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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ  
 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Αριθμός 5568 Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021 2407
      

    Αριθμός 315      
 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΣ 4(Ι), 129(Ι) ΚΑΙ 158(Ι) ΤΟΥ 2017, 1(Ι) ΚΑΙ 65(Ι) ΤΟΥ 2018, 11(Ι) ΚΑΙ 84(Ι) ΤΟΥ 2020 ΚΑΙ 79(Ι) ΤΟΥ 2021) 

______________________ 
     

Γνωστοποίηση με βάση τα άρθρα 3, 5, 6(3), 9 και 11(3)  
 

 
4(Ι) του 2017  

129(Ι) του 2017 
158(Ι) του 2017 

1(Ι) του 2018 
65(Ι) του 2018 
11(Ι) του 2020 
84(Ι) του 2020 

79(Ι) του 2021. 
 

Ο Έφορος Φορολογίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα  3, 5, 6(3), 9 
και 13(1) των περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών 
Νόμων του 2017 μέχρι 2021, γνωστοποιεί τα ακόλουθα: 

  
 

Υποβολή αίτησης  
για υπαγωγή 
σε πρόγραμμα 
ρύθμισης. 

1. (α)  Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης  των διατάξεων του άρθρου 5 των περί 
της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμων του 2017 μέχρι 
2021 υποβάλλεται εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου μέσω 
συγκεκριμένης διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό υποστηρίζεται 
τεχνικά. 
 
Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης ή/και 
αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδίδεται για το σκοπό αυτό από το Τμήμα Φορολογίας, η 
αίτηση υποβάλλεται στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας ή όπου αλλού 
αναφέρεται ρητώς. 



 

(β) Όταν η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης υποβάλλεται μέσω της διαδικτυακής 
εφαρμογής, τόσο η απόφαση του Εφόρου Φορολογίας όσο και η δήλωση αποδοχής από τον 
οφειλέτη γίνονται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής. 
 

Οφειλές και 
πρόσωπα που 
υπάγονται σε 
ρύθμιση. 

2. Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές ως εξής: 
 
(α)  Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων που έχουν δημιουργηθεί από 1η Ιανουαρίου 2016 έως και 
την 31η Δεκεμβρίου 2019 οφειλών, οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης έχουν βεβαιωθεί 
στο Τμήμα Φορολογίας και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία αυτού, ανεξάρτητα αν έχουν 
τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση ή 
ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης. 
 
Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων 
ή νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής χρεών. 
 
(β)  Ποσά που καθίστανται οφειλόμενα με την υποβολή του εντύπου αυτοφορολογίας και που 
αφορούν φορολογικά έτη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019, στις περιπτώσεις που τα πρόσωπα έχουν 
ήδη υποβάλει δήλωση εισοδήματος χωρίς όμως την καταβολή του οφειλόμενου φόρου που 
προκύπτει. 
 

 (γ)  Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ρύθμισης των οφειλών που αναφέρονται στις 
παραγράφους (α) και (β) περιλαμβάνουν τις: 
 

 (i) επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους υποκείμενους στο Φόρο Προστιθέμενης 
Αξίας (ΦΠΑ), που παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους για το έτος 2020 
σε σύγκριση με το έτος 2019, τουλάχιστον κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), λόγω 
των περιοριστικών που λήφθηκαν για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας 
του COVID-19∙ και  

 
(ii) επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους που εξαιρούνται από την υποχρέωση 

εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ (Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια, Ωδεία/Μουσικές 
Σχολές και Σχολές Χορού), που παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους για 
το έτος 2020 σε σύγκριση με το έτος 2019, τουλάχιστον κατά είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%), λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19. 

Δόσεις και απαλλαγές 
ρύθμισης. 

3.  Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των παραγράφων (α) και (β) πιο πάνω μπορούν  να υπαχθούν  
σε ρύθμιση  με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις πρόσθετες επιβαρύνσεις και εκπρόθεσμης 
καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως: 
 
(α)  Εφάπαξ  με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%). 

(β)  από δύο (2) έως και οκτώ (8) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις 
εκατό (90%)· 

(γ)  από εννέα (9) έως και δεκαπέντε (15) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα 
πέντε τοις εκατό (85%)· 

(δ)  από δεκαέξι (16) έως και είκοσι μια δόσεις (21), με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις 
εκατό (80%)· 

(ε)  από είκοσι δύο (22) έως και είκοσι οκτώ (28), με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε 
τοις εκατό (75%)· 

(στ)  από είκοσι εννέα (29) έως και τριάντα πέντε (35) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά 
ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)· 

(ζ) από τριάντα έξι (36) έως και σαράντα δύο (42) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
εξήντα πέντε τοις εκατό (65%)· 

(η) από σαράντα τρεις (43) έως και σαράντα εννέα (49) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά 
ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)· 

(θ)  από πενήντα (50) έως και πενήντα έξι (56) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
πενήντα πέντε τοις εκατό (55%)· 

(ι)  από πενήντα επτά (57) έως και εξήντα (60)  μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 
πενήντα πέντε τοις εκατό (50%). 

Καταβολή δόσεων. 4. Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) 
με τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής ή κατά περίπτωση υπηρεσία του Τμήματος 
Φορολογίας. 
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Απαλλαγή από 
επιβαρύνσεις. 

5.  Οι υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές δεν επιβαρύνονται εφεξής με επιβαρύνσεις ή τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής κατά του οικείους φορολογικούς νόμους. 
 

Υποβολή ένστασης. 6.  Σε περίπτωση που ο οφειλέτης διαφωνεί με την απόφαση του Εφόρου Φορολογίας να 
απορρίψει την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης ή με το ποσό της ληξιπρόθεσμης 
οφειλής ή με τον τερματισμό της ρύθμισης, τότε ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει ένσταση σε 
προκαθορισμένο έντυπο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας. 
 
Η απόφαση του Εφόρου θα κοινοποιείται γραπτώς στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο εντός τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία λήψης της. 
 

Τερματισμός 
ρύθμισης. 
 

7.  Η ρύθμιση τερματίζεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της 
οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης 
αυτής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: 

(α) κατά τη διάρκεια της ρύθμισης δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και 
Φ.Π.Α., τις οποίες έχει υποχρέωση να υποβάλλει εντός της προθεσμίας υποβολής τους· ή 

(β) εάν δημιουργήσει οποιαδήποτε νέα οφειλή, που αφορά περίοδο μετά τη 31η Δεκεμβρίου 
2015, η οποία δεν έχει διευθετηθεί με οποιοδήποτε τρόπο· ή 

(γ) καθυστερεί να καταβάλει σωρευτικά οποιεσδήποτε πέντε (5) δόσεις· 
 
Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν 
πληρούνται οι όροι των διατάξεων των περί  της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων 
Φορολογικών Οφειλών Νόμων του 2017 μέχρι 2021 και της παρούσας Γνωστοποίησης, η 
ρύθμιση τερματίζεται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης.  
 

Εκκρεμείς ποινικές 
διώξεις. 

8. Σε περίπτωση που εκκρεμεί ποινική δίωξη εναντίον οφειλέτη και ο οφειλέτης αυτός 
υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση και η αίτηση αυτή εγκρίνεται, τότε ο Έφορος 
Φορολογίας αποτείνεται στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας πληροφορώντας τον σχετικά 
για σκοπούς αναστολής ποινικής δίωξης, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο. 
 
Σε τέτοια περίπτωση ο οφειλέτης δεν απαιτείται να υποβάλει σχετικό αίτημα προς το Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 
 

Έναρξη ισχύος της 
Γνωστοποίησης. 

9. Η παρούσα Γνωστοποίηση τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έκδοσής της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24092409




