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Ετήσια Έκθεση Τμήματος Φορολογίας για το έτος 2018 

 

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. 

Η στελέχωση του Τμήματος Φορολογίας κατά το τέλος του 2018 αποτελείτο από 

523 λειτουργούς (περιλαμβάνονται 25 λειτουργοί οι οποίοι αποσπάστηκαν από 

αλλά Τμήματα) και 226 άτομα που αποτελούν το γραμματειακό και ωρομίσθιο 

προσωπικό. Επίσης, στο Τμήμα εξακολουθούν να υπάρχουν 92 επιπρόσθετες 

θέσεις λειτουργών οι οποίες παραμένουν κενές λόγω της παγοποίησης των 

προσλήψεων και προαγωγών, πράγμα που δυσχεραίνει την επιχειρησιακή του 

ικανότητα. 

 Κύριες Ενότητες της Ετήσιας Έκθεσης 2018 

1. Πρόοδος στην Ενοποίηση του Τμήματος  Φορολογίας    2 

2. Εργασίες του Τμήματος        5 

3.  Αποτελέσματα Εσόδων του Τμήματος Φορολογίας    9 

4.  Οφειλόμενοι Φόροι                                                            10 

5.  Χρήση της Αριάδνης για την εφαρμογή της διαδικασίας ρύθμισης 
Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών                    11 

6. Νομοθετικές Ρυθμίσεις                 12 
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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 οργανωτική δομή του Τμήματος Φορολογίας κατά το 2018 έχει εμπλουτιστεί με δυο 

νέες Μονάδες στον Τομέα Νομικών, Διεθνών Θεμάτων και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, 

την ομάδα Έργου για το Νέο Μηχανογραφικό Σύστημα του Τμήματος και τη Μονάδα 

Ετοιμασίας Εκθέσεων Γεγονότων, και έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Τμήμα Φορολογίας κατά το 2018 συνέχισε να ακολουθεί σε γενικές γραμμές το 

Στρατηγικό Σχέδιο 2016-2018, όπου τέθηκαν οι κύριοι Στρατηγικοί Στόχοι, Δράσεις και 

Δραστηριότητες, δίνοντας κυρίως έμφαση στις πρακτικές ενίσχυσης της φορολογικής 

συμμόρφωσης. Κατά το τέλος του 2018 στα πλαίσια ημερίδας, παρουσιάστηκε από τον 

Έφορο Φορολογίας και δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος το Στρατηγικό 

Σχέδιο για την ερχόμενη τριετία 2019-2021 
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ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Πρόοδος έχει σημειωθεί κατά το 2018 σχετικά με τη διαδικασία εξεύρεσης 

κατάλληλων κτηρίων για τη στέγαση των ενοποιημένων Επαρχιακών Γραφείων του 

Τμήματος Φορολογίας στις επαρχίες Λάρνακας, Λευκωσίας και Λεμεσού. 

Συγκεκριμένα κατά τον Ιανουάριο 2018 το Τμήμα Φορολογίας προχώρησε σε 

προκήρυξη διαγωνισμού για την εξεύρεση κτηρίου προς ενοικίαση ή αγορά στις 

επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας, ενώ για την επαρχία Λεμεσού περί τα τέλη του 

έτους, με Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκε η διάθεση κρατικής γης  για ανέγερση του 

επαρχιακού γραφείου. 

 Η διαδικασία αξιολόγησης προσφορών για τα κτήρια Λάρνακας και Λευκωσίας 

πραγματοποιήθηκε άμεσα και ακολούθησε συζήτηση με τους προσφοροδότες των  

υποψηφίων κτηρίων που πληρούσαν τις προδιαγραφές που τέθηκαν. Μέχρι το τέλος 

του 2018 οι συζητήσεις για το κτήριο που προοριζόταν να στεγάσει το Επαρχιακό 

Γραφείο Λάρνακας βρίσκονταν σε τελικό στάδιο, ενώ για το Επαρχιακό Γραφείο 

Λευκωσίας βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο. 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 

Η Μονάδα Εξυπηρέτησης και Εκπαίδευσης Φορολογουμένων κατά την διάρκεια 

του 2018, οργάνωσε/ανέπτυξε τις ακόλουθες δράσεις σε σχέση με την επικοινωνία, 

ενημέρωση,  εκπαίδευση και στήριξη των  φορολογουμένων: 

1.  Ολοκλήρωση του ανασχεδιασμού (φάση Β) της ιστοσελίδας του Τμήματος 

2. Οργάνωση κέντρων εξυπηρέτησης  στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία για   
την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης εισοδήματος ατόμου μέσω 
της υπηρεσίας TAXISnet 

3. Σύσταση και Οργάνωση κεντρικής μονάδας TAXISnet για την υποχρεωτική 
ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης εισοδήματος ατόμου 

4. Διεξαγωγή παρουσιάσεων σε Δήμους/ Κοινότητες/Οργανωμένα Σύνολα σε 
σχέση με την ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου και 
διεξαγωγή 2ωρων εργαστηρίων, σε συνεργασία με το Κέντρο    
Παραγωγικότητας, με θέμα την εκμάθηση της ηλεκτρονικής υποβολής της 
Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου. Από τις εν λόγω παρουσιάσεις/ εργαστήρια 
επωφελήθηκαν πέραν των 10,000 πολιτών. 

5.  Έκδοση:  

 Οδηγού  Εγγραφής στην υπηρεσία  TAXISnet (συμπεριλαμβανομένου 
σχετικού  οπτικοαουστικού υλικού) 
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 Αναλυτικού Οδηγού συμπλήρωσης της Φορολογικής Δήλωσης Μισθωτού 
και Αυτοεργοδοτούμενου 

 Ανακοινώσεων και άλλου ενημερωτικού υλικού σύμφωνα με τις 
προτεραιότητές του Τμήματος 

6. Παρουσία στα ΜΜΕ για ενημέρωση σε σχέση με την υποχρεωτική ηλεκτρονική 
υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 

7. Αναβάθμιση των  ηλεκτρονικών πληρωμών και ανασχεδιασμός της σελίδας  του 
Τμήματος Φορολογίας στην πλατφόρμα της JCCsmart 

 

ΝΕΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Έχοντας εξασφαλίσει, κατά το 2016, τις απαραίτητες εγκρίσεις και έχοντας 

αναγνωριστεί η αναγκαιότητα υιοθέτησης Νέου Μηχανογραφικού Συστήματος, το 

Τμήμα Φορολογίας, με τη βοήθεια ξένων εμπειρογνωμόνων, προχώρησε στην 

αναγνώριση των αναγκών και στην ετοιμασία σχετικών προδιαγραφών με στόχο την 

κατάρτιση των εντύπων προσφορών για Νέο Μηχανογραφικό Σύστημα με στόχο, κατά 

το 2018, οι επιτυχόντες  οικονομικοί φορείς από τη διαδικασία προεπιλογής, να 

προσκληθούν στο στάδιο ανάθεσης για υποβολή προσφορών.  

Κατά το 1
ο
 εξάμηνο 2018 αξιολογήθηκαν οι υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό και στις αρχές του 2
ου

 εξαμήνου το Τμήμα προχώρησε  σε ενημέρωση των 

υποψηφίων για τα αποτελέσματα. Στη σημείο αυτό, στις 26/7/2018 υποβλήθηκε 

προσφυγή από ένα φορέα (Προσφυγή 31/2018) στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

(ΑΑΠ) σε σχέση με το Στάδιο Προεπιλογής του Διαγωνισμού. Η Προσφυγή εξετάστηκε 

μέσω ακροαματικής διαδικασίας και τελικά απορρίφθηκε στις 19/12/2018. Με την 

ολοκλήρωση της εξέτασης της Προσφυγής το Τμήμα Φορολογίας μπορεί  να 

προχωρήσει με στάδιο ανάθεσης το 2019. 

 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

Το Τμήμα Φορολογίας, με τη σύσταση του, έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της 

εθελούσιας φορολογικής συμμόρφωσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω πρακτικών 

ενημέρωσης των φορολογουμένων, εκστρατειών συμμόρφωσης και επιβολής των 

προβλεπόμενων ποινών εκεί όπου η συμμόρφωση δεν επιτυγχάνεται. Μέρος του 

Τομέα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης του Τμήματος Φορολογίας, όπως φαίνεται και 
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στο οργανόγραμμα, είναι και οι Μονάδες Διαχείρισης Κινδύνου και Ελέγχου και 

Συμμόρφωσης.  

Κατά το 2018 το Τμήμα Φορολογίας έχει προβεί στις ακόλουθες εκστρατείες και έχει 

επικοινωνήσει με πέραν των 35χιλιάδων φορολογούμενους, με στόχο τη φορολογική 

τους συμμόρφωση ως προς την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων ή/και την 

εξόφληση/διακανονισμό των φορολογικών τους οφειλών.  

 

2.Εργασίες του Τμήματος 

 

2.1.  Μητρώο Φορολογούμενων 

Η φορολογική βάση άμεσης φορολογίας κατά το τέλος του 2018 περιλάμβανε 886.345 

ενεργούς φακέλους φορολογουμένων και η βάση έμμεσης φορολογίας 95.280 

ενεργούς φορολογούμενους. Η βάση άμεσης φορολογίας παρουσίασε αύξηση 32.031 

φορολογούμενων σε σχέση με το 2017, προερχόμενη από τα νέα εγγεγραμμένα 

νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα που εγγράφηκαν για σκοπούς φόρου 

εισοδήματος. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 

Μάιος 2018 Υπενθύμιση Φυσικών και Νομικών Προσώπων για υπο-
βολή Δηλώσεων Εισοδήματος και Ενοικίων με βάση 
στοιχεία δραστηριοποίησης (ορθή συμμόρφωση με 
ΦΠΑ)  

Ιούνιος 2018 Εκστρατεία ενημέρωσης και προσκόμισης στοιχείων 
σχετικά με την επιβολή ΦΠΑ για εισαγωγές/αποκτήσεις 
αυτοκινήτων  

Αύγουστος 2018 Υπενθύμιση Νομικών Προσώπων για Υποβολή Δηλώ-
σεων Εισοδήματος και ΦΠΑ με βάση στοιχεία δραστηρι-
οποίησης (εισαγωγές/αποκτήσεις)  

Σεπτέμβριος 2018 Ενημέρωση για ύπαρξη εκκρεμούντων Φορολογικών 
Οφειλών και ενημέρωση για δυνατότητα ένταξης σε ρύθ-
μιση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών  
 

Νοέμβριος 
Δεκέμβριος 2018 

Μαζική τοποθέτηση εμπράγματου βάρους σε πρόσωπα 
με φορολογικές οφειλές  
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Το μητρώο της έμμεσης φορολογίας κατά το τέλος του 2018 παρουσίασε αύξηση 

ύψους 4.606 σε σχέση με το 2017, κυρίως προερχόμενη από την εγγραφή νέων 

νομικών προσώπων και φτάνοντας σχεδόν στο διπλάσιο αριθμό αύξησης του 

προηγούμενου έτους. 

2.2. Διαχείριση Δηλώσεων και Επιβολή Φορολογίας 

Κατά το 2018 υποβλήθηκαν 308.985 Δηλώσεις ΦΠΑ και επιπλέον 489.968 

Φορολογικές Δηλώσεις σχετικά με την άμεση φορολογία οι οποίες αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

 *Η προθεσμία υποβολής της Δήλωση Εισοδήματος Εταιρείας για το φορολογικό έτος 

 2017 λήγει στις 31/3/2019. 

Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη ηλεκτρονική υποχρεωτική υποβολή των Δηλώσεων 

Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2017, από τις 272.883 Δηλώσεις που 

υποβλήθηκαν εντός του 2018, μόνο οι 2.405 (<0,1%) υποβλήθηκαν εκτός της 

προθεσμίας. 

 2.3. Μαζική αυτοματοποιημένη επιβολή φορολογιών φυσικών και 

προσώπων 

Επιπρόσθετα και ως συνέχεια του έργου εκκαθάρισης της καθυστερημένης 

εργασίας, τέθηκε σε ισχύ η αυτοματοποιημένη μαζική επιβολή φορολογιών 

παλαιότερων ετών για 71.175 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ως ακολούθως:  

Συνδυασμένες οι ενέργειες αυτές, αναμένεται να φέρουν σύντομα το Τμήμα σε 

επικαιροποιημένα επίπεδα στα οποία η επιβολή φορολογίας θα γίνεται στη βάση 

ανάλυσης κινδύνου, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις και αφού μετά το 

φορολογικό έτος 2014 και η Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου γίνεται αποκλειστικά στη 

βάση αυτοφορολογίας.  

Υποβολή δηλώσεων 

κατά το έτος 2018 

Για το φορολογικό 

έτος 2017 

Για προηγούμενα       

φορολογικά έτη 

ΣΥΝΟΛΟ 

Δήλωση Εισοδήματος  

Ατόμου 

272.883 20.600 293.483 

Δήλωση Εισοδήματος  

Εταιρείας 

15.626* 99.402 115.028 

Δήλωση Ενοικίων 4.036                               
(3.696 φ/νοι) 

13.603                            
(12.810 φ/νοι) 

17.639 

Δήλωση Εργοδότη 37.011                                
(35.209 εργοδότες) 

26.807                                   
(24.693 εργοδότες) 

63.818 

ΣΥΝΟΛΟ 329.556 160.412 489.968 
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2.4. Καθυστερημένη Εργασία Διευθέτησης Φορολογιών 

Νομικών Προσώπων 

Κατά το 2018 συνεχίστηκε η εκστρατεία μείωσης της καθυστερημένης εργασίας 
που ξεκίνησε κατά τα μέσα του 2017. Για το σκοπό αυτό συστάθηκαν ομάδες με 
στόχο την βεβαίωση φορολογιών νομικών προσώπων για σκοπούς Φόρου 
Εισοδήματος και Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα για παλαιότερα φορολογικά 
έτη και έχει ολοκληρωθεί η επιβολή 23.539 φορολογιών νομικών προσώπων για 
τα φορολογικά  έτη 2006 και 2007.  

 

2.5. Καθυστερημένη Εργασία Διευθέτησης Ενστάσεων  

Μέρος της εκστρατείας εκκαθάρισης καθυστερημένης εργασίας είναι και η 
διευθέτηση ενστάσεων που αφορούν παλαιότερα φορολογικά έτη και έχει 
παρέλθει ο χρόνος υποβολής στοιχείων. 

Ο αριθμός των μη διευθετημένων ενστάσεων κατά τις 31 Δεκέμβριου 2018 
μειώθηκε στις 13.256 σε σχέση με τις 14.885 που ήταν στις αρχές του έτους. 
Σημειώνεται ότι εντός του έτους παραλήφθηκαν και καταχωρήθηκαν συνολικά 
9.717 νέες ενστάσεις για όλα τα είδη φόρων και εντός του έτους διευθετήθηκαν 
11.346 ενστάσεις. 

2.6  Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Φόρου 

Εισοδήματος Ατόμου μέσω TAXISnet 

Κατά το 2018 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η υποχρεωτική ηλεκτρονική 

υποβολή των Δηλώσεων Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2017, 

μέσω TAXISnet. Λόγω του νέου μέτρου δόθηκε παράταση στην υποβολή των 

Δηλώσεων και πληρωμή αυτοφορολογιών των μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018.  

Το μέτρο ήταν απόλυτα επιτυχές και εντός της προθεσμίας υποβλήθηκαν πέραν 
των 270χιλιάδων Δηλώσεις.  
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2.7  Ηλεκτρονική πληρωμή και των Άμεσων Φόρων 
(νέο)

 

Κατά τα μέσα του 2018, το Τμήμα Φορολογίας προχώρησε στην εφαρμογή της 

υποχρεωτικής πληρωμής των φόρων, που προκύπτουν είτε από επιβολή 

φορολογίας είτε από αυτοφορολογία και δεν φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις, 

μέσω της ιστοσελίδας JCCsmart (www.jccsmart.com). Η εφαρμογή ξεκίνησε το 

Μάρτιο 2018 από την καταβολή του Pay As You Earn (PAYE) από τους 

Εργοδότες, ενώ κατά τον Ιούνιο 2018 εφαρμόστηκε και για τα υπόλοιπα είδη 

φόρων που εισπράττει το Τμήμα.  

Το μέτρο αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ηλεκτρονική πληρωμή και είσπραξη 

περίπου €800εκ από άμεσους φόρους, ποσοστό που πλησιάζει το 40% της 

είσπραξης από άμεσους φόρους. Σημειώνεται ότι το ΦΠΑ καταβάλλεται 

ανέκαθεν στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ή μέσω internet banking. 

Πλέον στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων πραγματοποιούνται 

πληρωμές μόνο εάν αυτές φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις ή αφορούν 

Αναθεωρημένη Δήλωση Προσωρινού Φόρου Φυσικού και Νομικού Προσώπου 

(0200).  

 

2.8  Ηλεκτρονική πληρωμή Επιστροφών ΦΠΑ 
(νέο)

 

 Κατά το 2018 το Τμήμα Φορολογίας εφάρμοσε την ηλεκτρονική πληρωμή 

επιστροφών Φ.Π.Α., μέσω τραπεζικού εμβάσματος, τερματίζοντας έτσι την έκδοση 

τραπεζικών επιταγών προς τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα.  

  

2.9 Έρευνα για τη Φορολογική Συμπεριφορά και την 

Ικανοποίηση των Φορολογουμένων 
(νέο)

 

Το Τμήμα Φορολογίας  διεξήγαγε την 1η «Έρευνα για τη Φορολογική 

Συμπεριφορά και την Ικανοποίηση των Φορολογουμένων», με κύριο στόχο την 

βελτίωση των λειτουργιών του Τμήματος και των υπηρεσιών που παρέχονται 

προς τους φορολογούμενους.  

Η έρευνα έγινε αποκλειστικά ηλεκτρονικά και το δείγμα επιλέγηκε  τυχαία από το 

σύνολο των φορολογουμένων (Φυσικά Πρόσωπα μόνο). Τα αποτελέσματα της 

έρευνάς αναμένονται να δημοσιοποιηθούν το 2019. 
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3.  Αποτελέσματα Εσόδων του Τμήματος Φορολογίας 
 

Τα συνολικά έσοδα του Τμήματος για το έτος 2018 ανήλθαν στα €4,3δις σημειώνοντας 
αύξηση ίση με €420εκ (10,9%) σε σχέση με το 2017, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία 
των εσόδων που σημειώθηκε το 2017 σε σχέση με το 2016.  

Αναλυτικά οι εισπράξεις κατά είδος φόρου παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: 

Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση σε απόλυτους αριθμούς καταγράφηκε στα έσοδα από 
ΦΠΑ (€298,3 εκ) και από Φόρο Εισοδήματος με €89,7εκ σε σχέση με το 2017. 
Παράλληλα η μεγαλύτερη απώλεια στα συνολικά έσοδα του έτους σε απόλυτους 
αριθμούς, προέρχεται από την Έκτακτη Εισφορά Υπαλλήλων/Αυτοεργοδοτουμένων/ 
όπως είναι αναμενόμενο, λόγω της κατάργησης μέρους της συγκεκριμένης εισφοράς 
από το 2017 και ανήλθε στα €10,6εκ.  

Τα έσοδα από τους φορολογούμενους που εντάσσονται στο Γραφείο Μεγάλων 
Φορολογουμένων (865 συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών εταιρειών και ομίλων 
εταιρειών) ανήλθαν στο €1,028 δις (24%) των συνολικών εισπράξεων  του Τμήματος. 

Επιστροφές ΦΠΑ 

Για εναρμονιστικούς σκοπούς τα ποσά των επιστροφών ΦΠΑ, και κατ’ αναλογία τα 
ποσά των επιστροφών της Άμεσης Φορολογίας, δεν βρίσκονται πλέον στα έξοδα του 
Προϋπολογισμού 2018 του κράτους αλλά συνοδεύουν τα έσοδα με αντίθετο πρόσημο.  

Η εναρμονιστική αυτή κίνηση είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πρακτικοί 
περιορισμοί που να εμποδίζουν την έγκαιρη επιστροφή τουλάχιστον του ΦΠΑ στα 
υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα (υφπ) και κατά το 2018 να έχουν επιστραφεί 
€486.889.911,65 έναντι των €259.727.981,91 που επιστράφηκαν κατά το 2017. 
Σημειώνεται ότι αμφότερα τα ποσά επιστροφών συμπεριλαμβάνουν και συμψηφισμούς. 
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4.  Οφειλόμενοι Φόροι 

 

Το Τμήμα Φορολογίας, δίνει μεγάλη έμφαση στην είσπραξη των καθυστερημένων 
οφειλόμενων φόρων, γι’ αυτό στα πλαίσια της ενοποίησης του Τμήματος, συστάθηκε 
εξειδικευμένη Μονάδα Διαχείρισης Χρέους και Είσπραξης Οφειλών ή οποία έχει άμεση 
συνεργασία με τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος.   

Το Τμήμα Φορολογίας κατά το 2018, συνεχίζει να εφαρμόζει ποινικές και αστικές 
διώξεις, έχει ενισχύσει την εφαρμογή της τοποθέτησης εμπράγματου βάρους σε ακίνητη 
περιουσία χωρίς δικαστική εντολή (Memo) αποστέλλοντας μαζικές ενημερωτικές 
επιστολές για πέραν των 2.500 οφειλετών, και προβαίνει κατάσχεση τραπεζικών 
λογαριασμών (garnishing of bank accounts).  

Σημειώνεται επίσης, ότι όπως και το 2017, κατά το 2018 συνεχίζεται η αξιολόγηση 
υποθέσεων αναδιαρθρώσεων δανείων στις οποίες εμπλέκεται η μεταβίβαση ακινήτων 
που έχουν τοποθετημένο εμπράγματο βάρος για φορολογικές οφειλές. Με τα εν λόγω 
κριτήρια, είναι εφικτή η αποπληρωμή των οφειλών που συνδέονται με το ακίνητο και 
μέρος άλλων οφειλών προς το Τμήμα, μέτρο το οποίο βοηθά σε τέτοιες περιπτώσεις την 
εισπρακτική επιτυχία του Τμήματος λόγω συνολικής διευθέτησης οφειλών σε ένα 
γενικότερο πλάνο διακανονισμού.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πιο κάτω ποσά παρουσιάζονται επίσης και τα ποσά που 
έχουν διακανονιστεί με τη διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, 
ως μη διακανονισμένα (πλάνα τα οποία δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί). 

Το ποσό του αμέσως απαιτητού χρέους πριν τη διενέργεια εισπρακτικών μέτρων κατά το 
Δεκέμβριο 2018 ήταν €1.060,8εκ συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων, σε 
σχέση με το αντίστοιχο ποσό των €1008,6εκ που σημειώθηκε κατά το Δεκέμβριο  2017. 
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Το σύνολο των φόρων που βρίσκονταν κάτω από μέτρα είσπραξης κατά το Δεκέμ-
βριο  2018 ήταν €367,1 εκ σε σχέση με τα €442,4εκ. Το καθαρό εισπράξιμο ποσό 
οφειλόμενων φόρων πριν την εφαρμογή του μέτρου κατάσχεσης τραπεζικών λογα-
ριασμών, κατά το Δεκέμβριο 2018 ήταν €693,6 εκ σε σχέση με τα €566,1εκ που 
ήταν το 2017. Το καθαρό αμέσως απαιτητό ποσό φόρου χωρίς μέτρα είσπραξης 
κατά την 31/12/2017 στα €693,1εκ.  

 

5.  Εφαρμογή της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολο-

γικών Οφειλών  

Κατά το 2018 συνεχίστηκε η εφαρμογή του περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρό-
θεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμου (Ν.4(Ι)/2017), ο οποίος εφαρμόζεται απο-
κλειστικά μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας ARIADNI.  

Στόχος είναι η διευκόλυνση για την αποπληρωμή οφειλόμενων φόρων που αφο-
ρούν τα φορολογικά έτη και φορολογικές περιόδους μέχρι το 2015, παραχωρώντας 
έκπτωση στις χρηματικές επιβαρύνσεις σε ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των δό-
σεων που επιλέγει ο οφειλέτης.  

Μόνο κατά τη διάρκεια του 2018 δημιουργήθηκαν 11.066 ρυθμίσεις για φορολογικές 
οφειλές ύψους  €380.033.956,26 οι οποίες μετά τον υπολογισμό της έκπτωσης με 
βάση τον αριθμό των δόσεων που επιλέχθηκε από τον κάθε φορολογούμενου ανέρ-
χεται στα €308.949.418,37 ποσό φόρου που αναμένεται να εισπραχθεί, δεδομένου 
ότι οι οφειλέτες τηρήσουν τη ρύθμιση που δημιούργησαν. 

Συνολικά στο διάστημα Ιούλιος 2017—Δεκέμβριος 2018 δημιουργήθηκαν και παρέ-
μειναν ενεργές 15.709 ρυθμίσεις για φορολογικές οφειλές ύψους € 502.230.493,13 
οι οποίες μετά τον υπολογισμό της έκπτωσης με βάση τον αριθμό των δόσεων που 
επιλέχθηκε από τον κάθε φορολογούμενου ανέρχεται στα € 411.337.016,37 ποσό 
φόρου που αναμένεται να εισπραχθεί, δεδομένου ότι οι οφειλέτες τηρήσουν τη ρύθ-
μιση που δημιούργησαν. 

Για το εν λόγω μέτρο, δόθηκε παράταση εντός του 2018 για διακανονισμό υφιστάμε-
νων οφειλών για περιόδους μέχρι το 2015 μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2019. Επίσης ε-
ντός του 2018, εισήχθηκε τροποποιητική διάταξη συμμόρφωσης με την υποβολή 
όλων των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 31/12/2018 για να υπάρχει το δικαίωμα 
ρύθμισης νέων οφειλών για περιόδους μέχρι το 2015.  

 

 

 



6. Νομοθετικές Ρυθμίσεις 

Μέσα στα πλαίσια εκσυγχρονισμού των φορολογικών νομοθεσιών άμεσης και έμμεσης 

φορολογίας, εναρμόνισης τους με τις πρόνοιες των ευρωπαϊκών οδηγιών αλλά και με στόχο 

την επιχειρηματική ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων στην Κύπρο μέσω της 

παραχώρησης φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων προωθήθηκαν τα ακόλουθα: 

i. Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.51

(Ι)/2018), ο οποίος λογίζεται ότι ισχύει από τις 2/1/2000. Σκοπός του Νόμου είναι η 

δημοσίευση των αποφάσεων του Εφοριακού Συμβουλίου. 

ii. Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.96

(Ι)/2018),  ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 17/7/2018 και ισχύει μέχρι 

31/12/2019.  Σκοπός του Νόμου είναι η επέκταση της παροχής φορολογικών κινήτρων 

για την αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων.    

iii. Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.122

(Ι)/2018),  ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 30/7/2018.  Σκοπός του Νόμου είναι η 

παροχή φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση και εγκατάσταση επενδυτικών 

ταμείων στην Κύπρο.   

iv. Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.139

(Ι)/2018),  ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 11/12/2018.  Σκοπός του Νόμου είναι η 

παροχή φορολογικών κινήτρων για την προώθηση στην Κύπρο της οπτικοακουστικής 

βιομηχανίας, σύμφωνα και με σχετικό Σχέδιο που εγκρίθηκε από το Υπουργικό 

Συμβούλιο τις 27/9/2017.   

v. Θεσπίστηκε ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος 

(Ν.44(Ι)/2018), ο οποίος ισχύει για το φορολογικό έτος 2017.  Σκοπός του Νόμου είναι 

να δοθεί η δυνατότητα στον Έφορο Φορολογίας να καθορίσει μεταγενέστερη προθεσμία 

υποβολής φορολογικής δήλωσης και αυτοφορολογίας από μισθωτούς και 

αυτοεργοδοτούμενους, για το φορολογικό έτος 2017, ενόψει της υποχρεωτικής 

ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης.  

vi. Θεσπίστηκε ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος 

(Ν.50(Ι)/2018), ο οποίος λογίζεται ότι ισχύει από τις 2/1/2000.  Σκοπός του Νόμου είναι 

η δημοσίευση των αποφάσεων του Εφοριακού Συμβουλίου. 

vii. Θεσπίστηκε ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.98(Ι)/2018), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 17/7/2018 και 

ισχύει μέχρι 31/12/2019.  Σκοπός του Νόμου είναι η επέκταση της παροχής 

φορολογικών κινήτρων για την αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων.   

viii. Θεσπίστηκε ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.118(Ι)/2018), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 

30/7/2018.  Σκοπός του Νόμου είναι η κατάργηση της χαμηλής φορολόγησης 

μερισμάτων από οργανισμό συλλογικών επενδύσεων.        

ΣΕΛΙΔΑ  12 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 



ΣΕΛΙΔΑ  13 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 

viii. Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών 

(Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.100(Ι)/2018),  ο οποίος τέθηκε σε ισχύ 

από τις 17/7/2018 και ισχύει μέχρι 31/12/2019.  Σκοπός του Νόμου 

είναι η επέκταση της παροχής φορολογικών κινήτρων για την 

αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων.    

ix. Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών 

(Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.120(Ι)/2018),  ο οποίος τέθηκε σε ισχύ 

από τις 30/7/2018.  Σκοπός του Νόμου είναι η απαλλαγή από το 

φόρο αναφορικά με δωρεά ακινήτου προς πολιτικό κόμμα.    

x. Θεσπίστηκε ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.99(Ι)/2018), ο 

οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 17/7/2018 και ισχύει μέχρι 

31/12/2019.  Σκοπός του Νόμου είναι η επέκταση της παροχής φορολογικών 

κινήτρων για την αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων.    

xi. Θεσπίστηκε ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών 

Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.1(Ι)/2018), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ 

από τις 3/1/2018.  Σκοπός του Νόμου είναι η παράταση της προθεσμίας 

υποβολής αίτησης για την αποπληρωμή των οφειλόμενων φόρων βάσει της 

ειδικής ρύθμισης για ληξιπρόθεσμες οφειλές.  

xii. Θεσπίστηκε ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών 

Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.65(Ι)/2018), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ 

από τις 29/6/2018.  Σκοπός του Νόμου είναι η περαιτέρω παράταση της   

xiii. Θεσπίστηκε o Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος 

(Ν.39(Ι)/2018) με ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα Αρ. 

4652, 21/5/2018 με τον οποίο τροποποιούνται άρθρα του Δεύτερου και 

Όγδοου Παραρτήματος του βασικού Νόμου.  

xiv. Θεσπίστηκε o Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος 

(Ν.60(Ι)/2018) με ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα Αρ. 

4658, 27/6/2018 με τον οποίο τροποποιείται το Δωδέκατο Παράρτημα του 

βασικού Νόμου.  

xv. Θεσπίστηκε o Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος 

(Ν.121(Ι)/2018) με ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα Αρ. 

4669, 30/7/2018 με τον οποίο τροποποιείται το άρθρο 61 του βασικού 

Νόμου.  

xvi. Εκδόθηκαν oι Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικός) 

Κανονισμοί (ΚΔΠ 181/2018) με ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη 

εφημερίδα Αρ. 5097, 6/7/2018 με τους οποίους αντικαθιστούνται οι 

Κανονισμοί 129 και 130 των βασικών κανονισμών.  



ΣΕΛΙΔΑ  14 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018 

 

xvii. Εκδόθηκε η Γνωστοποίηση (ΚΔΠ 52/2018) με βάση τον κανονισμό 5(1) των περί 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών του 2001 όπως έχουν 

τροποποιηθεί, με ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα Αρ. 5070, 

23/2/2018 με την οποία καθορίζονται τα Έντυπα ΤΦ 2001/2018, ΤΦ 2003/2018, 

ΤΦ 1101/2015  

xviii. Εκδόθηκε η Γνωστοποίηση (ΚΔΠ 146/2018) με βάση τον κανονισμό 88 των περί 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών του 2001 μέχρι 2016, με 

ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα Αρ. 5090, 1/6/2018 με την 

οποία τροποποιείται η Γνωστοποίηση ΚΔΠ 364/2017. 

xix. Εκδόθηκε η Γνωστοποίηση (ΚΔΠ 255/2018) με βάση τον κανονισμό 88 των περί 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών του 2001 μέχρι 2018, με 

ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα Αρ. 5109, 31/8/2018 με την 

οποία τροποποιείται η Γνωστοποίηση ΚΔΠ 5037/2017. 

 

 


