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10 Σεπτεμβρίου 2020                                                                                                     Φορολογικά Νέα: 14/20 

 

Τροποποίηση των Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμων 

Στις 20 Αυγούστου 2020, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο Τροποποιητικός 
Νόμος Περί Βεβαίωσης και Είσπραξης Φόρων (Ν126 (I)/2020). 
 
Στις 28 Αυγούστου 2020 , το Τμήμα Φορολογίας εξέδωσε ερμηνευτική εγκύκλιο (Εγκύκλιος 46) 
σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του νόμου, αν και ορισμένες λεπτομέρειες εκκρεμούν ακόμη και 
θα κοινοποιηθούν στους φορολογούμενους με τη μορφή Διαταγμάτων. 
 
Οι κύριες αλλαγές του τροποποιητικού νόμου έχουν ως εξής:  

1. Υποχρέωση για υποβολή φορολογικών δηλώσεων από το 2020 και μετά 

 

Από το φορολογικό έτος 2020 και μετέπειτα, όλα τα πρόσωπα με μεικτό εισόδημα που 

εμπίπτει στις διατάξεις του ‘Άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου* 

υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση. 

*Για ενημερωτικούς σκοπούς, τα εισοδήματα που εμπίπτουν στο ‘Άρθρο 5 του περί Φορολογίας του 

Εισοδήματος Νόμου είναι ως ακολούθως: 

 
➢ Τόκοι 

➢ Μερίσματα 

➢ Συντάξεις 

➢ Μισθοί και ωφελήματα σε είδος 

➢ Ενοίκια εισπρακτέα 

➢ Δικαιώματα 

➢ 9% νοητός τόκος που σχετίζεται με την άτοκη παροχή χρηματοδοτικών διευκολύνσεων που 

παρέχονται σε διευθυντές/μετόχους εταιρειών 

➢ Συναλλαγές υπεραξίας 

➢ Κέρδη που προέρχονται από εμπορικές δραστηριότητες κλπ. 

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με Διάταγμα που θα δημοσιευτεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας θα καθορίσει κριτήρια με βάση τα οποία ορισμένα 

φυσικά πρόσωπα με μεικτό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις € 19.500 θα απαλλάσσονται 

από την υποχρέωση να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις. Θα καθοριστούν επίσης και 

άλλες λεπτομέρειες για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω Άρθρου. 

  

 
2. Υποβολή αναθεωρημένων φορολογικών δηλώσεων 

 

Με την εισαγωγή μιας νέας διάταξης (Άρθρο 5Β), οι φορολογούμενοι έχουν την δυνατότητα 

να υποβάλουν αναθεωρημένη φορολογική δήλωση για τα φορολογικά έτη 2020 και μετά,  
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εντός τριών (3) ετών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης για το 

εν λόγω φορολογικό έτος.  

 
Ωστόσο, η δήλωση του αντικειμένου του φόρου μπορεί να αναθεωρηθεί μόνο στις πιο κάτω 
περιπτώσεις:  
 

i. ‘όταν προκύπτει λόγω αιτούμενης έκπτωσης, πίστωσης, αφαίρεσης ή ελάφρυνσης που 

προνοείται στο νόμο, ή 

ii. όταν είναι αναγκαία για διόρθωση λάθους ή σφάλματος, ή 

iii. είναι αναγκαία για σκοπούς συνοχής με τις διατάξεις των νόμων που επιβάλλουν 

φόρο.  

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να υποβάλει αναθεωρημένη 
δήλωση κατά τη διενέργεια εξέτασης ή ελέγχου, περιλαμβανομένου του επιτόπιου ελέγχου 
και της διερεύνησης των φορολογικών υποθέσεων του προσώπου αυτού. 
 
Φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αναθεώρηση των φορολογικών 
δηλώσεων, θα πρέπει να διευθετηθούν εντός 30 ημερών από την υποβολή των 
αναθεωρημένων δηλώσεων. 
 
Έχει ενσωματωθεί μεταβατική διάταξη που αφορά παλαιότερα φορολογικά έτη. 

Συγκεκριμένα, για παλαιότερα φορολογικά έτη, δηλαδή πριν το φορολογικό έτος 2020, 

αναθεωρημένες δηλώσεις θεωρούνται ως εγκύρως υποβληθείσες εάν υποβληθούν εντός έξι 

μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος εφαρμογής του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 

Φόρων (Τροποποιητικού) (Αρ.3) Νόμου του 2020 δηλαδή μέχρι την 19η Φεβρουαρίου 2021. 

 

3. Προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολή του σχετικού φόρου (ισχύει 

για το φορολογικό έτος 2020 και μετέπειτα) 

 

Οι προθεσμίες είναι ως εξής: 

Φορολογούμενος Σχετικές 
φορολογικές 

δηλώσεις 

Προθεσμία για την 
υποβολή 

φορολογικών 
δηλώσεων 

Καταβολή φόρου που 
σχετίζεται με τις 

φορολογικές δηλώσεις 

  

Φυσικά πρόσωπα χωρίς 
υποχρέωση ετοιμασίας 
ελεγμένων οικονομικών 
καταστάσεων (μισθωτοί 
ή αυτοεργοδοτούμενοι 

με κύκλο εργασιών < 
€70.000) 

Τ.Φ.1/ Τ.Φ.1 
(αυτοεργοδοτούμε

νοι 

31 Ιουλίου του έτους 
που ακολουθεί το 

σχετικό φορολογικό 
έτος 

31 Ιουλίου του έτους 
που ακολουθεί το 

σχετικό φορολογικό 
έτος 
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Εταιρείες και Φυσικά 
πρόσωπα με υποχρέωση 

ετοιμασίας ελεγμένων 
οικονομικών 
καταστάσεων 

Τ.Φ.4 / Τ.Φ.1 
(αυτοεργοδοτούμε

νοι) 
 

15 μήνες από το 
τέλος του 

φορολογικού έτους 

1 Αυγούστου του έτους 
που ακολουθεί το 

σχετικό φορολογικό έτος 

  

Εργοδότες  Τ.Φ.7 Τελευταία 
ημερολογιακή ημέρα 
Φεβρουαρίου μετά 

το τέλος του 
φορολογικού έτους * 

Καμία αλλαγή- οι φόροι 
καταβάλλονται μέσω 

PAYE 

 

 

* Η φορολογική εγκύκλιος διευκρινίζει ότι το λογιζόμενο όφελος που υπολογίζεται επί  των χρηματικών 

διευκολύνσεων που παραχωρούνται από εταιρεία σε διευθυντές/μετόχους και φορολογείται με βάση 

τα άρθρα 5(1 )(ζ) και 5(2)(ζ) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου αποτελεί αμοιβή η οποία 

πρέπει να καταχωρείται στη Δήλωση Εργοδότη (Τ.Φ.7). 

4. Εξουσίες του Έφορου Φορολογίας  

Με τις τροποποιήσεις στο Άρθρο 5 του νόμου, ο Έφορος Φορολογίας έχει την εξουσία να 

ζητήσει από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπα την υποβολή: 

 

➢ φορολογικών δηλώσεων και αποδεικτικών και/ή 

➢ κεφαλαιουχικής κατάστασης με πλήρεις λεπτομέρειες του ενεργητικού και 

παθητικού της προσωπικής και επαγγελματικής του περιουσίας εντός και εκτός της 

Δημοκρατίας, αυτού και κάθε εξ αυτού εξηρτημένου προσώπου, και του συζύγου ή 

της συζύγου αυτού. Η κεφαλαιουχική κατάσταση μπορεί να ζητηθεί για περίοδο μόνο 

έξι (6) ετών εκτός στην περίπτωση που μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει φορολογική 

απάτη. 

 

Με τις τροποποιήσεις στο άρθρο 5 του νόμου, παρέχεται στον Έφορο Φορολογίας η 

δυνατότητα διενέργειας φορολογικού ελέγχου σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, χωρίς να 

απαιτείται οποιαδήποτε προειδοποίηση στο επηρεαζόμενο πρόσωπο. 

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στον Έφορο, όποτε το κρίνει σκόπιμο να εξαιρέσει πρόσωπο 

από την υποβολή λογαριασμών, όταν απαιτείται από το νόμο η ετοιμασία τους. 

5. Αποδοχή πληρωμής με κάρτα – Άρθρο 30A 

Τα πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα έχουν υποχρέωση να αποδέχονται από 

τους καταναλωτές πληρωμή με κάρτα. Τα πρόσωπα αυτά θα αναφέρονται στο Διάταγμα που 

αναμένεται να εκδοθεί. Στο εν λόγω Διάταγμα θα περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες που 

σχετίζονται με την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης. 

Μετά την έκδοση του Διατάγματος όπου διαπιστώνεται παράβαση εκ μέρους της 

επιχείρησης δύναται να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο μέχρι ύψους δύο χιλιάδων (2.000) 

ευρώ.  
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6. Μη επιστροφή φόρου σε περίπτωση παράλειψης υποχρεώσεων σχετικές με το Φ.Π.Α - 

Άρθρο 35 

 

Δεν θα επιστρέφεται πιστωτικό υπόλοιπο σε φορολογούμενο που έχει παραλείψει μέχρι το 

τέλος του φορολογικού έτους που άρχισε η εξέταση για επιστροφή να υποβάλει δήλωση 

Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 20(1) του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου. 

Επιπρόσθετα, ο Έφορος Φορολογίας δύναται να αναστείλει την καταβολή του πιστωτικού 

υπολοίπου μέχρι να συμμορφωθεί το πρόσωπο αυτό με την εν λόγω υποχρέωση του, 

περίοδο κατά την οποία δεν θα καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό τόκου. 

 

 

Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε απευθείας με το φορολογικό τμήμα του γραφείου μας στο e-mail: 

tax@dinoscpa.com. 

mailto:tax@dinoscpa.com

