Tax alert
Διαγραφή τόκων και άλλων
προστίμων
ληξιπρόθεσμων
φορολογικών οφειλών για τα
έτη 2016-2019

Relief from interest and
penalties on overdue taxes for
tax years 2016 – 2019

Στις 22 Απριλίου 2021 η Βουλή των Αντιπροσώπων
ενέκρινε το νομοσχέδιο για ρύθμιση της
αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων φορολογικών
οφειλών που αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις
για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019.

On 22 April 2021, the House of Representatives
approved the bill proposed which regulates the
settlement of overdue taxes relating to tax
liabilities for the years 2016, 2017, 2018 and
2019.

Ως γνωστό, μέχρι σήμερα η δυνατότητα τέτοιας
ρύθμισης αφορούσε τα φορολογικά έτη μέχρι και το
έτος 2015.

Until today, entering a scheme for the settlement
of overdue taxes was only possible for the tax
years up to the year 2015.

Η ρύθμιση αποπληρωμής καλύπτει φόρο
εισοδήματος, εταιρικό φόρο, έκτακτη αμυντική
εισφορά, φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, φόρο
ακίνητης ιδιοκτησίας, φόρο χαρτοσήμων και ΦΠΑ
και καλύπτει τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και
εταιρείες.

The scheme for the settlement of overdue taxes
covers income tax, corporation tax, special
defence contribution, capital gains tax,
immovable property tax, stamp duty and value
added tax (VAT) and covers both individuals and
companies.

Δικαίωμα ένταξης στην νέα ρύθμιση (δηλαδή για τα
φορολογικά έτη 2016, 2017, 2018 και 2019) έχουν
όλες οι επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι
που παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών
τους για το έτος 2020 σε σύγκριση με το έτος 2019
τουλάχιστο κατά 25%, λόγω των περιοριστικών
μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19.

The option to enter into the new scheme (i.e., for
tax years 2016, 2017, 2018 and 2019) is available
for all companies and self-employed persons
that demonstrate a decrease in their annual
turnover for the year 2020 as compared to the
year 2019 by at least 25%, due to the restrictive
measures taken to address the effect of the
COVID – 19 pandemic.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θέλουν να
ενταχθούν στο νέο σχέδιο ρύθμισης (το οποίο
προνοεί αποπληρωμή μέχρι και με 60 δόσεις και
διαγραφή μέχρι και 95% των τόκων και άλλων
προστίμων) μπορούν να το πράξουν μέσα σε 12
μήνες από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, δηλ.
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, εφόσον όλες οι
φορολογικές τους δηλώσεις για τα φορολογικά έτη
μέχρι και το 2019 έχουν υποβληθεί.

Individuals or legal persons who want to join the
new scheme (which provides for a repayment
plan with up to 60 monthly installments and a
relief of up to 95% of interest and penalties) may
do so within 12 months of the entry of into force
of the new Law, i.e 31st December 2021 provided
that all their tax returns for the tax years up to the
year 2019 are duly submitted .
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Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αφορά φορολογίες
που παραμένουν απλήρωτες και προκύπτουν είτε:
(α) λόγω φορολογιών που έχουν επιβληθεί από το
Τμήμα Φορολογίας είτε
(β) που προκύπτουν με βάση τις φορολογικές
δηλώσεις του φορολογούμενου.
Με βάση τον υφιστάμενο νόμο, η ρύθμιση
αποπληρωμής δεν ακυρώνεται εάν υπάρχουν
μέχρι και 5 καθυστερημένες δόσεις. Ωστόσο, με
την τροποποίηση του νόμου, στις 5
καθυστερημένες δόσεις δεν περιλαμβάνονται
απλήρωτες δόσεις που προέκυψαν κατά τους
μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο του 2020.
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The arrangement covers taxes that remain unpaid
and arise either :
(a) due to tax assessments issued by the Tax
Department or
(b) based on the tax returns filed by the taxpayer.
Under the existing law, the repayment plan shall
not be cancelled if there are up to 5 late
installments. However, with the amendment of
the Law, the 5 overdue installments do not include
any unpaid installments that have been incurred
between March 2020 and December 2020.

