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Ετήσια Έκθεση Τμήματος Φορολογίας για το έτος 2017

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 2017 αποτελείτο από
529 λειτουργούς (περιλαμβάνονται 22 λειτουργοί οι οποίοι αποσπάστηκαν από
αλλά Τμήματα) και 244 άτομα που αποτελούν το γραμματειακό και ωρομίσθιο
προσωπικό. Επίσης, στο Τμήμα εξακολουθούν να υπάρχουν 90 επιπρόσθετες
θέσεις λειτουργών οι οποίες παραμένουν κενές λόγω της παγοποίησης των
προσλήψεων και προαγωγών, πράγμα που δυσχεραίνει την επιχειρησιακή του
ικανότητα.
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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 2017 έχει παραμείνει στη μορφή
με την οποία συστάθηκε το Τμήμα, παρόλο που ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος
και λόγω της υποστελέχωσης, η σύνθεση των Μονάδων επιδέχεται συχνά
τροποποιήσεις.
Το Τμήμα Φορολογίας συνεχίζει να ακολουθεί σε γενικές γραμμές το Στρατηγικό Σχέδιο
2016-2019, όπου τέθηκαν οι κύριοι Στρατηγικοί Στόχοι, Δράσεις και Δραστηριότητες,
δίνοντας κυρίως έμφαση στις πρακτικές ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης.
ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Η διαδικασία εξεύρεσης κατάλληλων κτηρίων για τη στέγαση των ενιαίων επαρχιακών
γραφείων Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας συνεχίστηκε και κατά το 2017.
Συγκεκριμένα, παρόλο που πραγματοποιήθηκαν κάποιες συναντήσεις με τον Κεντρικό
Φορέα Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών, το έργο παγοποιήθηκε λόγω των τελευταίων
εξελίξεων στον εν λόγω Φορέα αλλά και λόγω της αλλαγής στην ιδιοκτησία των υπό
συζήτηση κτηρίων.
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
Η Μονάδα Εξυπηρέτησης και Εκπαίδευσης Φορολογουμένων κατά το 2017, μεταξύ
άλλων, εφάρμοσε τις πιο κάτω δράσεις για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με το
Τμήμα:
1. Αναβάθμιση Ιστοσελίδα Τμήματος – 1η Φάση
2. Οργάνωση σημείων εξυπηρέτησης και ενημέρωση σε σχέση με την υποχρεωτική
ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.
3. Οργάνωση κεντρικής μονάδας TAXISnet για την επικείμενη υποχρεωτική
ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης εισοδήματος ατόμου
4. Εκστρατείες ενημέρωσης για το Σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών

οφειλών και της χρήσης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ηλεκτρονική υποβολή,
ηλεκτρονικές πληρωμές) Τμήματος Φορολογίας, εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκά
κονδύλια και σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Τ.Η.Ε.)

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017

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 αναγκών και στην ετοιμασία σχετικών προδιαγραφών με στόχο την
κατάρτιση των εντύπων προσφορών για Νέο Μηχανογραφικό Σύστημα ώστε κατά
2017 να προκηρυχτεί η σχετική προσφορά.

Ακολουθεί η χρονολογική ανάλυση των ενεργειών που έγιναν από την Ομάδα Έργου
και την πρόοδο του έργου κατά το 2017:
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΛΗΧΘΗΚΑΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1/2017 – 7/2017:

Προετοιμασία των εγγράφων για το Στάδιο Προεπιλογής του Διαγωνισμού.

4/2017 – 5/2017:

Δημόσια Διαβούλευση των εγγράφων του σταδίου της προεπιλογής καθώς και των προσχεδίων των απαιτούμενων λειτουργιών κατά την οποία
λήφθηκε αριθμός σχολίων από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

31/07/2017:

Έγκριση του έργου από το Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(ΣΗΔ).

31/07/2017:

Προκήρυξη διαγωνισμού (ΤΦ 06/2017) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την υλοποίηση, συντήρηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου
Συστήματος Φορολογικής Διαχείρισης.

01/08/2017 20/10/2017:

Υποβολή ερωτήσεων, από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς,
στα έγγραφα του Διαγωνισμού (ΤΦ 06/2017) και απαντήσεις σε αυτές από
το Τ.Φ.

01/08/2017 –
Σήμερα:

Προετοιμασία εγγράφων για το Στάδιο Ανάθεσης του Διαγωνισμού (ΤΦ
06/2017).

03/11/2017:

Τέλος προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό (ΤΦ 06/2017).

06/11/2017:

Αποσφράγιση των αιτήσεων συμμετοχής για το Διαγωνισμό (ΤΦ
06/2017).

14/11/2017:

Έναρξη αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτήσεων συμμετοχής για το Διαγωνισμό (ΤΦ 06/2017).
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΤΗ

ΒΑΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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
στο οργανόγραμμα, είναι και οι Μονάδες Διαχείρισης Κινδύνου και Ελέγχου και
Συμμόρφωσης.
Από το 2017 η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνου σε στενή συνεργασία με τη Μονάδα
Ελέγχου και Συμμόρφωσης έχει προβεί στις εκστρατείες που ακολουθούν με στόχο
τόσο την ενημέρωση του κοινού για τις φορολογικές του υποχρεώσεις καθώς επίσης και
τη βοήθεια τους στο να συμμορφωθούν.
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ιαν-Δεκ
2017

Ιούλ-Δεκ
2017

Αύγ-Σεπτ
2017

ΕΙΔΟΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Διερεύνηση Φορολογουμένων που έχουν σχέση με ξένες
οντότητες

644
επιστολές

Εκστρατεία Συμμόρφωσης Φορολογουμένων από
τους οποίους εντοπίστηκαν αδήλωτα εισοδήματα
στις Δηλώσεις Εισοδήματοςπ.χ.

Έσοδα από Ενοίκια

Έσοδα από εισαγωγή μηχανοκινήτων οχημάτων με σκοπό τη μεταπώληση ή ιδία χρήση

1.281
επιστολές

Επισκέψεις Συμμόρφωσης ως προς την υποβολή περίπου 1.000
Δηλώσεων ΤΦ1/ΤΦ4/ΦΠΑ4/ΤΦ7, ενημέρωση της επισκέψεις Παφορολογικής βάσης, ενημέρωση των φορολογου- γκύπρια, στη βάση υπερωριακής
μένων επί των φορολογικών τους υποχρεώσεων,
απασχόλησης
έκδοση νόμιμων τιμολογίων και αποδείξεων, εξα- για να καλυφθεί
κρίβωση νομιμότητας ΦΗΜ, καταμέτρηση και συμ- όλο το εύρος των
επαγγελμάτων
φιλίωση ταμείου
και των ωρών
αιχμής

Σεπτ-Δεκ
2017

Συμμόρφωση Επαγγελματιών (Ιατρών / Οδοντιάτρων / Δικηγόρων / Λογιστών / Δικηγόρων) φυσικών και νομικών προσώπων με την υποχρέωση
υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος ή/και Δήλωσης
ΦΠΑ

1.451
επιστολές
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2. Εργασίες του Τμήματος
2.1. Μητρώο Φορολογούμενων
Η φορολογική βάση άμεσης φορολογίας κατά το τέλος του 2017 περιλάμβανε
854.314 ενεργούς φακέλους φορολογουμένων και η βάση έμμεσης φορολογίας
90.674 ενεργούς φορολογούμενους. Η βάση άμεσης φορολογίας παρουσίασε αύξηση
31.464 φορολογούμενων σε σχέση με το 2016, προερχόμενη από τα νέα
εγγεγραμμένα νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα για σκοπούς φόρου εισοδήματος
και πρόσωπα με υποχρέωση μόνο για ακίνητη ιδιοκτησία. Το μητρώο της έμμεσης
φορολογίας κατά το τέλος του 2017 παρουσίασε μικρή αύξηση ύψους 2.904 σε
σχέση με το 2016, κυρίως προερχόμενη από την εγγραφή νέων νομικών προσώπων
και συνεχίζοντας το ρυθμό των προηγούμενων ετών.
Πιο πάνω διαφαίνεται η ανάλυση των μητρώων του Τμήματος Φορολογίας ανά τύπο
φορολογούμενου.
Η διαδικασία εκκαθάρισης της βάσης που άρχισε το 2016 συνεχίστηκε και το 2017,
έχοντας πάντοτε γνώμονα τη πρόοδο εκκαθάρισης του Μητρώου Εταιρειών που
τηρείται από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

2.2. Διαχείριση Δηλώσεων και Επιβολή Φορολογίας
Κατά το 2017 παραλήφθηκαν συνολικά 399.166 Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών και
Νομικών Προσώπων ανεξαρτήτως φορολογικού έτους που αφορούσαν. Οι 299.500
Δηλώσεις Εισοδήματος παραλήφθηκαν από Φυσικά Πρόσωπα (Μισθωτούς και
Αυτοεργοδοτούμενους), με το 28,2% (84.693) να έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω
Taxisnet. Οι υπόλοιπες 99.666 Δηλώσεις Εισοδήματος που παραλήφθηκαν
αφορούσαν Νομικά Πρόσωπα. Επιπρόσθετα, υποβλήθηκαν 296.158 Δηλώσεις ΦΠΑ
για το έτος 2017.

2.3. Διαδικασία Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών
Τον Ιανουάριο 2017 θεσπίστηκε ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων
Φορολογικών Οφειλών Νόμος (Ν.4(Ι)/2017), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 3
Ιουλίου 2017 σύμφωνα με Γνωστοποίηση ΚΔΠ 200/2017 του Εφόρου Φορολογίας.
Σκοπός του Νόμου είναι η διευκόλυνση για την αποπληρωμή οφειλόμενων φόρων
που αφορούν τα φορολογικά έτη και φορολογικές περιόδους μέχρι το 2015,
παραχωρώντας έκπτωση στις χρηματικές επιβαρύνσεις σε ποσοστό ανάλογο με τον
αριθμό των δόσεων που επιλέγει ο οφειλέτης.
Το Τμήμα Φορολογίας ανέπτυξε το κατάλληλο μηχανογραφικό εργαλείο και δια της
Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας ARIADNI έδωσε την δυνατότητα στους
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φορολογούμενους να δημιουργούν τις ρυθμίσεις που επιθυμούσαν για να
επωφεληθούν της ρύθμισης. Η καταβολή των δόσεων γίνεται επίσης ηλεκτρονικά
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που
συμβλήθηκε στην εν λόγω διαδικασία.

2.4. Εκκαθάριση Φορολογικής Βάσης
Κατά το 2017 το Τμήμα Φορολογίας συνέχισε την εκστρατεία εκκαθάρισης της
φορολογικής βάσης με στόχο την αύξηση των επιπέδων συμμόρφωσης των
νομικών προσώπων που πραγματοποιήθηκε κατά το 2014. Η προσπάθεια αυτή
γίνεται σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου
Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ) λόγω της άμεσης σύνδεσης των δυο μητρώων.

2.5. Παραλαβή Δηλώσεων Εισοδήματος
Κατά το 2017 το Τμήμα Φορολογίας, όπως και τα προηγούμενα έτη που
ακολούθησαν την ενοποίηση, έχει εκμεταλλευτεί θετικά την ύπαρξη περισσότερων
επαρχιακών γραφείων, διευκολύνοντας έτσι τα φυσικά πρόσωπα στην υποβολή της
δήλωσης εισοδήματος για το έτος 2016 κατά το μήνα Απρίλιο 2017. Η ύπαρξη των
επιπρόσθετων σημείων παραλαβής των δηλώσεων είχε ως αποτέλεσμα τη
γρηγορότερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων αποφορτίζοντας τη διαδικασία.
Εκπρόσωποi τύπου του Τμήματος Φορολογίας, ενημέρωσαν και καθοδήγησαν τους
φορολογούμενους μέσω ανακοινώσεων στον τύπο και των ΜΜΕ, συμμετέχοντας σε
διάφορες ραδιοτηλεοπτικές ενημερωτικές και ειδησεογραφικές εκπομπές για την
υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού, τον τρόπο
συμπλήρωσης της Δήλωσης, τον τρόπο υπολογισμού του φόρου και τις
ημερομηνίες υποβολής και καταβολής του οφειλόμενου φόρου. Παράλληλα, το
Τμήμα, μέσω της Μονάδας Εξυπηρέτησης και Εκπαίδευσης Φορολογουμένων έχει
εκδώσει χρήσιμο οδηγό συμπλήρωσης της Δήλωσης Εισοδήματος, για την
καλύτερη καθοδήγηση των πολιτών.

2.6. Καθυστερημένη Εργασία Διευθέτησης Φορολογιών Νομικών
Προσώπων
Κατά τον Ιούλιο 2017 συστάθηκαν ομάδες με στόχο την βεβαίωση φορολογιών
νομικών προσώπων για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος και Έκτακτης Εισφοράς για
την Άμυνα για παλαιότερα φορολογικά έτη (2003-2005).
Η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε λόγω του ότι τα παλαιότερα έτη πιθανώς να
μην ήτανε μηχανογραφημένα και δεν ήταν δυνατή η αυτόματη (bulk) φορολόγηση
καθώς επίσης και η δυνατότητα εφαρμογής των διαφόρων προνοιών της
νομοθεσίας που αφορά πρόσφατα φορολογικά έτη που εμπλέκουν παλαιότερα
φορολογικά έτη π.χ. μεταφορά ζημιών για πέντε συνεχή φορολογικά έτη.
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Κατά την περίοδο Ιούλιος – Δεκέμβριος 2017 έχουν εκδοθεί 59.546 φορολογίες
για τα φορολογικά έτη 2003-2005 και εκκρεμούν 4.572 για τις οποίες
προγραμματίζεται να σταλεί επιστολή ενημέρωσης και συμμόρφωσης εντός του
2018.

2.7. 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.
Η εικόνα των μη διευθετημένων ενστάσεων κατά τις 31 Δεκέμβριου 2017 (14.885)
παρουσιάζει μείωση κατά 3.464 σε σχέση με τις αρχές του έτους (18.349), εκ των
οποίων οι 1.097 αφορούσαν ενστάσεις για φορολογικά έτη πριν το 2003. Στον πιο
πάνω συνολικό αριθμό συμπεριλαμβάνονται και οι νέες ενστάσεις που
παραλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.

2.8. Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ
Μέσα στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών του Τμήματος
Φορολογίας, έχουν ψηφιστεί κατά το 2016 κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 367/2016) που
καθιστούν υποχρεωτική την ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων Φ.Π.Α. (έντυπο
Φ.Π.Α. 4) από τις 2/5/2017 (εξαιρουμένων των φορολογουμένων που εμπίπτουν
στο Ειδικό Καθεστώς Αγροτών και το Ειδικό Καθεστώς Αστικών Ταξί).
Για την ομαλή μετάβαση στη σχετική υποχρέωση, το Τμήμα Φορολογίας, έχει
προχωρήσει στην έκδοση οδηγιών εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
υποβολής δήλωσης (Taxisnet) και υποβολής της Δήλωσης.

3. 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.119(Ι)/2017), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από το φορολογικό
έτος 2017. Σκοπός του Νόμου είναι η προσέλκυση φορολογουμένων
στην Κύπρο οι οποίοι δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι σε άλλο κράτος.

ii.

Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός)
Νόμος (Ν.134(Ι)/2017), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 6/10/2017 και
ισχύει μέχρι 31/12/2019. Σκοπός του Νόμου είναι η παροχή
φορολογικών κινήτρων για την αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων.
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iii.

Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός)
Νόμος (Ν.165(Ι)/2017), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 24/11/2017.
Σκοπός του Νόμου είναι η επέκταση της πρόνοιας για παροχή
αυξημένων κεφαλαιουχικών εκπτώσεων για επενδύσεις σε
επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιούνται κατά τα
φορολογικά έτη 2017 και 2018.

iv.

Θεσπίστηκε ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων
(Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.97(Ι)/2017), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από
την 14/7/2017. Σκοπός του Νόμου είναι να επιφέρει βελτιώσεις στη
φορολογική διαδικασία ώστε αυτή να καταστεί πιο αποδοτική και να
εξοικονομηθούν πόροι, όπως με την υποχρεωτική ηλεκτρονική
υποβολή δήλωσης εισοδήματος.

v.

Θεσπίστηκε ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της
Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.131(Ι)/2017), ο οποίος σε
ισχύ από τις 6/10/2017 και ισχύει μέχρι 31/12/2019. Σκοπός του
Νόμου είναι η παροχή φορολογικών κινήτρων για την αναδιάρθρωση
τραπεζικών δανείων.

vi.

Θεσπίστηκε ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών
(Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.133(Ι)/2017), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ
από τις 6/10/2017 και ισχύει μέχρι 31/12/2019. Σκοπός του Νόμου
είναι η παροχή φορολογικών κινήτρων για την αναδιάρθρωση
τραπεζικών δανείων.

vii. Θεσπίστηκε ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων
(Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.147(Ι)/2017), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ
από τις 20/10/2017. Σκοπός του Νόμου είναι η επεκτείνει την
υποχρέωση των νόμιμων αντιπροσώπων αποθανόντος προσώπου
αναφορικά με την φορολογική υποχρέωση σε φόρο προστιθέμενης
αξίας.
viii. Θεσπίστηκε ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος
(Ν.132(Ι)/2017), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 6/10/2017 και ισχύει
μέχρι 31/12/2019. Σκοπός του Νόμου είναι η παροχή φορολογικών
κινήτρων για την αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων.
ix.

Θεσπίστηκε ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.136
(Ι)/2017), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 6/10/2017 και ισχύει μέχρι
31/12/2019. Σκοπός του Νόμου είναι η παροχή φορολογικών
κινήτρων για την αναδιάρθρωση τραπεζικών δανείων.
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x.

Θεσπίστηκε ο περί Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος (Τροποποιητικός)
Νόμος (Ν.140(Ι)/2017), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 6/10/2017. Σκοπός
του Νόμου είναι να αφαιρείται η εισφορά προς το Ταμείο Εξυγίανσης από τις
δόσεις του ειδικού φόρου.

xi.

Θεσπίστηκε ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών
Οφειλών Νόμος (Ν.4(Ι)/2017), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 3/7/2017
σύμφωνα με Γνωστοποίηση του Εφόρου Φορολογίας. Σκοπός του Νόμου
είναι η διευκόλυνση για την αποπληρωμή οφειλόμενων φόρων που αφορούν
τα φορολογικά έτη μέχρι το 2015.

xii. Θεσπίστηκε ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών
Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.129(Ι)/2017), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ
από τις 29/7/2017. Σκοπός του Νόμου είναι η παράταση της προθεσμίας
υποβολής αίτησης για την αποπληρωμή των οφειλόμενων φόρων βάσει της
ειδικής ρύθμισης για ληξιπρόθεσμες οφειλές.
xiii. Θεσπίστηκε ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών
Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.158(Ι)/2017), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ
από τις 13/11/2017. Σκοπός του Νόμου είναι η ευχέρεια διαγραφής χαμηλού
ποσού οφειλόμενων φόρων από το Υπουργικό Συμβούλιο, των οποίων είναι
ασύμφορη η λήψη εισπρακτικών μέτρων.
xiv. Θεσπίστηκε o Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος
(Ν.86(Ι)/2017) με ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα Αρ. 4610,
7/7/2017 με τον οποίο τροποποιούνται άρθρα του Μέρους ΙV του βασικού
Νόμου.
xv. Θεσπίστηκε o Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.
135(Ι)/2017) με ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα Αρ. 4621,
6/10/2017 με τον οποίο τροποποιείται το άρθρο 2 του βασικού Νόμου.
xvi.Θεσπίστηκε o Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.
157(Ι)/2017) με ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα Αρ. 4626,
13/11/2017 για εναρμονιστικούς σκοπούς.
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Αποτελέσματα Εσόδων του Τμήματος Φορολογίας
Τα συνολικά έσοδα του Τμήματος για το έτος 2017 ανήλθαν στα €3,86δις σημειώνοντας αύξηση ίση με €263εκ (7,3%) σε σχέση με το 2016, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των εσόδων που σημειώθηκε το 2016 σε σχέση με το 2015.
Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση σε απόλυτους αριθμούς καταγράφηκε στα έσοδα
από ΦΠΑ (€154,7 εκ) και από Φόρο Εισοδήματος με €97,9εκ σε σχέση με το
2016. Παράλληλα η μεγαλύτερη απώλεια στα συνολικά έσοδα του έτους σε απόλυτους αριθμούς, προέρχεται από το Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας όπως είναι αναμενόμενο, λόγω του της ακύρωσης του συγκεκριμένου φόρου για το 2017 και ανήλθε στα €40,9εκ.
Αναλυτικά οι εισπράξεις κατά πηγή προέλευσης παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ
2017/2016/2015
ΙΑΝ-ΔΕΚ 2017

%ΔΙΑΦ.
2017/2016

ΙΑΝ-ΔΕΚ 2015

ΔΙΑΦ.
2016/2015
€

%ΦΔΙΑΦ.
2016/2015

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ

ΦΕ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1.366.045.172 1.268.112.196

97.932.976

7,7% 1.205.249.363

62.862.833

5,2%

ΦΠΑ

ΦΠΑ

1.532.866.609 1.378.180.689

154.685.920

11,2% 1.293.478.518

84.702.171

6,5%

ΦΠΑ (Τ) ΦΠΑ (ΤΕΛΩΝΕΙΟ)

ΙΑΝ-ΔΕΚ2016

ΔΙΑΦ.
2017/2016
€

CODE

453.417.993

398.788.026

54.629.968

13,7%

394.552.704

4.235.321

1,1%

16.542.931

57.436.582

(40.893.651)

-71,2%

103.702.132 (46.265.550)

-44,6%

67.887.308

43.416.888

64,0%

292.514.935

(14.667.598)

-5,0%

ΦΑΙ

ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΦΚΚ

ΦΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

111.304.196

ΕΕΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ

277.847.338

ΤΧ

ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ

36.475.358

32.440.676

4.034.683

12,4%

ΑΦ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΟΙ

2.335.615

742.512

1.593.103

214,6%

ΕΕΥ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΔΙΕΥΘ/ΑΥΤΟΕΡΓ/ΣΥΝΤ

60.096.894

97.863.399

(37.766.505)

-38,6%

ΣΥΝΟΛΟ 3.856.932.107 3.593.966.323

262.965.784

22.987.013

51,2%

329.095.522 (36.580.587)

44.900.296

-11,1%

28.235.089

4.205.587

14,9%

1.991.475 (1.248.963)

-62,7%

97.074.926

788.473

0,8%

7,3% 3.498.280.025

95.686.298

2,7%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ
2017/2016/2015
1.532.866.609
1.378.180.689

1.366.045.172
1.268.112.196

1.293.478.518
1.205.249.363

453.417.993
398.788.026
394.552.704

277.847.338
329.095.522
292.514.935

97.074.926
97.863.399
36.475.358 28.235.089
60.096.894
2.335.615
32.440.676
742.512

111.304.196
103.702.132
67.887.308
57.436.582
16.542.931
44.900.296

ΦΕ

ΦΠΑ

ΦΠΑ (Τ)

ΦΑΙ

ΙΑΝ-ΔΕΚ 2017

ΦΚΚ
ΙΑΝ-ΔΕΚ2016

ΕΕΑ

ΤΧ
ΙΑΝ-ΔΕΚ 2015

1.991.475

ΑΦ

ΕΕΥ
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Επιστροφές ΦΠΑ
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη αύξηση στο ποσό των επιστροφών ΦΠΑ
κατά €66,7εκ (35%) για το έτος 2017 σε σχέση με το έτος 2016.
2017
Επιστροφές ΦΠΑ

Αύξηση /
Μείωση

2016

€ 259.727.942 € 192.996.644 € 66.731.298

Μεταβολή
%
34,6%

Σημειώνεται ότι, για εναρμονιστικούς σκοπούς το ποσό των επιστροφών ΦΠΑ δεν
βρίσκεται πλέον στα έξοδα του Προϋπολογισμού 2018 του κράτους, με
αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πρακτικοί περιορισμοί που να εμποδίζουν την
έγκαιρη επιστροφή ΦΠΑ στα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα (υφπ).

5.

Διαχείριση Χρέους Τμήματος Φορολογίας

Η κατάσταση οφειλόμενων φόρων που ακολουθεί παρουσιάζει το σύνολο των
καθυστερημένων φόρων συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων το
οποίο κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανήλθε στα €2,492δις, υψηλότερο κατά
€232εκ (€104εκ Άμεση Φορολογία και €128εκ ΦΠΑ) σε σχέση με τις 31
Δεκεμβρίου 2016 που ήταν €2,26εκ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τον
Σεπτέμβριο του 2017 το αντίστοιχο συνολικό ποσό καθυστερημένων οφειλών ήταν
€2,32εκ, ενώ η συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι αναμενόμενη λόγω του ότι κατά
το 3ο Τρίμηνο 2017 έχουν επιβληθεί μαζικές φορολογίες εισοδήματος.
Σημειώνεται ότι το συνολικό αμέσως απαιτητό ποσό φόρου για το οποίο δεν έχουν
ληφθεί ακόμα μέτρα είσπραξης περιορίζεται στα €565εκ και αυτό συνέβηκε ενόψει
της ψηφισθείσας νομοθεσίας διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών εντός
του 2017.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σύνολο οφειλόμενων φόρων

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΦΟΡΟΥ
€

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΚΟΥ
€

1.737.046.497 580.310.443

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
€
174.907.930

ΣΥΝΟΛΟ
31/12/2017

ΣΥΝΟΛΟ
31/12/2016

€

€

2.492.264.869 2.259.871.101

Μείον: Κατηγορίες μη άμεσα εισπράξεων ποσών φόρου

1.003.380.429 383.998.329

Σύνολο αμέσως απαιτητού ποσού φόρου

733.666.068 196.312.114

78.599.843 1.008.578.025

905.554.417

96.308.086 1.483.686.844 1.354.316.684

Μείον:

Μείων ποσά φόρου που βρίσκονται κάτω από δικαστικά
μέτρα

169.478.291

85.980.530

26.300.173

281.758.994

332.976.386

Μείον:

Μείων ποσά φόρου που βρίσκονται κάτω από νέα
εισπρακτικά μέτρα

101.633.733

30.875.297

9.698.485

160.678.720

160.256.978

Καθαρό αμέσως απαιτητό ποσό φόρου χωρίς μέτρα κατά την
31/12/2017 πριν την κατάσχεση ποσών από τραπεζικούς
λογαριασμούς
Μείον:

462.554.044

79.456.287

Κατάσχεση ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς (garnishing of bank accounts)

42.601.186

566.140.310
944.776

Καθαρό αμέσως απαιτητό ποσό φόρου χωρίς μέτρα κατά την 31/12/2017 565.195.534
Σημ.

422.483.446
910.939
421.572.507

Στο ποσό των €566.140.310 έχουν αφαιρεθεί €18.471.205 για ποσά φόρου που βρίσκονται κάτω από νέα εισπρακτικά μέτρα αλλά δεν είναι δυνατός ο
διαχωρισμός του ποσού φόρου και των επιβαρύνσεων
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Επισημαίνεται ότι κατά το 2017, το Τμήμα Φορολογίας ακολουθεί συγκεκριμένο πλάνο
εργασίας σύμφωνα με το οποίο εφαρμόζονται όλα τα εισπρακτικά μέτρα που
προνοούνται από τις σχετικές νομοθεσίες. Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται ποινικές και
αστικές διώξεις, εφαρμογή memos, writ και κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών
(garnishing of bank accounts). Επίσης, έχουν τεθεί κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται
υποθέσεις αναδιαρθρώσεων δανείων που εμπλέκουν μεταβιβάσεις ακινήτων. Με τα εν
λόγω κριτήρια, είναι εφικτή η αποπληρωμή των οφειλών που συνδέονται με το ακίνητο
και μέρος άλλων οφειλών προς το Τμήμα, πράγμα που επιφέρει μαζικά έσοδα λόγω
συνολικής διευθέτησης οφειλών σε ένα γενικότερο πλάνο διακανονισμού.

6.

Εφαρμογή Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών
Οφειλών

Τον Ιανουάριο 2017 θεσπίστηκε ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων
Φορολογικών Οφειλών Νόμος (Ν.4(Ι)/2017), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 3 Ιουλίου
2017 σύμφωνα με Γνωστοποίηση ΚΔΠ 200/2017 του Εφόρου Φορολογίας. Σκοπός του
Νόμου είναι η διευκόλυνση για την αποπληρωμή οφειλόμενων φόρων που αφορούν τα
φορολογικά έτη και φορολογικές περιόδους μέχρι το 2015, παραχωρώντας έκπτωση
στις χρηματικές επιβαρύνσεις σε ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των δόσεων που
επιλέγει ο οφειλέτης.
Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης στη διαδικασία ρύθμισης είναι η πλήρης
συμμόρφωση με την υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος/Εργοδοτών/ΦΠΑ μέχρι τα
φορολογικό έτος/περίοδο 2015 και ο διακανονισμός μετέπειτα φορολογικών οφειλών
είτε με πλήρη είτε με σταδιακή εξόφληση (δόσεις).
Για την υλοποίηση της εν λόγω διαδικασίας, χρειάστηκε να ετοιμαστούν προδιαγραφές
και να δημιουργηθεί μηχανογραφικό εργαλείο το οποίο μέσω της Κυβερνητικής
Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας ARIADNI επιτρέπει στον οφειλέτη να δημιουργήσει τη
ρύθμιση και να λάβει τους αριθμούς αναφοράς με τους οποίους προβαίνει σε πληρωμή
μέσω internet banking σε μηνιαία βάση.
Ακολουθεί η μηνιαία ανάλυση δημιουργίας ρυθμίσεων κατά τους μήνες Ιούλιο-Δεκέμβριο
2017. Συνολικά δημιουργήθηκαν 9.256 ρυθμίσεις για φορολογικές οφειλές ύψους
€323,8εκ οι οποίες μετά τον υπολογισμό της έκπτωσης με βάση τον αριθμό των δόσεων
που επιλέχθηκε από τον κάθε φορολογούμενου ανέρχεται στα €266εκ ποσό φόρου που
αναμένεται να εισπραχθεί, δεδομένου ότι οι οφειλέτες τηρήσουν τη ρύθμιση που
δημιούργησαν.

