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Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών 
 
Το Τμήμα Φορολογίας, με αφορμή τη λήξη της προθεσμίας  υποβολής 
αίτησης (μέχρι και τις 3/1/2019), για ένταξη σε σχέδιο Ρύθμισης 
Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών  που αφορούν τα φορολογικά έτη 
μέχρι και το 2015 και οι οποίες ήταν ήδη καταχωρημένες στο μηχανογραφικό 
σύστημα του Τμήματος πριν την έναρξη της ισχύος του περί της Διαδικασίας 
Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών του 2017 αρ.4(I)/2017, 
ενημερώνει τα ακόλουθα: 
 
1. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων που σχετίζονται με τις 
περιόδους/έτη που εντάσσονται σε σχέδιο ρύθμισης είναι η 31/12/2018 
(Ν4(I)/2017,άρθρο 6, εδάφιο1). 
Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβάλλονται αναθεωρημένες 
δηλώσεις μετά την 31/12/2018 και για τις οποίες, διαπιστώνεται 
εσκεμμένη ενέργεια, τότε το αίτημα για ένταξη στο σχέδιο θα απορριφθεί 
ή θα ακυρωθεί. 
 
2. Για οφειλές που θα προκύψουν μετά τις 3/01/2019 και αφορούν 
περιόδους/έτη μέχρι και το 2015, διευκρινίζεται ότι, υπάρχει η δυνατότητα 
ένταξης σε σχέδιο ρύθμισης εντός 6 μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης 
στον φορολογούμενο  της φορολογικής οφειλής του, βάσει της επιφύλαξης 
του άρθρου 5 του πιο πάνω νόμου.  
 
Τονίζεται ότι για να γίνει αποδεκτό το αίτημα για ένταξη στο σχέδιο ρύθμισης 
σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν ικανοποιηθεί οι πιο 
προϋποθέσεις, οι οποίες ίσχυαν και είναι ακόμη σε ισχύ: 
 

(i) Να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις για τις οποίες 
υπάρχει υποχρέωση υποβολής μέχρι και τις 31/12/2018. 
 

(ii) Να έχουν εξοφληθεί (κανονική πληρωμή) ή ρυθμιστεί με 
χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, όλες οι οφειλές που αφορούν τα 
περιόδους/έτη μετά τις 31/12/2015. 

 
(iii) Να έχουν εξοφληθεί (κανονική πληρωμή) ή ρυθμιστεί με 

χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, όλες οι οφειλές που αφορούν τα 
περιόδους/έτη πριν τις 31/12/2015, για τις οποίες δεν ήταν εφικτή η 
ένταξη τους σε σχέδιο ρύθμισης εντός των καθορισμένων 
χρονοδιαγραμμάτων. 
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3.  Σε περίπτωση κατά την οποία, πρόσωπο αιτηθεί την έκδοση βεβαίωσης 
φορολογίας, με σκοπό την ένταξη σε σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, θα πρέπει να γνωρίζει ότι, πέραν από τις πιο πάνω προϋποθέσεις, 
θα επιβεβαιώνεται από αρμόδιο Λειτουργό ότι κατά την ημέρα που 
υποβάλλεται  το σχετικό αίτημα, δεν εκκρεμεί καμία φορολογική υποχρέωση 
για μεταγενέστερα φορολογικά έτη. Θα πρέπει δηλαδή να έχουν 
αποπληρωθεί όλες οι προσωρινές, αυτοφορολογίες για τις οποίες υπήρχε ή 
και υπάρχει υποχρέωση κατά την ημέρα υποβολής του αιτήματος. 
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