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Παράταση στις φορολογικές δηλώσεις και ρυθμίσεις για φορολογικές οφειλές και 

οφειλές στο ΤΚΑ 

Την περασμένη εβδομάδα ψηφίστηκαν από τη Βουλή νομοθετήματα που αφορούν τις οφειλές 

στο Τμήμα Φορολογίας και στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ δημοσιεύτηκαν από τη 

Στατιστική Υπηρεσία τα τελικά στοιχεία που αφορούν το δημοσιονομικό έλλειμα και το 

δημόσιο χρέος για το 2020. 

  

Παράταση στην ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής 

φόρων 

Με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ημερομηνίας 20 

Απριλίου 2021, δόθηκαν οι ακόλουθες παρατάσεις: 

➢ Η τελευταία ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης φυσικού προσώπου (ΤΦ1 

Μισθωτού και ΤΦ1 Αυτοεργοδοτουμένου χωρίς εξελεγμένους λογαριασμούς) για το 

έτος 2020 και η καταβολή φόρου που οφείλεται με βάση την εν λόγω δήλωση ορίζεται 

η 30η  Σεπτεμβρίου 2021, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης.  

 

➢ Η τελευταία ημερομηνία υποβολής δήλωσης εργοδότη (ΤΦ7) ορίζεται η 30η 

Σεπτεμβρίου 2021, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης. 

 

➢ Η τελευταία ημερομηνία καταβολής της δεύτερης δόσης προσωρινής φορολογίας για 

το έτος 2020 ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2021, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε 

επιβάρυνσης. 

 

Ρυθμίσεις για φορολογικές οφειλές 

Η Βουλή την περασμένη βδομάδα ψήφισε σε νόμο την πρόταση για τροποποίηση του περί 
διαδικασίας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών Νόμου. 

Με τον νόμο παρέχεται η νέα δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών με 
δόσεις, σε οφειλέτες οι οποίοι αδυνατούν να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. 

Με βάση την αναθεωρημένη πρόταση νόμου που ψηφίστηκε, οι ρυθμίσεις καλύπτουν όλα τα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους των οποίων ο κύκλος 
εργασιών για το έτος 2020 σε σύγκριση με το έτος 2019 έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά είκοσι 
πέντε τοις εκατό (25%), λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. 
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Οι ρυθμίσεις καλύπτουν οφειλές που έχουν δημιουργηθεί για την περίοδο από την 
1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019. Οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 2015 συνεχίζουν να καλύπτονται με βάση διατάξεις που ισχύουν στον 
υφιστάμενο νόμο και μεταφέρονται και στον προτεινόμενο νόμο, εφόσον οι οφειλέτες έχουν 
υποβάλει έγκαιρα αίτηση για ρύθμιση της φορολογικής τους οφειλής. 

Σημειώνεται ότι η προθεσμία που ορίζεται βάσει της οποίας πρόσωπο δύναται να προβεί σε 
ρύθμιση φορολογικής οφειλής που δημιουργήθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 έχει 
παρέλθει (έντεκα μήνες από τον Φεβρουάριο του 2020). 

Πρόσωπα δύναται να ρυθμίσουν οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2016 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 εντός περιόδου δώδεκα μηνών. 

Το δικαίωμα για ρύθμιση φορολογικής οφειλής ή/και επιβληθείσας πρόσθετης επιβάρυνσης 
εστιάζεται στις ήδη υπάρχουσες οφειλές για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 2019 και δεν επεκτείνεται με κάθε νέα φορολογική οφειλή που 
ενδεχομένως να δημιουργηθεί μελλοντικά και αφορά την εν λόγω περίοδο. 

Οποιεσδήποτε δόσεις δεν καταβλήθηκαν εντός της περιόδου που αρχίζει την 1η Μαρτίου 
2020 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεν συνυπολογίζονται στις πέντε σωρευτικά 
παραλειπόμενες δόσεις βάσει των οποίων αυτοδίκαια ακυρώνεται η ρύθμιση, συνεπώς, επί 
της ουσίας, αυτές αγνοούνται και εμμέσως αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων για 
αποπληρωμή των οφειλών. 

Διαγραφή επιβαρύνσεων Μαρτίου – Μαΐου 2020 

Εξάλλου, η Βουλή ψήφισε ομόφωνα τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
Νόμου, ώστε να διαγραφούν οι χρηματικές και λοιπές επιβαρύνσεις για μη έγκαιρη υποβολή 
φορολογικής δήλωσης, κατά την περίοδο μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2020.  

Τα πιο πάνω εφαρμόζονται από τη μέρα δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. (Πηγή: Stockwatch)  

 

Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος, Απρίλιος 2021 

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το έτος 2020, όπως 

αυτά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Τα αποτελέσματα για το έτος 2020 καταδεικνύουν δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης των 

€1.193,1 εκ. ή 5,7% στο ΑΕΠ και δημοσιονομικό χρέος ύψους €24.828,7 εκ. ή 118,2% στο 

ΑΕΠ (Πηγή: CYSTAT). 

 

Νέα ρύθμιση οφειλών ΤΚΑ με δόσεις 

Την περασμένη βδομάδα εγκρίθηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο που παρέχει εκ νέου την 
ευκαιρία ρύθμισης οφειλών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ανάλογο σχέδιο ρύθμισης 
ληξιπρόθεσμων κοινωνικών οφειλών είχε εγκριθεί από τη Βουλή και εφαρμόστηκε το 2016. 

https://www.stockwatch.com.cy/el/article/voyli-forologika/nees-rythmiseis-gia-forologikes-ofeiles
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en
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Το νομοσχέδιο, όπως κατατέθηκε αρχικά, έδινε τη δυνατότητα σε οφειλέτες που δεν τελούν 
υπό ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών να ενταχθούν σε νέα ρύθμιση για οφειλές που θα 
καθοριστούν με σχετική γνωστοποίηση του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

Το αρχικό νομοσχέδιο εξαιρούσε από τη νέα ρύθμιση οφειλέτες των οποίων οι οφειλές που 
τελούσαν σε ρύθμιση ακυρώθηκαν και εκκρεμεί σχετική ένσταση στον υπουργό ή δεν έχει 
παρέλθει η περίοδος για υποβολή τέτοιας ένστασης και οφειλέτες που είναι λήπτες ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος ή δημόσιου βοηθήματος. 

Επίσης, προέβλεπε ότι οφειλές για περιόδους εισφορών που τελούσαν υπό ρύθμιση δεν 
δύναται να περιληφθούν σε νέα ρύθμιση. 

Το νομοσχέδιο τροποποιήθηκε, έτσι ώστε οφειλές για περιόδους εισφορών που τελούσαν 
υπό ρύθμιση η οποία ακυρώθηκε να δύναται να περιληφθούν σε νέα ρύθμιση δυνάμει 
γνωστοποίησης της υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας.   

Το νομοσχέδιο βασίζεται στη ρύθμιση όπως λειτούργησε το 2016, με βάση την οποία οι 
οφειλές ρυθμίζονταν με ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων δεν μπορούσε να 
ξεπερνά τις 54. 

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης είχε οριστεί στα €25 για οφειλές που δεν υπερέβαιναν 
τα €500, στα €50 για οφειλές ύψους από €501 - €1000 και στα €74 για οφειλές άνω των 
€1001. 

Τα πιο πάνω εφαρμόζονται από τη μέρα δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. (Πηγή: Stockwatch)  

 

Ψηφίστηκε ο νόμος για τις καταχρηστικές ρήτρες 

Η Βουλή ενέκρινε το εναρμονιστικό νομοσχέδιο περί προστασίας των καταναλωτών, το οποίο 
περιλαμβάνει πρόνοιες για την προστασία φυσικών προσώπων από τις καταχρηστικές 
ρήτρες σε τραπεζικές συμβάσεις. 

Με το νόμο θεσπίζεται εθνική νομοθεσία η οποία ενοποιεί, εκσυγχρονίζει και κωδικοποιεί 
συγκεκριμένες νομοθεσίες που ρυθμίζουν θέματα προστασίας των οικονομικών 
συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και ενισχύει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του 
Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, με στόχο την αποτελεσματικότερη 
προστασία του καταναλωτή και την ενδυνάμωση της συνεργασίας και του συντονισμού των 
αρμόδιων αρχών. 

Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται η συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών, που είναι αρμόδιες 
για τη επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία καταναλωτών. 

Ειδικότερα, ο νόμος ενοποιεί τους ακόλουθους νόμους: 

• Τον περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους 
Καταναλωτές Νόμο. 

https://www.stockwatch.com.cy/el/article/voyli/anapsan-prasino-sto-nomo-gia-katahristikes-ritres
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• Τον περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμο. 

• Τον περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμο. 

• Τον περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των 
Συναφών Εγγυήσεων Νόμο. 

• Τον περί της Αναγραφής της Τιμής Πώλησης και της Μοναδιαίας Τιμής των 
Προϊόντων που προσφέρονται στους Καταναλωτές Νόμο. 

• Τον περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμο. 

• Τον περί των Προϋποθέσεων Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων Νόμο. 

Με βάση το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, οποιαδήποτε δικαιώματα και υποχρεώσεις 
πηγάζουν από τον προτεινόμενο νόμο εφαρμόζονται και σε συμβάσεις οι οποίες συνήφθησαν 
και/ή τερματίστηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του.  Η πρόνοια αυτή, σύμφωνα με την 
έκθεση της Επιτροπής, βρίσκεται σε σύμπνοια με τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 
ωστόσο με την εφαρμογή της εν λόγω αναδρομικότητας ενδεχομένως να επηρεαστούν 
εκκρεμούσες αγωγές, των οποίων η νομική βάση θα πρέπει να τροποποιηθεί. 

Παράλληλα, σημειώνεται πως διοικητικές έρευνες και λοιπές διαδικασίες που βρίσκονται ήδη 
σε εξέλιξη πριν από την έναρξη ισχύος του προτεινόμενου νόμου διέπονται από το 
προϊσχύον νομικό καθεστώς, ενώ οποιεσδήποτε νέες διοικητικές έρευνες και λοιπές 
διαδικασίες ξεκινήσουν μετά την έναρξη ισχύος του προτεινόμενου νόμου θα διέπονται από 
τις πρόνοιες αυτού. 

Προστίθεται πως δεν επιτρέπεται η αναδρομική εφαρμογή ποινικών διατάξεων οι οποίες 
θεσπίζονται με τον προτεινόμενο νόμο και δεν προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία, 
βάσει του άρθρου 12 του συντάγματος, ούτε και η επιβολή βαρύτερης ποινής από τη ρητώς 
προβλεπόμενη κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης ή παράλειψης. 

Επιπρόσθετα, με βάση το νόμο, οι διοικητικές κυρώσεις οι οποίες θεσπίζονται με τον 
προτεινόμενο νόμο και δεν προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία ενδεχομένως να μη 
δύναται να έχουν αναδρομική εφαρμογή, όπως επίσης και διοικητικές κυρώσεις οι οποίες 
είναι δυσμενέστερες από αυτές που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία, ιδίως δε αν 
προσομοιάζουν με ποινικής φύσεως κυρώσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής, το δικαστήριο είναι το 
μόνο αρμόδιο να κρίνει κατά πόσο μια διοικητική κύρωση μπορεί να έχει εν δυνάμει 
χαρακτήρα ποινικής φύσεως ή όχι στη βάση συγκεκριμένων νομολογιακά ανεπτυγμένων 
κριτηρίων. 

Τα πιο πάνω εφαρμόζονται από τη μέρα δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. (Πηγή: Stockwatch) 

 

Αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά 

με την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για τον Απρίλιο του 2021 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι 
δημοσιευτήκαν στις 22 Απριλίου 2021, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι 
Αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας 
Αιμιλιανίδου σχετικά με την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση των 

https://www.stockwatch.com.cy/el/article/voyli/anapsan-prasino-sto-nomo-gia-katahristikes-ritres
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επιπτώσεων του ιού COVID-19, για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 30ή 
Απριλίου 2021. 

Συγκεκριμένα, οι Αποφάσεις αφορούν στα ακόλουθα Ειδικά Σχέδια: 

1. Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Απόφαση Αρ. 107, 
Κ.Δ.Π. 166/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.9 ή ΕΕΑ.14), 

2. Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή 
Οικονομικών Δραστηριοτήτων, οι οποίες επηρεάζονται από τον Τουρισμό (Απόφαση Αρ. 
108, Κ.Δ.Π. 167/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.10 ή ΕΕΑ.11), 

3. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Απόφαση Αρ. 109, 
Κ.Δ.Π. 168/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.3), 

4. Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης (Απόφαση Αρ. 110, 
Κ.Δ.Π. 169/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.4), 

5. Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων (Απόφαση Αρ. 111, Κ.Δ.Π. 170/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.8), 

6. Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση (Απόφαση Αρ. 
112, Κ.Δ.Π. 171/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.5) και 

7. Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για Λόγους Υγείας (Απόφαση Αρ. 113, Κ.Δ.Π. 
172/2021) (Αίτηση ΕΕΑ.15). 

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια Απριλίου 2021 θα αναρτηθούν στην ειδική 
ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy τη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021. Τονίζεται ότι η 
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια 
για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 είναι τα μεσάνυκτα 
της Δευτέρας, 10 Μαΐου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση που 
τους αφορά εγκαίρως δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για 
χρήση μετά από την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία και δεν θα γίνονται αποδεκτά 
οποιαδήποτε αιτήματα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων. 

Τονίζεται ότι για να είναι εφικτή η καταβολή των Ειδικών Επιδομάτων θα πρέπει να 
υποβληθεί και η κατάλληλη Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού που αναφέρεται 
στην κάθε αίτηση, νοουμένου ότι δεν έχει ήδη υποβληθεί και επιβεβαιωθεί. 

Επιπλέον, οι Όμιλοι Εταιρειών, οι οποίοι επιθυμούν οι εταιρείες του Ομίλου που ασχολούνται 
με την ίδια οικονομική δραστηριότητα να θεωρηθούν ως μια ενιαία αίτηση για συμμετοχή του 
Ομίλου σε Ειδικό Σχέδιο που εφαρμόζεται κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι 
την 30ή Απριλίου 2021, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του εντύπου που θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy με σκοπό την παραχώρηση 
έγκρισης από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το έντυπο θα 
πρέπει να αποστέλλεται, δεόντως συμπληρωμένο, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση omiloi@mlsi.gov.cy.Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που Όμιλοι Εταιρειών έχουν 
ήδη εξασφαλίσει την έγκριση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για υποβολή μιας, ενιαίας αίτησης δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτημα. 
(Πηγή: PIO)  
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