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Εφαρμοστική Οδηγία  02/2020 
 

 

 

Θέμα: Επιστροφή Φ.Π.Α. και Φόρου Εισοδήματος 

Νομοθεσία: 

     (α)  Φόρος Προστιθεμένης Αξίας - Άρθρο 20  

     (β)  Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος – Άρθρο 35  
 

1. Αλλαγή στις σχετικές Νομοθεσίες. 

 

Στις 20/8/2020 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δύο τροποποιητικοί 
νόμοι που αναφέρονται στο πιο πάνω θέμα: Ν.126(Ι)/2020 (περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεων 
Φόρων Νόμος) και Ν.122(Ι)/2020 (περί Φ.Π.Α. Νόμος).  Με τις τροποποιήσεις που επήλθαν δεν 
θα επιστρέφεται οποιοσδήποτε φόρος (είτε Φ.Π.Α. είτε φόρος εισοδήματος) σε πρόσωπο που 
παραλείπει να συμμορφωθεί με τις φορολογικές του υποχρεώσεις σε σχέση με την υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων. 

 

Για σκοπούς εφαρμογής των σχετικών νομοθετικών διατάξεων θα ακολουθούνται οι πιο κάτω 
διαδικασίες. 

 

2.  Σε σχέση με επιστροφή του Φ.Π.Α. 

 

Όταν υποβάλλεται αίτημα από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο για επιστροφή Φ.Π.Α. (Έντυπο 
ΦΠΑ 4Β), θα εξετάζεται εξ υπαρχής αν το εν λόγω πρόσωπο έχει υποβάλει τις φορολογικές 
δηλώσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο, 
όπως τροποποιήθηκε. 

 

Αν διαπιστωθεί ότι όλες οι απαιτούμενες δηλώσεις έχουν υποβληθεί, τότε ο λειτουργός θα 
προχωρεί κανονικά με την εξέταση του αιτήματος.  Αν δεν έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες 
δηλώσεις, τότε το αίτημα ΔΕΝ θα εξετάζεται περαιτέρω∙  δηλαδή δεν θα γίνεται ουσιαστικός 
έλεγχος και θα ενημερώνεται σχετικά το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail). 

 

Ταυτόχρονα, ο λειτουργός θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για ακύρωση του αιτήματος 
από το μηχανογραφημένο σύστημα Φ.Π.Α., οπότε το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο θα πρέπει 
να υποβάλει εκ νέου το αίτημά του για επιστροφή του φόρου και να ενημερώσει το Τμήμα ότι έχει 
συμμορφωθεί με την υποβολή των εκκρεμουσών φορολογικών του δηλώσεων. 

 

Επισημαίνεται ότι το ύψος του ποσού που επιστρέφεται μπορεί να επηρεάζεται από τυχόν 
οφειλές που έχει το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο προς το Τμήμα Φορολογίας ή/και άλλες 
Κρατικές υπηρεσίες. 
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3.  Σε σχέση με την επιστροφή  φόρου εισοδήματος. 

 

Θα γίνεται έλεγχος ότι έχουν υποβληθεί όλες οι απαιτούμενες από την περί Φ.Π.Α. νομοθεσία 
φορολογικές δηλώσεις μέχρι την ημέρα που θα αρχίσει ο έλεγχος. 

 

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις τότε η εξέταση για 
επιστροφή του φόρου ΔΕΝ θα προχωρήσει και θα ενημερώνεται ο φορολογούμενος μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

 

Μόλις υποβάλει τις αναγκαίες φορολογικές δηλώσεις θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά το Τμήμα 
Φορολογίας. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ημερομηνία έκδοσης: 5 Οκτωβρίου 2020 
Αρ. Φακέλου:  05.13.002.007    
 


