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Λευκωσία 22.7.21 
 
 
 

Προς: Όλους τους Ενδιαφερόμενους 
Θέμα:  Παράταση πληρωμής ΦΠΑ 
 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Σας επισυνάπτουμε Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το πιο πάνω 
θέμα την οποία μπορείτε να βρείτε πατώντας ΕΔΩ 
 
Επισυνάπτεται επίσης σχετική επιστολή του ΚΕΒΕ ημ. 22.7.21 για ενημέρωση σας. 
 
Όπως φαίνεται στην επιστολή μας το ΚΕΒΕ ζητά όπως η μη επιβολή χρηματικής 
επιβάρυνσης ή τόκου ισχύσει και για το εξ’αναβολής ΦΠΑ (Δεκέμβριος του 2020) που 
ήταν πληρωτέο στις 10.5.21 και 10.6.21. 
 
Με εκτίμηση 
 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος  
Λειτουργός  
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Λευκωσία 22.7.21 
 

Κύριο Γιώργο Παντελή 
Γενικό Διευθυντή  
Υπουργείου Οικονομικών 
Λευκωσία 
 
 
Αγ. Γιώργο, 
 
Συνέχεια της τηλεφωνική μας συνομιλίας ημ. 20.7.21 για το θέμα της πληρωμής του ΦΠΑ 
θα ήθελα να αναφέρω τα εξής: 
 
(α) Στο λεκτικό της ανακοίνωσης ημ. 6.5.21 γινόταν σαφής αναφορά ότι στο                     

Νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονταν ρυθμίσεις για μη επιβολή οποιασδήποτε 
χρηματικής επιβάρυνσης ή τόκου σε υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που έχουν 
πληρωτέο ποσό ΦΠΑ στις 10.5.21, 10.6.21 και 10.7.21 και ότι τα ποσά αυτά θα 
καταβληθούν μέχρι 10.8.21, 10.9.21 και 10.10.21 αντίστοιχα. 

 
 Παρά ταύτα, στα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που είχαν υποχρέωση καταβολής 

ΦΠΑ στις 10.5.21 και 10.6.21 επιβλήθηκε χρηματική επιβάρυνση και τόκος στα 
ποσά που μεταφέρονταν από προηγούμενες ρυθμίσεις (Δεκέμβριος 2020) και ήταν 
πληρωτέα στις 10.5.21 και 10.6.21 έστω και εάν το λεκτικό της ανακοίνωσης 6.5.21 
δεν εξαιρούσε τα ποσά αυτά.  

 
 Προκειμένου να επιλυθεί δίκαια αυτό το ζήτημα εισηγούμαστε όπως στο 

προτεινόμενο Νομοσχέδιο ληφθεί πρόνοια για διαγραφή αυτών των επιβαρύνσεων 
και τόκων ώστε να συνάδει με το λεκτικό της ανακοίνωσης 6.5.21. 

 
(β) Σε σχέση με την πρόθεση του Υπουργείου σας να μεταθέσει εκ νέου την 

ημερομηνία καταβολής του ΦΠΑ στις 10.10.21, 10.11.21 και 10.12.21 αντί στις 
10.8.21, 10.9.21 και 10.10.21 αντίστοιχα, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε 
ιδιαίτερα γι’αυτή σας την πρόθεση η οποία εκτιμάται ιδιαίτερα τόσο από το ΚΕΒΕ 
όσο και από τον επιχειρηματικό κόσμο. 

 
Προς αποφυγή όμως νέων παρερμηνειών, εισηγούμαστε όπως τόσο στο προτεινόμενο 
Νομοσχέδιο όσο και στη σχετική ανακοίνωση που θα εκδοθεί επί τούτου, διευκρινιστεί 
πλήρως ότι, στις 10.10.21, 10.11.21 και 10.12.21, το ποσό ΦΠΑ που θα είναι πληρωτέο 
θα περιλαμβάνει αντίστοιχα το σύνολο του αθροίσματος: 
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(α) Του εξ’αναβολής ΦΠΑ (Δεκέμβριος του 2020) που ήταν πληρωτέο στις 10.5.21 και 

10.6.21 
(β) Του ποσού ΦΠΑ για τις τριμηνίες που έληξαν 31.3.21, 30.4.21 και 31.5.21 που ήταν 

πληρωτέο στις 10.5.21, 10.6.21 και 10.7.21 και μεταφέρονται στις 10.10.21, 
10.11.21 και 10.12.21 και 

(γ) Ενδεχομένως του ποσού ΦΠΑ που αναλογεί στις τριμηνίες που λήγουν 30.6.21, 
31.7.21 και 31.8.21 

 
Παραμένοντας πάντοτε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις, 
 
 
Με εκτίμηση 
 
 
Μάριος Τσιακκής 
Γενικός Γραμματέας  
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