
 

 

1 / 4 
 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
1471 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος:  22 Δεκεμβρίου 2020 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

δυνάμει του Περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα 

Νόμου 2017 (184(I)/2017) όπως έχει τροποποιηθεί 

 

1. Γενικά για το Τμήμα Φορολογίας 

Το Τμήμα Φορολογίας από την 1η Ιουλίου 2014, έχει συσταθεί με βάση τον Περί 

Τμήματος Φορολογίας Νόμος του 2014 (Ν. 70(I)/2014) όπως έχει τροποποιηθεί, 

έχοντας ενοποιήσει τις δυο μεγαλύτερες φορολογικές αρχές της Δημοκρατίας, το 

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(ΦΠΑ). 

Επικεφαλής του Τμήματος Φορολογίας είναι ο Έφορος Φορολογίας, ενώ τη 

Διευθυντική Ομάδα συμπληρώνουν οι τρεις (3) Βοηθοί Έφοροι Φορολογίας. Η 

οργανωτική λειτουργία του Τμήματος στηρίζεται σε τρεις (3) Τομείς που 

αποτελούνται από επιμέρους Μονάδες/Ομάδες/Κλάδους/Επαρχιακά Γραφεία, με 

επικεφαλής ένα Βοηθό Έφορο Φορολογίας σε κάθε Τομέα.  

 

Οργανόγραμμα Τμήματος Φορολογίας  
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Το Τμήμα Φορολογίας είναι επιφορτισμένο με την εφαρμογή των φορολογικών 

νομοθεσιών με επαγγελματισμό και ακολουθώντας τις διεθνείς καλές πρακτικές.  

Αποστολή του Τμήματος Φορολογίας είναι η συνεπής εφαρμογή των φορολογικών 

νομοθεσιών επιδιώκοντας τα χαμηλότερα επίπεδα φοροδιαφυγής διασφαλίζοντας 

τη δίκαιη φορολόγηση με τρόπο που να ενισχύει την εμπιστοσύνη του 

φορολογούμενου, καθώς και η αποτελεσματική συλλογή των φορολογικών εσόδων 

του Κράτους με το ελάχιστο δυνατό κόστος.  

 

2. Δημόσια Πρόσβαση στην Πληροφορία 

Το Τμήμα Φορολογίας, στα πλαίσια που του επιτρέπει η πρόνοια του υπηρεσιακού 

απορρήτου, της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας της πληροφορίας, 

δημοσιεύει στοιχεία που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με το νομοθετικό πλαίσιο, τις 

λειτουργίες, χρήσιμους οδηγούς, δημόσιες διαβουλεύσεις, προσκλήσεις 

προσφορών και τα αποτελέσματα που έχουν άμεση σχέση με τη φύση των 

εργασιών του.  

Το Τμήμα φορολογίας, ενεργώντας στα πλαίσια της διαφάνειας και της καλύτερης 

εξυπηρέτηση του κοινού, παρέχει τις ακόλουθες πηγές πληροφόρησης/υπηρεσιών 

προς τους φορολογούμενους και στο ευρύτερο κοινό (η πρόσβαση/πληροφόρηση 

παρέχεται, εν μέρει, και στην Αγγλική γλώσσα): 

 

i. Ιστοσελίδα Τμήματος Φορολογίας 

Για την άμεση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση καθώς και την ποιοτική 

εξυπηρέτηση των φορολογουμένων το Τμήμα Φορολογίας διατηρεί και ενημερώνει 

την τμηματική ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.mof.gov.cy/tax.  

Στην ιστοσελίδα υπάρχουν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα 

Φορολογίας, τις λειτουργίες του και την αλληλεπίδραση με το κοινό.  Στο 

Παράρτημα 11 παρατίθεται αναλυτικό διάγραμμα με τη δομή και το περιεχόμενο 

της ιστοσελίδας του Τμήματος καθώς και σχετικές επεξηγήσεις του υλικού που 

περιλαμβάνεται. 

Το κοινό ενημερώνεται, σε τακτική βάση και όποτε προκύπτει ανάγκη, μέσω 

Ανακοινώσεων στην ομώνυμη ενότητα της ιστοσελίδας του Τμήματος (με την 

επιλογή RSS feed). 

 

 
1 Το Παράρτημα 1 τροποποιείται χωρίς την τροποποίηση του Σχεδίου Δημοσίευσης, όταν υπάρχουν 
σημαντικές αλλαγές στη δομή και στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας του Τμήματος Φορολογίας 

http://www.mof.gov.cy/tax
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ii. Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας Ariadni 

Επιπρόσθετα, το Τμήμα, παρέχει τη δυνατότητα στους πιστοποιημένους από τα 

ΚΕΠ/ΚΕΠΟ φορολογούμενους, μέσω ηλεκτρονικών λογαριασμών στην 

Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο ARIADNI, να έχει πρόσβαση στις 

προσωπικές/εταιρικές φορολογικές του πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές 

οφειλές προς το Τμήμα τις οποίες μπορεί να διακανονίσει, υπό προϋποθέσεις, μέσω 

της ένταξης σε σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών.  

 

iii. Σύστημα TAXISnet 

Το Τμήμα Φορολογίας διατηρεί το Σύστημα TAXISnet για την υποβολή και προβολή 

των πλείστων Φορολογικών Δηλώσεων που υποβάλλονται στο Τμήμα (Δήλωση 

Εισοδήματος Ατόμου και Εταιρείας, Δήλωση Εργοδότη, Δήλωση Παρακράτησης 

Άμυνας, Δήλωση ΦΠΑ κ.α.). Επιπλέον, μέσω του Συστήματος TAXISnet, παρέχει 

τη δυνατότητα εκτύπωσης των φορολογικών δηλώσεων και της κατάστασης 

υποβολής και της χρήσης τους ως βεβαιώσεις από το Τμήμα, δωρεάν χωρίς την 

καταβολή του οποιουδήποτε τέλους χαρτοσήμου που ισχύει για την έκδοση 

βεβαίωσης και χωρίς χρονοτριβή.  

 

iv. Φορολογική Πύλη (Tax Portal) 

Η φορολογική πύλη είναι διαθέσιμη στο κοινό από τον Ιούνιο 2020 μέσω της 

ιστοσελίδας https://taxportal.mof.gov.cy. Ο κάθε φορολογούμενος, με τους 

προσωπικούς του κωδικούς που διατηρεί για σκοπούς Σύστηματος TAXISnet,  έχει 

πρόσβαση στις φορολογικές πληροφορίες που τον αφορούν και λαμβάνει 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες από το Τμήμα.  

 

3. Δημοσιονομική Διαχείριση 

Το Τμήμα Φορολογίας αποτελεί δημόσια αρχή τις οποία τα έσοδα και δαπάνες 

εμφανίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και είναι δημοσιευμένα στη 

Δημοσιονομική Έκθεση η οποία ετοιμάζεται από το/η Γενικό/ή Λογιστή/στρια της 

Δημοκρατίας και κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσα σε τρεις μήνες 

από τη λήξη του οικονομικού έτους, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Συντάγματος. Η 

ετήσια Δημοσιονομική Έκθεση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γενικού 

Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (www.treasury.gov.cy) κάτω από την ενότητα 

Λογαριασμοί του Δημοσίου. 

https://taxportal.mof.gov.cy/
http://www.treasury.gov.cy/
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Παράλληλα, τα ετήσια, τριμηνιαία και μηνιαία έσοδα του Τμήματος Φορολογίας 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.mof.gov.cy/tax) κάτω από την 

ενότητα Στατιστικά Στοιχεία. 

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, δημόσιων συμβάσεων και συμμετοχής σε 

δημόσια διαβούλευση δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

(www.mof.gov.cy/tax) κάτω από την ενότητα Ενημέρωση. 

 

4. Αρχεία και Μητρώα 

Στα πλαίσια διεξαγωγής των εργασιών του Τμήματος, τηρείται αρχείο με την 

αλληλογραφία του Τμήματος και αρχείο με φορολογικούς φακέλους. Τα αρχεία 

τηρούνται σε έντυπη μορφή, σε ηλεκτρονική ή και στις δυο μορφές, ενώ 

ακολουθούνται οι αρχές των διαβαθμισμένων αρχείων όπου προβλέπεται.  

Το Τμήμα Φορολογίας διατηρεί το φορολογικό μητρώο της και το μητρώο ΦΠΑ, στα 

οποία καταχωρούνται και φυλάσσονται οι φορολογικές πληροφορίες των 

εγγεγραμμένων προσώπων. Επιπλέον διαθέτει μηχανογραφικά συστήματα 

φορολόγησης για σκοπούς ελέγχου και επιβολής φορολογιών στα οποία 

φυλάσσονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στοιχεία που σχετίζονται με τη 

φορολόγηση του αντικειμένου του κάθε Νόμου που εφαρμόζει το Τμήμα. 

Για τη διεξαγωγή των εργασιών του Τμήματος Φορολογίας, όλο το προσωπικό του 

Τμήματος και οι εξωτερικοί συνεργάτες δεσμεύονται από το υπηρεσιακό απόρρητο 

όπως καθορίζεται από τις πρόνοιες των άρθρων 4 των Περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου και Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο, όπως 

έχουν τροποποιηθεί. 

 

5. Έγκριση και Αναθεώρηση Σχεδίου Δημοσίευσης 

Το παρόν Σχέδιο Δημοσίευσης εγκρίθηκε από την Επίτροπο Πληροφοριών2 στις 7 

Απριλίου 2020 κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 38 του περί του Δικαιώματος 

Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμων (Ν.184(Ι)/2017) όπως 

έχει τροποποιηθεί και θα αναθεωρείται όποτε προκύπτει ανάγκη για αναθεώρηση. 

 

 

 
2 Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα 
Νόμων (Ν. 184(Ι)/2017 όπως έχει τροποποιηθεί, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα ενεργεί και ως Επίτροπος Πληροφοριών. 

http://www.mof.gov.cy/tax
http://www.mof.gov.cy/tax
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Ενότητες Ιστοσελίδας

www.mof.gov.cy/tax 
Κατηγορίες Πληροφοριών Περισσότερες Πληροφορίες

Έφορος Φορολογίας Χαιρετισμός Έφορου Φορολογίας

Ιστορικό Πληροφορίες σχχετικά με την ίδρυση του Τμήματος Φορολογίας

Όραμα / Αποστολή Περιγραφή Οράματος/Αποστολής όπως διαγράφονται από το Στρατηγικό Σχέδιο

Οργανωτική Δομή 
Διαγραμματική απεικόνιση των Τομέων/Μονάδων/Ομάδων/Επρχιακών Γραφείων που λειτουργούν στο 

Τμήμα

Κώδικας Δεοντολογίας Εκδόσεις σχετικά με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος

Ετήσιες Εκθέσεις Δημοσίευση Ετήσιων Εκθέσεων

Κενές Θέσεις Δημοσίευση Κενών Θέσεων

Νομοθεσία
Λίστα των Νομοθεσιών άμεσης φορολογίας που εφαρμόζει το Τμήμα Φορολογίας και παραπομπή σε 

όλο το νομοθετικό πλάισιο (Νόμοι, Κανονισμοί, Διατάγματα, Γνωστοποιήσεις) για έκαστη νομοθεσία.

Δηλώσεις
Όλες οι διαθέσιμες Δηλώσεις Εισοδήματος για μισθωτούς, αυτοεργοδοτούμενους, εταιρείες, εργοδότες 

και Δηλώσεις Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Κεφαλαιουχικών Κερδών

Έντυπα

Όλα τα σχετικά με την άμεση φορολογία έντυπα π.χ. Εγγραφή και τροποποίηση στοιχείων 

φορολογούμενου, για κάθε είδος φόρου, για την έγκτκατη εισφορά ιδιωτικού τομέα,  ειδικούς φόρου και 

άλλα.

Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών
Διαθέσιμες πληροφροίες για Συμφωνίες FATCA, CRS, CbCR, DAC2 (Ανακοινώσεις,

Ενημερωτικά Έντυπα, Υποβολή Στοιχείων, Συμβαλλόμενα Κράτη, Νομοθεσία)

Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και 

άλλες Συμβάσεις

Παραπομπή στο αρχείων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που σύναψε η Κυπριακή 

Δημοκρατία με άλλα κράτη και αρχείο με κείμενα Πολυμερών ή Διμερών Συμβάσεων

Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα
Διαδραστικός, Αλφαβητικός κατάλογος των εγκεκριμένων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και ευρετήριο 

(συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων έγκρισης)

Εγκύκλιοι / Ενημερωτικά Έντυπα / Οδηγοί
Διαδραστικός κατάλογος δημοσιευμένων εγκυκλίων με ευρετήριο, 

Χρήσιμοι οδηγοί και Ενημερωτικά έντυπα

Άλλο Ενημερωτικό Υλικό

 ☉ Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας

 ☉ Υποχρεώσεις Φορολογουμένων

 ☉ Φορολογικοί Συντελεστές

 ☉ Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ)

 ☉ Τόκος Υπερημερίας και Επιβαρύνσεις

 ☉ Συχνά Λάθη κατά την υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού

 ☉ Φορολογικός Προσδιορισμός Εισοδήματος Εταιρειών - Εγκύκλιοι που εφαρμόζονται για σκοπούς 

βεβαίωσης Ελεγκτών/Φορολογικών Συμβούλων (ΤΦ 172)

 ☉ Εργαλείο Υπολογισμού Αυτοφορολογίας Φυσικού Προσώπου

 ☉ Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

 ☉ Επιτόκιο Απόδοσης Δεκαετούς Κυβερνητικού Ομολόγου

 ☉ Έκδοση Νόμιμων Τιμολογίων και Αποδείξεων Είσπραξης

 ☉ Έγγραφα και προϋποθέσεις για έγκριση Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων

 ☉ Συχνές Ερωτήσεις

Το Τμήμα

Άμεση Φορολογία
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Ενότητες Ιστοσελίδας

www.mof.gov.cy/tax 
Κατηγορίες Πληροφοριών Περισσότερες Πληροφορίες

Το Τμήμα

Νομοθεσία Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ΦΠΑ και Αποφάσεις Δικαστηρίου

Δηλώσεις Τ.Φ.1004 Δήλωση ΦΠΑ

Έντυπα
Όλα τα έντυπα σχετικά με το ΦΠΑ π.χ. Εγγραφή-Ακύρωση-Αλλαγή στοιχείων στο Φορολογικό 

Μητρώο, ειδικά καθεστώτα, μειωμένοι συντελστές ΦΠΑ, πιστροφές ΦΠΑ και άλλα.

VIES Γενικές Πληροφορίες, Ανακοινώσεις, Οδηγοί, Εργαλείο επαλήθευσης Αριθμού ΦΠΑ κ.α.

INTRASTAT Ανακοινώσεις, Έντυπα, Οδηγοί και Ενημερωτικά Φυλλάδια κ.α.

Επιστροφή ΦΠΑ για επιχερηματικά έξοδα σε 

άλλο Κράτος Μέλος

Πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη,  Ανακοινώσεις, Τεχνικά Θέματα, Νομοθεσία, Επικοινωνία, 

Εγχειρίδια

Μικρή Μονοαπευθυντική Θυρίδα (MOSS) Γενικές Πληροφορίες, Πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη και Οδηγός

Εγκύκλιοι / Ενημερωτικά Έντυπα / Οδηγοί
Διαδραστικός κατάλογος δημοσιευμένων εγκυκλίων ΦΠΑ με ευρετήριο, 

Χρήσιμοι οδηγοί και Ενημερωτικά έντυπα

Άλλο Ενημερωτικό Υλικό
☉ Πληροφορίες για τις Επιχειρήσεις (συντελεστές ΦΠΑ, βεβαιώσεις, οδηγοί κ.α.)

☉ Πληροφορίες για το Κοινό (συντελεστές ΦΠΑ, δικαιώματα και υποχρεώσεις.α.)

TAXISnet
☉ Είσοδος στο Σύστημα 

☉ Ενημερωτικό Yλικό

η-Πληρωμές

 ☉ Άμεση Φορολογία

 ☉ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

 ☉ Ληξιπρόθεσμες Φορολογικές Οφειλές (ενταγμένες σε σχέδιο ρύθμισης μέσω "Αριάδνης") 

Φορολογική Πύλη  ☉ Παραπομπή στον ιστότοπο της Φοορλογικής Πύλης

Αριάδνη
☉ Εισοδος στην Αριάδνη - Φορολογικές Υπηρεσίες 

☉ Διαδικασία πρόσβασης στις Φορολογικες Υπηρεσίες 

VIES
Επαλήθευση Αριθμού Εγγραφής Φ.Π.Α. ( γίνεται σύνδεση στην βασική υποενότητα "Έμμεση 

Φορολογία Φ.Π.Α. / VIES / Επαλήθευση Αριθμού Εγγραφής Φ.Π.Α.)

MOSS

Γενικές Πληροφορίες, Πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη και Οδηγός gia Μικρή Μονοαπευθυντική 

Θυρίδα (MOSS) -γίνεται σύνδεση στην βασική υποενότητα "Έμμεση Φορολογία Φ.Π.Α. / Μικρή 

Μονοαπευθυντική Θυρίδα (MOSS).

Επιστροφή ΦΠΑ
Πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη,  Ανακοινώσεις, Τεχνικά Θέματα, Νομοθεσία, Επικοινωνία, 

Εγχειρίδια

Φορολογικά Θέματα
Φυσικά Πρόσωπα, Επιχειρήσεις, Ακίνητη 

Ιδιοκτησία, Διαδικτυακές Υπηρεσίες
Συγκέντρωση πληροφοριών για καλύτερη καθοδήγηση ομάδων φορολογουμένων

Έμμεση Φορολογία ΦΠΑ

η-Υπηρεσίες
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Ενότητες Ιστοσελίδας

www.mof.gov.cy/tax 
Κατηγορίες Πληροφοριών Περισσότερες Πληροφορίες

Το Τμήμα

Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις του Τμήματος Φορολογίας (τελευταίες και αρχείο)

Φορολογικό Ημερολόγιο
Διαδραστικό ημερολόγιο για χρήση ως οδηγός για τις φορολογικές υποχρεώσεις εντός του 

ημερολογιακού έτους

Δραστηριότητες Ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του Τμήματος

Βίντεο Οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με τις δραστηριότητες του Τμήματος

Δημόσιες Διαβουλεύσεις Πρόσκληση για συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις και σχετικό υλικό

Τιμές Συναλλάγματος Παραπομπή στο Τμήμα Τελωνείων και την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα

Πίνακας Αξιών Πληθωρισμού
Πίνακας με τις μηνιαίες διακυμάνσεις στον πληθωρισμό για σκοπούς υπολογισμού του Φόρου 

Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών

Τόκος Υπερημερίας Πίνακας με τον εκάστοτε τόκο υπερημερίες σε πληρωτέα επιστρεπτέα ποσά φόρου 

Στατιστικά Στοιχεία Στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα του Τμήματος (π.χ. Έσοδα, Επιστροφές, Φορολογική Βάση κ.α.)

Συνήθεις Ερωτήσεις Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα που τίθονται από φορολογούμενους και επαγγελματίες

Επικοινωνία 
Τηλέφωνα Επικοινωνίας Κεντρικών/Επαρχιακών Γραφείων, Τηλέφωνα TAXISnet, Διευθύνσεις 

Κεντρικών / Επαρχιακών Γραφείων

Στρατηγικό Σχέδιο Τριετές Στρατηγικό Σχέδιο, τρίπτυχο και μονοσέλιδο υλικο

Τι έχουμε πετύχει Βίντεο για παρουσίαση βασικών στόχων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια έτους

Μαθαίνω για τους Φόρους
Παραπομπή σε εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Ευρωπαικής Επιτροπής η οποία αφορά ενημέρωση των 

νέων της Ευρώπης για τους φορους και ανάπτυξη φορολογικής κουλτούρας. 

Εκπίδευση Φορολογουμένων Ενημέρωση σχετικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος προς το κοινό

Άλλα Εικονίδια και Συντομεύσεις

Επίκαιρες θεματικές ενόητες όπως διοργανώσεις (συνέδρια), ειδικούς φόρους (ΓΕΣΥ), Brexit καθώς και 

παραπομπές σε επιμέρους περιεχόμενο των Ενοτήτων που κρίνονται χρησιμότερες στους επισκέπτες 

της ιστοσελίδας, κ.α.

Ανεξάρτητα Εικονίδια 

στην Αρχική Σελίδα

Ενημέρωση
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