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Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών  

Διαδικασία ένταξης στο Σχέδιο Ρύθμισης 

 

 

Αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται για ένταξη στο σχέδιο Ρύθμισης  Ληξιπρόθεσμων 

Φορολογικών Οφειλών (Ν.4(Ι)/2017 / ΚΔΠ 200/2017), το Τμήμα Φορολογίας  ενημερώνει τα 
ακόλουθα: 
 

1. Δικαιούχοι για Ένταξη στο Σχέδιο Ρύθμισης  
 

Δικαιούχοι είναι οι οφειλέτες των οποίων οι φορολογικές οφειλές έχουν βεβαιωθεί από τον 
Έφορο και αφορούν φορολογικά έτη μέχρι  31/12/2015.  

 
Διευκρινίζεται ότι: 
 

 Φορολογικές οφειλές οι οποίες ήταν καταχωρημένες στα αρχεία του Τμήματος 
Φορολογίας κατά τις 03/07/2017 , μπορούν να ενταχθούν σε σχέδιο ρύθμισης μέχρι τις 

03/01/2018. 

 Φορολογικές οφειλές οι οποίες προέκυψαν ή/και θα προκύψουν μετά τις 03/07/2017 
μπορούν να ενταχθούν σε σχέδιο ρύθμισης εντός 6 μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της οφειλής, στον φορολογούμενο. 

 Φορολογούμενοι που επιθυμούν  να εντάξουν σε σχέδιο ρύθμισης, φορολογικές οφειλές 
που θα προκύψουν στο μέλλον, και αφορούν τα φορολογικά έτη μέχρι 31/12/2015, θα 
πρέπει να υποβάλουν τις εν λόγω Φορολογικές Δηλώσεις μέχρι τις 30/06/2018. 

  

2. Απαραίτητες Προϋποθέσεις  

 
Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρέπει: 
 

 να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση 
υποβολής (Επρ.1, Επρ.4, Επρ7, Τ.Φ.1004/Φ.Π.Α.4)  

 να έχουν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί με χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής όλες οι οφειλές που 
αφορούν φορολογικά έτη μετά τις 31/12/2015 

 να έχουν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί με χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής όλες οι οφειλές που 
αφορούν φορολογικά έτη πριν τις 31/12/2015, και δεν ήταν δυνατή η ένταξη τους σε 
σχέδιο ρύθμισης εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων. 

 
Καθ΄όλη την περίοδο που διαρκεί η ρύθμιση, ο φορολογούμενος που εντάχθηκε σε σχέδιο 
ρύθμισης, οφείλει να είναι συνεπής με όλες τις δια νόμου, μελλοντικές του υποχρεώσεις  προς το 
Τμήμα Φορολογίας. 

 

 

3. Υποβολή Αιτήματος  
 
Αιτήματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης «Αριάδνη», 
ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα : 
 

 Δημιουργία Προφίλ (Profile) στην διαδικτυακή πύλη «Αριάδνη» 

 
 Ενεργοποίηση Προφίλ και ταυτοποίηση στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), στα 

ΚΕ.ΠΟ.(Κέντρο Πολίτη) και στο Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). 
 
 

http://www.mof.gov.cy/mof/TaxDep.nsf/All/DB2602FC6EC34794C2258124002C1E07/$file/NOMOS%204(I)-2017.pdf?OpenElement
http://www.mof.gov.cy/mof/TaxDep.nsf/All/967ECC7B9783C89AC225814D002B3C66/$file/ΚΔΠ%20200_2017-%20Γνωστοποίηση%20με%20βάση%20τα%20άρθρα%203,%205,%206(3)%20,9,%2011(3)%20και%2019.pdf?OpenElement


Τμήμα Φορολογίας Δεκέμβριος 2017 
 

 Εγγραφή στη θεματική ενότητα «Φορολογικά» και ταυτοποίηση στοιχείων ως ακολούθως. 
 για Φυσικά πρόσωπα μόνο με τον αριθμό φορολογικής ταυτότητας  

 για εταιρείες χρειάζεται ο αριθμός αναφοράς επιβεβαιωμένης φορολογίας Φόρου 
Εισοδήματος (κώδικας 0300) και το αντίστοιχο  φορολογικό έτος, ο αριθμός 

Μητρώου Φ.Π.Α. και η ημερομηνία έκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής Φ.Π.Α. 
 

4. Πληρωμές  
 
Η πληρωμή των δόσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά  μέσω της Υπηρεσίας Internet Banking των 
τραπεζών που συνεργάζονται με το Τμήμα Φορολογίας, χρησιμοποιώντας τον κωδικό πληρωμής που 

αποστέλλεται (Bank Payment  code) ,ο οποίος είναι διαφορετικός για κάθε δόση. 
 
Το σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών ακυρώνεται εάν: 
 

 η πρώτη δόση δεν καταβληθεί έγκαιρα (πριν η κατά την ημερομηνία που η δόση καθίσταται 
οφειλόμενη)  

 η πληρωμή της δόσης είναι μικρότερη του οφειλόμενου ποσού της δόσης  
 ο οφειλέτης καθυστερήσει να καταβάλει συνολικά τρεις δόσεις (3) μετά την καταβολή της 

πρώτης δόσης που είναι απαραίτητη.  

 
 


