
 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

  
 

Τμήμα Φορολογίας 9 Φεβρουαρίου, 2021 
 

 

Πληρωμή ΦΠΑ σε Δόσεις, για τις περιόδους που λήγουν στις 31/12/2020 
και 31/1/2021, στα πλαίσια διαχείρισης των επιπτώσεων της επιδημίας 

COVID -19 
 

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με το Νόμο N. 5(I)/2021  τα υποκείμενα στο 
φόρο πρόσωπα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες που 
καθορίζονται στο Νόμο (παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνημμένο Κατάλογο 
Οικονομικών Δραστηριοτήτων), και έχουν πληρωτέο ποσό στις φορολογικές 
δηλώσεις που αφορούν τις φορολογικές περιόδους που λήγουν στις 31/12/2020 
και 31/1/2021 με καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής και καταβολής του 
οφειλόμενου ΦΠΑ τις 10/2/2021 και 10/3/2021 αντίστοιχα, δύνανται να προβούν 
στην καταβολή του σε (3) ισόποσες δόσεις καταβλητέες στις 10/4/2021, 10/5/2021 
και 10/6/2021.  
  
Συγκεκριμένα:  
 Για τη φορολογική περίοδο που λήγει στις 31/12/2020 και καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής την 10η Φεβρουαρίου, 2021, η πρώτη δόση θα πρέπει 
να καταβληθεί στις 10/4/2021, η δεύτερη στις 10/5/2021 και η τρίτη στις 
10/6/2021.  

 Για τη φορολογική περίοδο που λήγει την 31/01/2021 και καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής την 10η  Μαρτίου, 2021, η πρώτη δόση θα πρέπει να 
καταβληθεί στις 10/4/2021, η δεύτερη στις 10/5/2021 και η τρίτη στις 
10/6/2021.  

 

Σημειώνεται ότι για να ισχύει η πιο πάνω ρύθμιση, η φορολογική δήλωση για την 
κάθε περίοδο θα πρέπει να υποβληθεί κανονικά πριν ή κατά την καταληκτική της 
ημερομηνία και σε αυτή να παρουσιάζεται το ορθό συνολικό καταβλητέο ΦΠΑ που 
την αφορά ανεξάρτητα  εάν θα επιλεγεί η καταβολή του σε δόσεις σύμφωνα με την 
πιο πάνω ρύθμιση.  
 

Εάν υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο δεν θέλει να επωφεληθεί από την πιο πάνω 
ρύθμιση, για όλο ή για το μέρος του ποσού που οφείλει να καταβάλει σε σχέση με 
τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο που αφορά η ρύθμιση αυτή, μπορεί να 
καταβάλει το ποσό που επιθυμεί με την υποβολή της δήλωσης του ή σε 
οποιοδήποτε άλλο χρόνο μέχρι τις 10/4/2021 χωρίς την επιβολή χρηματικών 
επιβαρύνσεων ή τόκου.  Για το ποσό που θα παραμένει οφειλόμενο στις 
10/4/2021, θα μπορεί να το καταβάλει στις 3 τουλάχιστον ισόποσες δόσεις όπως 
αναλύεται πιο πάνω.  

 

Για κάθε δόση ή και άλλη πληρωμή θα μπορείτε να προβαίνετε σε πληρωμή του 
ΦΠΑ μέσω internet banking με βάση τον αριθμό αναφοράς πληρωμής στη 
Φορολογική Πύλη, επιλέγοντας από την  «κατάσταση οφειλών» - «ΦΠΑ», την 
περίοδο για την οποία πραγματοποιείται η πληρωμή. Στη βάση της ενημέρωσης 
αυτής, δεν χρειάζεται να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φορολογίας για κωδικούς και 
έντυπα πληρωμής. 
 

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου για τις 
δύο αυτές φορολογικές περιόδους δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με την 
συγκεκριμένη ρύθμιση (σε 3 ισόποσες δόσεις κατά τις καθορισμένες ημερομηνίες), 
θα επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνσης 10% και τόκος επί του οφειλόμενου φόρου. 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

 

 

1. Υπεραγορές και παντοπωλεία (με εξαίρεση τις 

επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου) *1 

47.11.1 

2. Ορυχεία και Λατομεία 05.  μέχρι 09. 

3. Δασοκομία και Υλοτομία 02. 

4. Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 61. 

5. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35. 

6. Παραγωγή χημικών ουσιών, προϊόντων, μετάλλων 
καθώς και άλλων μη μεταλλικών προϊόντων  

20. 
23. 
25. 

7. Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και 
φαρμακευτικών σκευασμάτων 

21. 

8. Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων 
καθώς και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και 
θεραπευτικής χρήσης 

27. 
28. 

26.6 

9. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και 
εξοπλισμού 

33. 

10. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση 
αποβλήτων και συναφή 

36. 
37.  
38. 
39. 

11. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, 
περιλαμβανομένων των Αδειοδοτημένων Τραπεζικών 
Ιδρυμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

64. 
65. 
66. 

12. Ιατροί  86. 

13. Κατασκευαστικός τομέας και συναφείς με τον 
κατασκευαστικό τομέα επιχειρήσεις 

41. 
42. 
43. 

14. Χονδρικό εμπόριο συναφές με τον κατασκευαστικό 
τομέα 

46.63 
46.73 
46.74 

15. Χοντρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
μοτοσικλετών, καθώς και συντήρηση, κατασκευή και 
επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεμφερείς 
δραστηριότητες και συναφείς επιχειρήσεις 

45. 

16. Εμπορικοί αντιπρόσωποι 46.11 μέχρι 
46.19 

17. Χοντρικό εμπόριο καπνού, αρωμάτων και καλλυντικών, 
επίπλων, χαλιών, ηλεκτρονικού & τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού &εξαρτημάτων, ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών, ραδιοφωνικών & τηλεοπτικών, Η/Υ, 
περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού, ειδών 
πορσελάνης, γυαλικών και υλικών καθαρισμού και 
συναφείς επιχειρήσεις. 

46.21 
46.35 
46.43 
46.44 
46.45 
46.47 
46.51 
46.52 

 

18. Μη ειδικευμένο χοντρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και 
καπνού 

46.39 

19. Δραστηριότητες προγραμματισμού, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και συναφείς δραστηριότητες 

62. 

20. Νοσοκομειακές Δραστηριότητες 86.1 

21. Γηροκομεία 87.30.1 

22. Φαρμακεία 47.73.1 

23. Εμπόριο ιατρικών, ορθοπεδικών ειδών και 
φαρμακευτικών προϊόντων 

47.74 

24. Λαχειοπώλες και εφημεριδοπώλες 47.99.5 



 

 

47.99.6 

25. Χερσαίες και πλωτές μεταφορές, αποθήκευση, 
ταχυδρομικές δραστηριότητες 

49. 
50. 
52. 
53. 

26. Ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας και κλινικά εργαστήρια 86.10.2 
86.21.2 
86.22.1 
86.23.2 
86.90.1 

27. Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον και 
δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού 
προσωπικού 

87. 
97. 

28. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και συναφείς 
δραστηριότητες 

59. 

29. Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς 
δραστηριότητες 

96.03 

30. Κτηνιατρικές Δραστηριότητες  75. 

31. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, παροχής 
συμβουλών διαχείρισης και συναφείς δραστηριότητες 

70. 

32. Νομικές, λογιστικές και αρχιτεκτονικές δραστηριότητες 69. 
71. 

33. Καθαριστήρια (με εξαίρεση τις επαρχίες 

Αμμοχώστου και Πάφου)*1 

96.01 

34. Πρατήρια Πώλησης Καυσίμων 47.3 

35. Υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία 68. 

36.   
  

Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 
καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε 
κτίρια και εξωτερικούς χώρους (με εξαίρεση τις 

επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου)*1 

80. 
81. 

37. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή 
οικιακής χρήσης, μηχανημάτων και εξοπλισμού 

77. 

 

*1 Η εξαίρεση φορά τις επιχειρήσεις των οποίων η εγγεγραμμένη έδρα της 

επιχείρησης είναι στις Επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου.  Επιχειρήσεις με 
έδρα την Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα που έχουν υποκαταστήματα στις 
επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου δεν μπορούν επωφεληθούν της 
διευκόλυνσης.  
 


