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Λευκωσία, 22 Ιουλίου 2020 
 
 
Προς:  Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Επέκταση της Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών για περιόδους μέχρι 

31/12/2015 (Τροποποιητικός Νόμος (Αρ. 2)Ν.84(Ι)/2020) 
 
  
Κυρία/ε, 
 
Το Τμήμα Φορολογίας μας ενημέρωσε ότι από 11/07/2020, τέθηκε σε ισχύ ο περί της 
Διαδικασίας Ρύθμισης Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020 
(Ν84(Ι)/2020) τον οποίο μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ. 
 
Σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο, επεκτείνεται η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων 
Φορολογικών Οφειλών για φορολογικές περιόδους μέχρι 31/12/2015, ως ακολούθως: 
 

 Για όλες τις οφειλές οι οποίες αφορούν φορολογικές περιόδους μέχρι 31/12/2015 και οι 
οποίες είναι καταχωρημένες στα μητρώα του Τμήματος Φορολογίας, δίνεται η δυνατότητα 
ρύθμισης με δόσεις, από τις 14/02/2020 και για περίοδο 11 μηνών (δηλαδή μέχρι 
14/01/2021). 

 
 Φορολογικές Δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί και αφορούν περιόδους μέχρι 

31/12/2015, μπορούν να υποβληθούν μέχρι 30/11/2020. 
 

 Σημειώνεται ότι οι δόσεις του Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2020 που δεν 
καταβλήθηκαν, δεν συμπεριλαμβάνονται στα πέντε (5) σφάλματα (δόσεις που δεν 
καταβλήθηκαν έγκαιρα) με τις οποίες το σχέδιο ακυρώνεται. Οι δόσεις αυτές παραμένουν 
οφειλόμενες και τα ποσά θα κατανεμηθούν στις υπόλοιπες δόσεις του πλάνου από 1/7/2020 
μέχρι και την τελευταία δόση. 

 
Οι υπόλοιπες πρόνοιες της, περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών 
Οφειλών, Νομοθεσίας, εξακολουθούν να υφίστανται όπως και προηγουμένως. 
 
Επισυνάπτεται αυτούσια η ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας. Για περισσότερες 
πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Φορολογίας. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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Επέκταση της Ρύθμισης  Ληξιπρόθεσμων Οφειλών  
για περιόδους μέχρι 31/12/2015 

(Τροποποιητικός Νόμος (Αρ. 2)Ν.84(Ι)/2020) 

 

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, από 11/07/2020, τέθηκε σε ισχύ ο περί της 

Διαδικασίας Ρύθμισης Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 

2020 (Ν84(Ι)/2020). 

Σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο, επεκτείνεται η δυνατότητα ρύθμισης 

ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών για φορολογικές περιόδους μέχρι 

31/12/2015, ως ακολούθως :    

 Για όλες τις οφειλές οι οποίες αφορούν φορολογικές περιόδους μέχρι 

31/12/2015 και οι οποίες είναι καταχωρημένες στα μητρώα του Τμήματος 

Φορολογίας, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης με δόσεις, από τις 

14/02/2020 και για περίοδο 11 μηνών (δηλαδή μέχρι 14/01/2021). 

 Φορολογικές Δηλώσεις οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί και αφορούν 

περιόδους μέχρι 31/12/2015, μπορούν να υποβληθούν μέχρι 

30/11/2020.  

 Σημειώνεται ότι οι δόσεις του Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2020 

που δεν καταβλήθηκαν, δεν συμπεριλαμβάνονται στα πέντε (5) σφάλματα 

(δόσεις που δεν καταβλήθηκαν έγκαιρα) με τις οποίες το σχέδιο 

ακυρώνεται. Οι δόσεις αυτές παραμένουν οφειλόμενες και τα ποσά θα 

κατανεμηθούν στις υπόλοιπες δόσεις του πλάνου από 1/7/2020 μέχρι και 

την τελευταία δόση. 

Οι υπόλοιπες πρόνοιες της, περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων 

Φορολογικών Οφειλών, Νομοθεσίας, εξακολουθούν να υφίστανται όπως και 

προηγουμένως. 

 
 
 
 
 
Τμήμα Φορολογίας 21/7/2020 
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