Λευκωσία, 23 Απριλίου 2021

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους
ΘΕΜΑ: Ανακοινώσεις Τμήματος Φορολογίας
Κυρία/ε,
Το Τμήμα Φορολογίας μας ενημέρωσε σχετικά με τα δύο πιο κάτω θέματα:
1. Δημόσια Διαβούλευση για τα Δικαιώματα των Φορολογουμένων
2. Δήλωση Εισοδήματος Εταιρειών (ΤΦ4) Αυτοφορολογίες
Επισυνάπτονται αυτούσιες οι ανακοινώσεις του Τμήματος Φορολογίας.
Με εκτίμηση,

Μιχάλης Κούλλουρος,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δικαιώματα των φορολογουμένων
Δημόσια διαβούλευση
To Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με Σύσταση
προς τα Κράτη Μέλη για τη βελτίωση της θέσης των φορολογουμένων και
την απλούστευση των φορολογικών υποχρεώσεων. Η Σύσταση συνδέεται με
μια μελλοντική Ανακοίνωση που θα αποτυπώνει τα δικαιώματα των
φορολογουμένων σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Η Ανακοίνωση και η
Σύσταση της ΕΕ αναμένεται να δημοσιευθούν πριν από το τέλος του 2021.
Η Ανακοίνωση θα καταγράψει τα υπάρχοντα δικαιώματα των
φορολογουμένων βάσει της νομολογίας και της πρακτικής, και θα αυξήσει
την ευαισθητοποίηση τόσο των φορολογουμένων όσο και των φορολογικών
διοικήσεων σχετικά με αυτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Η Σύσταση
αποσκοπεί στη βελτίωση της ζωής των φορολογουμένων στην ενιαία αγορά.
Αυτά τα μέτρα αποτελούν μέρος του «Σχεδίου Δράσης για δίκαιη και απλή
φορολογία που υποστηρίζει την ανάκαμψη», και το οποίο δημοσίευσε η
Επιτροπή τον Ιούλιο του 2020.
Για να συγκεντρώσει στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους, η Επιτροπή
ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση και καλεί συγκεκριμένα τους πολίτες, να
παράσχουν στοιχεία σχετικά με πιθανά διασυνοριακά φορολογικά εμπόδια
που έχουν αντιμετωπίσει, έως τις 2 Ιουνίου 2021.
Περισσότερες πληροφορίες και ο σύνδεσμος για τη δημόσια διαβούλευση
είναι διαθέσιμες εδώ:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-yoursay/initiatives/12627-Taxpayers-Rights-in-the-Single-MarketRecommendation-/public-consultation
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Republic of Cyprus
ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΤΦ4)
ΑΥΤΟΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με την οριστική υποβολή της
Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρειών (ΤΦ4) για τα φορολογικά έτη 2019 και
μετέπειτα, δημιουργούνται αυτόματα αυτοφορολογίες, σε σχέση με τα ποσά
πληρωτέου φόρου, ως ακολούθως:
 0300:Αυτοφορολογία εταιρικού φόρου
 0603:Αυτοφορολογία έκτακτης εισφοράς για την άμυνα σε
λογιζόμενη διανομή μερίσματος από μείωση κεφαλαίου ή διάλυση
εταιρείας
 0604:Αυτοφορολογία έκτακτης εισφοράς για την άμυνα σε ενοίκια
εισπρακτέα
 0612:Αυτοφορολογία έκτακτης εισφοράς για την άμυνα σε τόκους
εισπρακτέους
 0613:Αυτοφορολογία έκτακτης εισφοράς για την άμυνα σε μερίσματα
εισπρακτέα
 0623:Αυτοφορολογία έκτακτης
λογιζόμενα κέρδη 2017
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συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων, εμφανίζονται στη φορολογική
πύλη (Tax Portal) μία ημέρα μετά την υποβολή της Δήλωσης.
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