µε βάση το άρθρο 50Α(β) €200 αφού είναι µία η 
ειδοποίηση 

Συνολική επιβάρυνση €600. 

β) ∆ήλωση Μισθωτού (Ε.Πρ.1) µε ενοίκια.  

Η προθεσµία έγκαιρης υποβολής δήλωσης µισθωτού είναι η 30/4 του 
εποµένου έτους. ∆εν υποβλήθηκε ούτε προσωρινή φορολογία ούτε 
αυτοφορολογία. Αποστάληκε επιστολή ειδοποίησης για υποβολή των πιο 
κάτω ∆ηλώσεων, µε προθεσµία συµµόρφωσης την 30.5.2014. Οι 
δηλώσεις υποβάλλονται στις 30.12.2015.  Η δήλωση του 2005 έχει µεικτό 
εισόδηµα λιγότερο του αφορολόγητου. Όλες οι άλλες δηλώσεις έχουν 
µεικτό εισόδηµα πέραν του αφορολόγητου και τα έτη 2011 και 2012 είχαν 
και πληρωτέο φόρο. Στο παράδειγµα η χρηµατική επιβάρυνση 
υπολογίζεται όπως πιο κάτω. 
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Έτος 2003 2005 2011 2012 

Επιβολή µε βάση το άρθρο 50Α(α) για τη µη 
υποβολή ∆ήλωσης 

€100 - €100 €100 

∆εν επιβάλλεται µε βάση το άρθρο 50Α(α) για µη 
υποβολή προσωρινής φορολογίας καθότι θεωρείται 
ότι είναι µηδενική 

  - - 

Επιβολή µε βάση το άρθρο 50Α(β) €200 αφού είναι µία η 
ειδοποίηση 

Συνολική επιβάρυνση €500. 

γ) ∆ήλωση Αυτοεργοδοτούµενου (Ε.Πρ.1) χωρίς εξελεγµένους 
λογαριασµούς. 

Η προθεσµία έγκαιρης υποβολής δήλωσης αυτοεργοτοδουµένου χωρίς 
εξελεγµένους λογαριασµούς είναι η 30/6 του εποµένου έτους. 
Αποστάληκε επιστολή ειδοποίησης για υποβολή των πιο κάτω 
∆ηλώσεων, µε προθεσµία συµµόρφωσης την 30.8.2014. Οι δηλώσεις 
υποβάλλονται στις 30.12.2015.  ∆εν πληρώθηκαν φόροι ούτε µε 
προσωρινή ούτε µε αυτοφορολογία. Όλα τα έτη είχαν πληρωτέο φόρο 
εκτός του 2013. Στο παράδειγµα η χρηµατική επιβάρυνση υπολογίζεται 
όπως πιο κάτω. 

Έτος 2003 2005 2011 2012 2013

Επιβολή µε βάση το άρθρο 50Α(α) για τη µη 
υποβολή ∆ήλωσης 

€100 €100 €100 €100 €100

∆εν επιβάλλεται µε βάση το άρθρο 50Α(α) για 
µη υποβολή προσωρινής φορολογίας καθότι 
θεωρείται ότι είναι µηδενική 

  - - - 

∆εν επιβάλλεται µε βάση το άρθρο 50Α(α) 
διοικητικό πρόστιµο για τη µη έγκαιρη 
καταβολής αυτοφορολογίας καθότι υπάρχει 
ρητή πρόνοια για επιβολή προστίµου 5% µε 
βάση παράγραφο 50Α(ε) πιο κάτω 

  - - - 

Επιβολή µε βάση το άρθρο 50Α(β) €200 αφού είναι µία η ειδοποίηση 

Συνολική επιβάρυνση €700. 
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Παράγραφος (δ) €100 χρηµατική επιβάρυνση 

Επιβάλλεται πρόστιµο υπό µορφή χρηµατικής επιβάρυνσης €100 αν 
πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή αµελεί να 

• δώσει ειδοποίηση ή 

• υποβάλει δήλωση ή 

• παράσχει στοιχεία ή 

• εκτελέσει οποιοδήποτε καθήκον, το οποίο δεν προβλέπεται από το Νόµο. 

Για όλα τα πιο πάνω πού αφορούν άλλο πρόσωπο και ο ∆ιευθυντής έχει 
απαιτήσει, από 1.7.2011 και µετά, τη συµµόρφωση εντός προθεσµίας που δεν 
είναι λιγότερη των 60 ηµερών. 

Παράγραφος (ε) 5% χρηµατική επιβάρυνση 

Εάν ο φόρος δεν πληρωθεί µέχρι την ηµεροµηνία που καθορίζει ο Νόµος ή σε 
ειδοποίηση του ∆ιευθυντή, επιβάλλεται 5% χρηµατική επιβάρυνση. 
Επιβάλλεται στις φορολογίες που εκδίδονται µετά την 1.7.2011 ανεξάρτητα 
φορολογικού έτους, προσωρινές και σε αυτοφορολογίες που υποβάλλονται 
από την 30.9.2011 και µετά, ανεξάρτητα φορολογικού έτους.  

Το 5% θα επιβάλλεται µε την έναρξη της επιβολής των τόκων της κάθε δόσης 
της προσωρινής φορολογίας στο υπόλοιπο του φόρου κατά την ηµεροµηνία 
εκείνη. ∆εν επιβάλλεται στο πρόσθετο ποσό προσωρινού φόρου που 
προκύπτει από αναθεώρηση προσωρινής φορολογίας για δόσεις που έχει 
περάσει η προθεσµία πληρωµής κατά την ηµέρα αναθεώρησης, νοούµενου 
ότι αυτή εξοφληθεί κατά την ηµεροµηνία αναθεώρησης.  

Για όλες τις καθυστερηµένες οφειλές που θα υπάρχουν στο Τµήµα κατά την 
1.10.2011 θα επιβληθεί 5% χρηµατική επιβάρυνση, εφόσον έχει ήδη παρέλθει 
η ηµεροµηνία που είχε καθορίσει ο ∆ιευθυντής στην ειδοποίηση του (δηλαδή 
στην φορολογία που απέστειλε στο φορολογούµενο).  

Η νέα χρηµατική επιβάρυνση 5% δεν επηρεάζει την επιβολή 5% πρόσθετου 
φόρου µε βάση το άρθρο 50 και σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής 
παρατείνεται και η τελευταία ηµεροµηνία πληρωµής µε βάση το οποίο 
επιβάλλεται ο πρόσθετος φόρος 5% κατά 3 µήνες. 

∆εν επιβάλλεται χρηµατική επιβάρυνση 5% στις αυτοφορολογίες και 
φορολογίες φόρου παρακρατούµενου εξ αποδοχών εφόσον η καθυστέρηση 
πληρωµής του φόρου διέπεται από τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 44 όπου 
πέραν του τόκου, εισπράττεται χρηµατική επιβάρυνση 1% για κάθε µήνα 
καθυστέρησης στην καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου. 
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Υποχρέωση εγγραφής στο Φορολογικό Μητρώο. (Άρθρο 5Α) 

Έχουν υποχρέωση εγγραφής στο φορολογικό µητρώο :―  

• όλες οι νέες εταιρείες που συστήνονται ή εγγράφονται στον Έφορο 
Εταιρειών δυνάµει οποιουδήποτε Νόµου στη ∆ηµοκρατία, εντός 60 
ηµερών από την εγγραφή τους· 

• οι εταιρείες που συστάθηκαν στο εξωτερικό και εγγράφονται στον Έφορο 
Εταιρειών ή αποκτούν φορολογική κατοικία στην Κύπρο, εντός 60 ηµερών 
από την εγγραφή τους ή από την ηµέρα που αποκτούν φορολογική 
κατοικία στην Κύπρο· και 

• οι εταιρείες που ήδη εγγράφηκαν στον Έφορο Εταιρειών πριν την 1.7.2011 
και δεν εγγράφηκαν στο φορολογικό µητρώο, µέχρι 30.6.2011. 

Όλες οι εταιρείες έχουν υποχρέωση κοινοποίησης στο Τµήµα Εσωτερικών 
Προσόδων των αλλαγών των στοιχείων τους εντός 60 ηµερών, µε το έντυπο 
Ε.Πρ.162 / I.R.162A.  

Στην περίπτωση που δεν πράξουν έγκαιρα τα πιο πάνω θα επιβάλλεται 
χρηµατική επιβάρυνση €100. 

Άρση Τραπεζικού Απορρήτου (των Τραπεζών και Συνεργατικών 
Ιδρυµάτων) για κατοίκους Κύπρου ή µη κατοίκους, µε υποχρέωση 
υποβολής ∆ήλωσης Εισοδήµατος στο ΤΕΠ. (Άρθρο 6(7)) 

Οι διαδικασίες που απαιτεί ο Νόµος εφαρµόζονται και στην περίπτωση 
ανταλλαγής πληροφοριών σύµφωνα µε τον Περί Αµοιβαίας Συνδροµής των 
Αρµόδιων Φορολογικών Αρχών των Κρατών Μελών στον Τοµέα των Άµεσων 
Φόρων. 

Στην περίπτωση κοινού τραπεζικού λογαριασµού η διαδικασία 
επαναλαµβάνεται για κάθε πρόσωπο ξεχωριστά, έπ’ ονόµατι του οποίου 
τηρείται ο κοινός λογαριασµός. 

Ο ∆ιευθυντής µπορεί να υποβάλει αίτηµα άρσης τραπεζικού απορρήτου σε 
περίπτωση ελέγχου που διενεργείται για αντικείµενο φόρου, σε σχέση µε 
συγκεκριµένο φορολογικό έτος, για το οποίο µπορεί να εκδοθεί φορολογία. 
Μπορούν να ζητηθούν στοιχεία για περίοδο 7 ετών που προηγούνται της 
ηµεροµηνίας απαίτησης των στοιχείων. Τα στοιχεία µπορεί να αφορούν 
ανοικτό ή κλειστό λογαριασµό. 

Η άρση του Τραπεζικού Απορρήτου γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:- 

1. Ενηµερώνεται γραπτώς το πρόσωπο που εξετάζεται, ότι το Τµήµα 
προτίθεται να ζητήσει στοιχεία από Πιστωτικό ίδρυµα µε βάση τις πρόνοιες 
του άρθρου 6(7) του Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµου. 
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2. Αποστέλλεται γραπτό αίτηµα του ∆ιευθυντή, προς το Γενικό Εισαγγελέα 
στο οποίο πρέπει να αναφέρεται: 

(α) η ηµεροµηνία αποστολής της επιστολής προς το φορολογούµενο 

(β) τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4 πιο κάτω 

(γ) τους ειδικούς φορολογικούς σκοπούς για τους οποίους χρειάζεται την 
πληροφόρηση.  

3. Η γραπτή έγκριση ή απόρριψη του Γενικού Εισαγγελέα κοινοποιείται 
γραπτώς στο φορολογούµενο. 

4. Αποστέλλεται στο Πιστωτικό Ίδρυµα έγγραφη ειδοποίηση του ∆ιευθυντή, 
µε προθεσµία συµµόρφωσης 60 ηµερών. Στην έγγραφη ειδοποίηση 
πρέπει να περιέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

(α) Ταυτότητα του προσώπου που εξετάζεται. 

(β) Περιγραφή των πληροφοριών που απαιτούνται περιλαµβανοµένης της 
φύσεως αυτών και του τρόπου υποβολής των. 

(γ) Τους λόγους που ο ∆ιευθυντής θεωρεί ότι το Πιστωτικό Ίδρυµα κατέχει 
την πληροφόρηση. 

(δ) Τη συγκεκριµένη προγενέστερη και αιτιολογηµένη περίοδο για την 
οποία ζητείται η πληροφόρηση. 

(ε) ∆ήλωση του ∆ιευθυντή ότι εξάντλησε όλα τα µέτρα για να πάρει τις 
πληροφορίες που ζητούνται εκτός από νοµικά µέτρα. Εάν το πρόσωπο 
που εξετάζεται είναι φυσικό πρόσωπο, ότι ζητήθηκε κεφαλαιουχική 
κατάσταση. 

Ηλεκτρονική υποβολή ∆ηλώσεων, επέκταση ηµεροµηνίας υποβολής. 
(Άρθρο 12Β) 

Πρόσωπο που  

• υποβάλλει ∆ήλωση µέσω επαγγελµατία που προσφέρει συναφείς 
υπηρεσίες π.χ. ελεγκτή, λογιστή, φορολογικού συµβούλου 

ή 

• έχει υποχρέωση να ετοιµάζει εξελεγµένους λογαριασµούς, όπως  
o εταιρείες µε εισοδήµατα από τις πιο κάτω πηγές και 
o φυσικά πρόσωπα µε εισοδήµατα από τις πιο κάτω πηγές πού στο 

σύνολο τους υπερβαίνουν τις €70.000 
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 οποιαδήποτε κέρδη ή άλλα οφέλη από οποιαδήποτε επιχείρηση και 
οποιαδήποτε κέρδη ή άλλα οφέλη από µόνιµη εγκατάσταση που 
βρίσκεται στη ∆ηµοκρατία 

 οποιαδήποτε µισθώµατα, δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας ή 
ευρεσιτεχνίας, αµοιβές ή άλλα κέρδη που προκύπτουν από 
ιδιοκτησία  

 οποιοδήποτε ποσό ή αντιπαροχή για φήµη και πελατεία-εµπορική 
εύνοια µειωµένο µε οποιοδήποτε ποσό που δαπανήθηκε για την 
αγορά τέτοιας φήµης και πελατείας - εµπορικής εύνοιας  

υποβάλλει ∆ήλωση µε ηλεκτρονικά ή άλλα µέσα που εγκρίνονται από το 
∆ιευθυντή από καιρό σε καιρό. 

Όλες οι ∆ηλώσεις ανεξάρτητα φορολογικού έτους, από την 1.7.2011 και µετά, 
έχουν παράταση υποβολής µέχρι 3 µήνες νοουµένου ότι υποβληθούν 
ηλεκτρονικά. Ως αποτέλεσµα ∆ηλώσεις 2010 Μισθωτών και 
Αυτοεργοδοτουµένων χωρίς εξελεγµένους λογαριασµούς που υποβάλλονται 
µέσω της υπηρεσίας Taxisnet µετά την 1.7.2011 έχουν τελευταία ηµεροµηνία 
έγκαιρης υποβολής 31/07 και 30/09 αντίστοιχα. 

Σηµειώνεται ότι στο παρόν στάδιο µέσω της υπηρεσίας Taxisnet µπορούν να 
υποβάλλονται µόνο ∆ηλώσεις τρέχοντος έτους. 

Βεβαίωση Φορολογίας µετά από έλεγχο  (Άρθρο 13) 

Ο ∆ιευθυντής έχει το δικαίωµα να επιβάλει φορολογία κατά την κρίση του, 
σύµφωνα µε το εδάφιο (3), εάν δεν υποβληθεί ∆ήλωση Εισοδήµατος, για 
οποιοδήποτε φορολογικό έτος. Η φορολογία πρέπει να βασίζεται σε ευρήµατα 
ελέγχου ή εξέταση ή έρευνα ή να συµφωνεί µε πληροφορίες και στοιχεία που 
έχει στη διάθεση του. 

Ανεξάρτητα φορολογικού έτους, εάν ο φορολογούµενος  

• δεν υπέβαλε φορολογική ∆ήλωση ή  

• δεν τήρησε οποιαδήποτε αρχεία ή βιβλία ή έγγραφα ή  

• δεν παρείχε τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την επαλήθευση τους ή  
όπου ο ∆ιευθυντής κρίνει ότι οι ∆ηλώσεις είναι ελλιπείς ή ανακριβείς,  

τότε έχει το δικαίωµα µε βάση το εδάφιο 4, να επιβάλει φορολογία σύµφωνα 
µε τα ευρήµατα ελέγχου άλλου έτους, είτε αυτό είναι πριν ή µετά το έτος στο 
οποίο έγινε ο έλεγχος. 
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Ενστάσεις κατά της φορολογίας (Άρθρο 20) 

Ενστάσεις που παραλαµβάνονται από την 1.7.2011 και µετά, στις οποίες το 
πρόσωπο που ενίσταται 

• δε δηλώνει επακριβώς το σωστό ποσό εισοδήµατος ή αφαίρεσης ή 
απαλλαγής ή πίστωσης φόρου και  

• δεν προσκοµίζει στοιχεία για την υποστήριξη της ένστασης του 

ταυτόχρονα µε την υποβολή της ένστασης, δε θα γίνονται αποδεκτές. 

Αλλάζει η προθεσµία υποβολής ένστασης για φορολογίες που 
επιβεβαιώνονται το ∆εκέµβρη και παρατείνεται κατά ένα µήνα, δηλαδή µέχρι 
τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους. 

Υποχρέωση παροχής στοιχείων από ∆ηµόσιους Υπάλληλους 
(Άρθρο 28)  

Επεκτείνεται σε υπάλληλο οργανισµού δηµοσίου δικαίου. Εξαιρούνται του 
ορισµού υπάλληλοι Κεντρικής Τράπεζας και Υπηρεσίας Εποπτείας και 
Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. 

Τήρηση βιβλίων (Άρθρο 30) 

Αφορά όλες τις συναλλαγές αφού ο νοµοθέτης έχει δώσει 6 µήνες προθεσµία 
για συµµόρφωση µε το να θέσει σε ισχύ τον νέο Νόµο από την 1.7.2011. 

Η ενηµέρωση των βιβλίων και αρχείων γίνεται µέχρι το τέλος του τέταρτου 
(4) µήνα που ακολουθεί το µήνα της συναλλαγής. 

Τα τιµολόγια πρέπει να εκδίδονται εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία της 
συναλλαγής εκτός εάν διαφορετικά επιτρέψει ο ∆ιευθυντής. Η άδεια χορηγείται 
µετά από αίτηµα του φορολογούµενου και η σχετική γραπτή άδεια εκδίδεται 
από το ∆ιευθυντή για το συγκεκριµένο φορολογούµενο. 

∆ιενεργείται απογραφή αποθεµάτων από τις επιχειρήσεις που διατηρούν 
εµπορικά αποθέµατα στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. Η απογραφή 
είναι στη διάθεση του ∆ιευθυντή. Η απογραφή γίνεται ανεξάρτητα του εάν η 
επιχείρηση διατηρεί κατάσταση κίνησης αποθεµάτων. Υποχρέωση 
απογραφής υπάρχει όπου η διαχειριστική περίοδος λήγει µετά την 1.7.2011. 

Επιστροφή φόρου (Άρθρο 35(1)) 

Νοούµενου ότι ικανοποιηθεί ο ∆ιευθυντής, δύναται να επιστραφεί ποσό φόρου 
που καταβλήθηκε µε οποιονδήποτε τρόπο. ∆ηλαδή επιτρέπεται η επιστροφή 
φόρου που καταβλήθηκε µε βάση το άρθρο 13. 






