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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΓΕΣΥ Γενικό Σύστημα Υγείας 
ΓΜΦ Γραφείο Μεγάλων Φορολογουμένων 
ΕΑΣ Εθνική Αρχή Στοιχημάτων 
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΕΣ Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
ΕΦ Έφορος Φορολογίας 
ΙΚΤΕΟ Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
ΚΕ&Α Κέντρα Εστίασης και Αναψυχής 
ΜOSS Mini One Stop Shop 
ΜΔΦΑ Μονάδα Διερεύνησης Φορολογικής Απάτης 
ΜΟΚΑΣ Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης 
ΠΕΠ  Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα 
ΣΛΦΟ Σύστημα Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών  
ΤΕΠ Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων  
ΤΚΧ Τμήμα Κτηματολογίου & Χωρομετρίας 
ΤΠ Τμήμα Πληροφορικής 
Υφπ Υποκείμενο σε φόρο πρόσωπο 
ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  

 
Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που 
αυτή διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή 
άλλων ελεγχόμενων οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή 
συγκεκριμένους τομείς αυτού. Η Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές 
δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων 
υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων 
ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων 
στοιχείων έχουν τεθεί ενώπιόν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που 
αφορούν στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά 
είναι απαλλαγμένα αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, 
αφού ο εξωτερικός ελεγκτής δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή 
απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των 
παρατηρήσεων και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι 
συστάσεις αυτές επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι 
συνεπάγονται συμμετοχή της Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη 
διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για 
την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και 
συστάσεων. 
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1. Σύνοψη 

Στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η 
Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε οικονομικό έλεγχο στο Τμήμα Φορολογίας για τα έτη που έληξαν 
στις 31.12.2018 και 31.12.2019, καθώς επίσης και έλεγχο συμμόρφωσης. 

Τα σημαντικότερα ευρήματα των ελέγχων, είναι τα ακόλουθα: 

 Ακύρωση του διορισμού του Εφόρου Φορολογίας και Βοηθών Εφόρων Φορολογίας από το 
Διοικητικό Δικαστήριο. 

Εισηγηθήκαμε όπως το θέμα παραπεμφθεί στον Γενικό Εισαγγελέα, το συντομότερο 
δυνατόν, για νομική καθοδήγηση, αφού τυχόν καθυστέρηση στην επίλυσή του, μπορεί να 
έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες για το Κράτος. 

 Συσσώρευση καθυστερημένων εσόδων ύψους πέραν του ενός δισ. ευρώ. 

Εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του, 
περιλαμβανομένων των νέων μέτρων, με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 80(Ι)/2014, για 
περιορισμό των ανείσπρακτων φόρων. 

 Συσσωρευμένες φορολογίες υπό ένσταση. 

Εισηγηθήκαμε όπως γίνει προσπάθεια για εξέταση των παλιών ενστάσεων, το 
συντομότερο δυνατόν και όπως οι νέες ενστάσεις εξετάζονται χωρίς καθυστέρηση. 

 Μη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από φυσικά και νομικά πρόσωπα για αριθμό 
φορολογικών ετών και μη επιβολή φορολογιών από το Τμήμα, με βάση την κρίση του 
Εφόρου, ως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων του 
Κράτους. 

Εισηγηθήκαμε, μεταξύ άλλων, όπως το Τμήμα ζητήσει την υποβολή δηλώσεων 
εισοδήματος για όλα τα έτη και την επιβολή σχετικών φορολογιών και ποινών, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία. 

 Καθυστέρηση στην εξέταση και έκδοση φορολογιών από το Τμήμα.  

Εισηγηθήκαμε όπως εκδίδονται έγκαιρα οι σχετικές φορολογίες και τουλάχιστον εντός 
της προθεσμίας των έξι ετών που προνοεί το άρθρο 23(1) του περί Βεβαιώσεως και 
Εισπράξεως Φόρων Νόμου.   

 Εταιρείες, μεταξύ των οποίων και αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών αλλά δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου 
Φορολογίας και ως εκ τούτου, δεν υπέβαλαν σχετικές φορολογικές δηλώσεις, σε αντίθεση 
με τη σχετική νομοθεσία.  

Εισηγηθήκαμε, μεταξύ άλλων, όπως το Τμήμα προχωρήσει σε αντιπαραβολή των 
στοιχείων που αφορούν σε εταιρείες και περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό σύστημα  
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του ΤΕΕΕΠ και του Τμήματος Φορολογίας (άμεση και έμμεση φορολογία) για εντοπισμό 
τυχόν αδήλωτων εισοδημάτων. 

 Εντοπισμός περιπτώσεων εταιρειών, που έχουν άδεια για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος 
με κύκλο εργασιών ο οποίος δηλώθηκε για σκοπούς άμεσης φορολογίας που διαφέρει από 
τα έσοδα που δηλώθηκαν στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ).   

Εισηγηθήκαμε την επιβολή φορολογιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία και όπως ο Έφορος 
λαμβάνει σχετική πληροφόρηση κάθε χρόνο από την ΕΑΣ. 

 Εντοπισμός περιπτώσεων εταιρειών με κύκλο εργασιών ο οποίος δηλώθηκε για σκοπούς 
έμμεσης φορολογίας, ο οποίος ωστόσο, δεν δηλώθηκε για σκοπούς άμεσης φορολογίας ή 
είναι μεγαλύτερος από αυτόν που δηλώθηκε για άμεση φορολογία.  

Εισήγησή μας είναι όπως διερευνηθούν όλες οι συγκεκριμένες περιπτώσεις και 
επιβληθούν φορολογίες, όπου απαιτείται. Εισηγηθήκαμε, επίσης, όπως το Τμήμα 
αξιοποιεί τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και αντιπαραβάλλει, σε τακτική βάση τα 
στοιχεία ΦΠΑ και Φόρου εισοδήματος, προς αύξηση της φοροεισπρακτικής του 
ικανότητας και ελαχιστοποίηση της φοροδιαφυγής. 

 Μη αντιπαραβολή/αξιοποίηση πληροφόρησης των συστημάτων του Τμήματος (ΤΕΠ Vs 
ΦΠΑ) και μη αξιοποίηση πληροφόρησης από άλλα Κυβερνητικά Τμήματα. 

Εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα αξιοποιεί κατάλληλα τόσο τα μηχανογραφικά συστήματα 
του Τμήματος, όσο και την πληροφόρηση που παρέχεται από άλλα κυβερνητικά Τμήματα 
και επιβάλλει σχετικές φορολογίες, όπου ενδείκνυται, σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

 Εντοπίστηκαν δημόσιοι υπάλληλοι (ΔΥ) που κατέχουν μετοχές ή/και έχουν θέση 
Διευθυντή/Γραμματέα σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίοι δεν εξασφάλισαν τη σχετική άδεια, 
σε αντίθεση με τις πρόνοιες του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου ή/και την πρακτική που 
εφαρμόζεται όσον αφορά στους έκτακτους υπαλλήλους κατ΄ αναλογία με τους ΔΥ. 

Εισηγηθήκαμε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία και για τον σκοπό αυτό, εάν 
κριθεί αναγκαίο, να γίνει διαβούλευση με τον Γενικό Εισαγγελέα και να σταλεί σχετική 
εγκύκλιος για συμμόρφωση ή/και λήψη πειθαρχικών μέτρων για όσους δεν εξασφάλισαν 
τη σχετική άδεια. 

 Εσωτερικοί συμψηφισμοί μεγάλων ποσών ΦΠΑ, χωρίς τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και 
ελέγχων από το γραφείο (desk audits). 

Εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα καθορίσει αυστηρές διαδικασίες για τη διενέργεια 
σχετικών ελέγχων στις περιπτώσεις μεγάλων ποσών συμψηφισμών ή/και επιστροφών 
ΦΠΑ, με έμφαση στους φορολογούμενους που τυγχάνουν χειρισμού από το Γραφείο 
Μεγάλων Φορολογουμένων. 

 Καθυστέρηση στην επιστροφή ΦΠΑ από το Κράτος, με αποτέλεσμα την καταβολή 
σημαντικού ποσού τόκων. 
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 Αδυναμίες που αφορούν στις ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές του Τμήματος και 
κυρίως στη σχετική ενημέρωση των συστημάτων άμεσης και έμμεσης φορολογίας και στο 
θέμα συμφιλίωσης του συστήματος ληξιπρόθεσμων οφειλών με τα μηχανογραφικά 
συστήματα του Τμήματος. 

Εισηγηθήκαμε, μεταξύ άλλων, όπως το Τμήμα διενεργεί συμφιλίωση του 
μηχανογραφικού συστήματος ληξιπρόθεσμων οφειλών με τα συστήματα άμεσης και 
έμμεσης φορολογίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Αδυναμίες που εντοπίστηκαν στις εισπράξεις ΦΠΑ μέσω ΜΟSS. 

Συστήσαμε όπως το Τμήμα προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους για διασφάλιση ότι οι 
εταιρείες που εγγράφονται στο Μητρώο MOSS Κύπρου δεν προέρχονται από χώρες 
υψηλού κινδύνου για φορολογικούς σκοπούς και στην είσπραξη του σχετικού φόρου, 
όπου προκύπτει. 

 Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα που δεν συμμορφώνονται με τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις. 

 Αδυναμίες που εντοπίστηκαν από τον έλεγχο του συστήματος ανταλλαγής φορολογικών 
πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ). 

Εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα υλοποιήσει τις εισηγήσεις του ΕΕΣ για αποτελεσματική 
λειτουργία του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών. 

 Επιπρόσθετα έσοδα που προκύπτουν από καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες στην 
Υπηρεσία μας.  

 Φορολογούμενοι κάτοχοι περιουσίας, η οποία αποκτήθηκε πριν την επαγγελματική τους 
δραστηριοποίηση ή/και δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους, καθώς και πρόσωπα 
που δεν δηλώνουν όλα τα εισοδήματά τους ή δηλώνουν μέρος τους, με σημαντική απώλεια 
εσόδων για το Κράτος. 

Εισηγηθήκαμε, μεταξύ άλλων, τη φορολογική διερεύνηση των συγκεκριμένων 
περιπτώσεων, περιλαμβανομένης της εξέτασης κεφαλαιουχικής κατάστασης και επιβολή 
φορολογιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

 Χαμηλό ποσοστό επισκέψεων ελέγχου στα υποστατικά των εγγεγραμμένων στο Μητρώο 
ΦΠΑ προσώπων. 

Εισηγηθήκαμε, μεταξύ άλλων, όπως εντατικοποιηθούν οι επισκέψεις στα υποστατικά των 
φορολογουμένων για αποτροπή της φοροδιαφυγής, την προστασία των δημοσίων 
εσόδων, τη δημιουργία φορολογικής συνείδησης και γενικά την εφαρμογή της σχετικής 
νομοθεσίας. 
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Θέματα που σχετίζονται με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα 

 Εντοπισμός απόδειξης είσπραξης χωρίς αύξοντα αριθμό, που εκδόθηκε εκτός του 
μηχανογραφικού συστήματος, στο όνομα προσώπου που εκείνη τη στιγμή δεν ήταν 
εγγεγραμμένο στο φορολογικό μητρώο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία ως προς την 
ολότητα και πληρότητα των εισπράξεων. 

 Καταχώριση είσπραξης ως φόρος εισοδήματος παρακρατηθέντος από εργοδότη (PAYE), τη 
στιγμή που συγκεκριμένα πρόσωπα ουδέποτε εργοδοτήθηκαν από συγκεκριμένη εταιρεία.  

 Χρήση από επενδυτές του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος του μειωμένου 
συντελεστή ΦΠΑ (5%) για την ιδιόκτητη κατοικία που αγοράζουν/ανεγείρουν, για την οποία 
η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί, με βάση και τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία. 

 Εφαρμογή εγκυκλίου Τμήματος Φορολογίας αρ. 21 του 1987 στις συμβάσεις κατασκευής/ 
παράδοσης ακινήτων στους ξένους επενδυτές, στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού 
Προγράμματος, με αποτέλεσμα να επιτραπεί από το Τμήμα η μετάθεση της είσπραξης 
σημαντικού ποσού φόρου της Δημοκρατίας στο μέλλον, και η διακυνδύνευση της 
είσπραξης. 

Εισηγηθήκαμε την έκδοση αναθεωρημένης εγκυκλίου. 

 Εντοπίστηκαν κάποιες περιπτώσεις που αιτήθηκαν την απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 
8(23) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, οι οποίοι ενδεχομένως να μην 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου. 

 Ενδεχόμενη απώλεια φορολογικών εσόδων από αδήλωτα εισοδήματα παρόχων και 
εταιρειών ανάπτυξης γης, από τη χρέωση δαπανών από συγγενικές/συνδεδεμένες εταιρείες 
εκτός Κύπρου, από τις επιστροφές και συμψηφισμούς ΦΠΑ μεγάλων ποσών, χωρίς τη 
διενέργεια επιτόπιου ελέγχου και  λόγω της κατά χάριν πολιτογράφησης προσώπων. 
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2. Εισαγωγή 

Το Τμήμα Φορολογίας συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2014, με την ενοποίηση του Τμήματος 
Εσωτερικών Προσόδων και της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, στο πλαίσιο των μέτρων 
που λήφθηκαν από την Κυβέρνηση για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην οποία τελούσε 
η Δημοκρατία. Στόχος του Τμήματος είναι η αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης, η 
αποτελεσματικότερη είσπραξη των φόρων, η βελτίωση της αποδοτικότητας και η 
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών προς τον φορολογούμενο. Σύμφωνα με τον περί Τμήματος 
Φορολογίας Νόμο (Ν.70(Ι)/2014), το Τμήμα Φορολογίας έχει τις αρμοδιότητες, εξουσίες και 
καθήκοντα που χορηγούνται και επιβάλλονται, αντίστοιχα, από οποιοδήποτε Νόμο ή/και 
Κανονιστική Διοικητική Πράξη στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων ή/και την Υπηρεσία Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας.  

Ο Έφορος Φορολογίας, ο οποίος προΐσταται του Τμήματος Φορολογίας, διορίζεται με αιτιολογημένη 
απόφαση, από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο πέντε ετών με δυνατότητα ανανέωσης της 
θητείας για ακόμη πέντε έτη.  

Το Τμήμα Φορολογίας υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και αποτελείται από τα Κεντρικά 
Γραφεία και πέντε Επαρχιακά Γραφεία. Σύμφωνα με οργανόγραμμα που είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας, η οργανωτική δομή του Τμήματος παρουσιάζει την πιο 
κάτω εικόνα: 
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Η αποστολή του Τμήματος Φορολογίας είναι η συνεπής εφαρμογή των νομοθεσιών, 
επιδιώκοντας τα χαμηλότερα επίπεδα φοροδιαφυγής, διασφαλίζοντας τη δίκαιη φορολόγηση με 
τρόπο που να ενισχύει την εμπιστοσύνη του φορολογούμενου, καθώς και η αποτελεσματική 
συλλογή των φορολογικών εσόδων του Κράτους με το ελάχιστο δυνατό κόστος.  

Το όραμα του Τμήματος Φορολογίας είναι να καταστεί μια σύγχρονη Φορολογική Αρχή, 
παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στον φορολογούμενο και επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή 
εθελούσια φορολογική συμμόρφωση, δηλαδή την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων 
από τον φορολογούμενο.  

Όπως ανέφερε ο Έφορος, με βάση σχετικό χρονοδιάγραμμα που τέθηκε στο Μνημόνιο 
Συναντίληψης μεταξύ της Τρόικα και της Κυπριακής Δημοκρατίας, η διαδικασία για ενοποίηση 
και η επισκόπηση υλοποίησης της δημιουργίας του Τμήματος Φορολογίας έπρεπε να 
ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.3.2016 και 30.6.2016, αντίστοιχα, διαδικασία, ωστόσο που φαίνεται να 
μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί.  
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3. Σκοπός του  ελέγχου και μεθοδολογία 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων Γενικού Ελεγκτή 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας και των προνοιών του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014). 

Το άρθρο 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ορίζει ότι ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει 
εν ονόματι της Δημοκρατίας όλες τις εισπράξεις και πληρωμές και όλους τους λογαριασμούς 
χρηματικών διαθεσίμων και άλλου ενεργητικού ή άλλων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η 
Δημοκρατία ή που δημιουργούνται για λογαριασμό της. Για το σκοπό αυτό, ο Γενικός Ελεγκτής 
έχει δικαίωμα να επιθεωρεί και να ελέγχει όλα τα σχετικά βιβλία, αρχεία και καταστάσεις, καθώς 
και τους χώρους όπου φυλάγεται το πιο πάνω ενεργητικό. Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ασκεί κάθε 
άλλη εξουσία ή, εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή υποχρεώσεις που καθορίζονται ή του 
αναθέτονται διά Νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο των 
λογαριασμών της Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού 
Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο (Ν.38(Ι)/2014), ο ελέγχων λειτουργός κάθε κονδυλίου οφείλει να 
διασφαλίσει την ορθότητα και νομιμότητα των εισπράξεων και πληρωμών και την 
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία της υλοποίησης του οικείου προϋπολογισμού 
στη βάση των αρχών της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (άρθρα 7(1) και 8).  

Για τον σκοπό αυτό, η Ελεγκτική Υπηρεσία προχωρεί σε οικονομικούς και διαχειριστικούς 
ελέγχους, όπως και ελέγχους συμμόρφωσης Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας 
Υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος 
(Ν.113(Ι)/2002) παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε 
μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές 
ή προφορικές που κατά την κρίση του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου 
του. 

3.2 Σκοπός του ελέγχου 

Σκοπός του παρόντος ελέγχου, είναι η εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης του Τμήματος 
Φορολογίας με το θεσμικό πλαίσιο.  

Για το σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων, επιλέγηκαν συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογούμενων/ 
δραστηριότητες όπως ιδιοκτήτες κέντρων εστίασης και αναψυχής, ιδιοκτήτες ιδιωτικών 
βρεφοπαιδοκομικών σταθμών/νηπιαγωγείων, ιδιοκτήτες Ινστιτούτων Γυμναστικής, καθηγητών 
Δημόσιας Μέσης Εκπαίδευσης κ.λπ. 
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3.3 Μεθοδολογία  

3.3.1 Πρότυπα ελέγχου 

Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο στη βάση 
διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει. 

Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό Ελεγκτή, οι έλεγχοι 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs), που 
εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων 
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs), που εκδίδει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων 
(INTOSAI), ο οποίος είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό 
συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών.   

Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα σε 
τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους (“financial audit”), τους ελέγχους συμμόρφωσης 
(“compliance audit”) και τους διαχειριστικούς ελέγχους (“performance audit”).  

Για τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών Προτύπων που είναι κοινά και αριθμός 
ελεγκτικών Προτύπων που αφορούν ειδικά στην κάθε κατηγορία ελέγχου.   

Η διενέργεια του παρόντος ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις των πιο κάτω Προτύπων: 

 ISSAI 100:  Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα 

 ISSAI 400:  Αρχές Ελέγχου Συμμόρφωσης 
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To θεμελιώδες πρότυπο INTOSAI-P1 ουσιαστικά καταγράφει αυτούσια τη Διακήρυξη, η οποία 
υιοθετήθηκε το 1977 από το Παγκόσμιο Συνέδριο του INTOSAI στη Λίμα του Περού (“The Lima 
Declaration”). Όπως στο ίδιο το Πρότυπο καταγράφεται, το έγγραφο αυτό θεωρείται η “Magna 
Carta” στην άσκηση εξωτερικού ελέγχου των κυβερνήσεων, καθώς έθεσε τα θεμέλια του 
δημόσιου ελέγχου. Η Διακήρυξη θέτει τα βασικά σημεία ελέγχου και βασικές αρχές για τα 
Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα που είναι αναγκαίες, ώστε να επιτευχθούν ανεξάρτητα και 
αντικειμενικά αποτελέσματα. Στο Πρότυπο αυτό ρητά εξηγείται ότι, κατά τον οικονομικό έλεγχο, 
αυτό που ελέγχεται είναι η νομιμότητα και κανονικότητα των συναλλαγών («The traditional task 
of Supreme Audit Institutions is to audit the legality and regularity of financial management and of 
accounting»). 

Το ISSAI 100 παρουσιάζει τον ορισμό του ελέγχου του δημόσιου τομέα και παρέχει τις βασικές 
έννοιες, στοιχεία και αρχές (τόσο τις γενικές αρχές που σχετίζονται με τον έλεγχο όσο και τις 
αρχές που σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας ελέγχου) που ισχύουν για όλους 
τους ελέγχους του δημόσιου τομέα. 

Το Πρότυπο ISSAI 400 ορίζει τον έλεγχο συμμόρφωσης ως μια ανεξάρτητη εκτίμηση του κατά 
πόσο ένα δεδομένο θέμα είναι σύμφωνο με τις αρχές που έχουν οριστεί ως κριτήρια ελέγχου. Οι 
έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι ενέργειες του ελεγχόμενου φορέα 
συνάδουν με τις αρχές ή κανόνες που τον διέπουν. Οι αρχές και κανόνες αυτοί μπορεί να 
αφορούν στη συμμόρφωση με διατάξεις των σχετικών Νόμων, Κανονισμών ή συμφωνιών ή με τις 
γενικές αρχές χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και συμπεριφοράς δημοσίων 
αξιωματούχων.  

3.3.2 Ελεγκτική προσέγγιση 

Ο παρών έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Τμήμα Φορολογίας, σε 
επισκόπηση εγγράφων, μητρώων και αρχείων αλληλογραφίας και στη διενέργεια συναντήσεων 
με τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Τμήματος Φορολογίας. 

Ο έλεγχος καλύπτει τα έτη 2018 και 2019, εκτός όπου ρητά αναφέρεται διαφορετικά. 

Τα ευρήματα του ελέγχου διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στο Τμήμα Φορολογίας και στο 
Γενικό Λογιστήριο και οι απόψεις τους ενσωματώθηκαν, όπου ενδείκνυται, στην παρούσα 
Έκθεση. 

3.4 Κριτήρια ελέγχου 

Για σκοπούς του ελέγχου συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν, ως αρχές και κανόνες, μεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα: 

α. Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος 
(Ν.20(Ι)/2014). 
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β. Ο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου 
της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.38(Ι)/2014) και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί και 
Εγκύκλιοι. 

γ. Ο περί Τμήματος Φορολογίας Νόμος (N.70(I)/2014). 

δ. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (Ν.118(Ι)/2002). 

ε. Ο περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν.31/1962). 

στ. Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν.4/1978). 

ζ. Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος (Ν.117(Ι)/2002). 

η. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμος (Ν.95(Ι)/2000). 

θ. Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμος 
(Ν.4(Ι)/2017). 

Επίσης, ο έλεγχος συμμόρφωσης διεξήχθηκε στη βάση Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων, 
Διαταγμάτων, Γνωστοποιήσεων και Εγκυκλίων του Τμήματος Φορολογίας. 
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4. Ευρήματα και συστάσεις 

4.1 Διορισμός Εφόρου Φορολογίας και Βοηθών Εφόρων Φορολογίας – 
Ακύρωση διορισμού από το Διοικητικό Δικαστήριο. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο με σχετικές αποφάσεις του (αρ. 79.050 και αρ. 80.287), ημερ. 24.6.2015 
και 16.2.2016, προχώρησε στον διορισμό του Εφόρου Φορολογίας και τριών Βοηθών  Εφόρων 
Φορολογίας για περίοδο πέντε και τεσσάρων ετών, αντίστοιχα.  

Στις 24.3.2016, ψηφίστηκε ο περί Τμήματος Φορολογίας Τροποποιητικός Νόμος του 2016, 
Ν.27(Ι)/2016, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28.3.2016. 
Η σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας κρίθηκε επιβεβλημένη, μετά από σύσταση του Γενικού 
Εισαγγελέα προς τον Υπουργό Οικονομικών, καθότι οι διατάξεις των άρθρων 4(1) και 5(1) του 
περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου 70(Ι)/2014 κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές, εφόσον 
συγκρούονται με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η οποία απαγορεύει στη νομοθετική 
εξουσία να επεμβαίνει στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της εκτελεστικής εξουσίας. Με τον πιο 
πάνω Τροποποιητικό Νόμο, δεν απαιτείται πλέον η γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Οικονομικών πριν από τον διορισμό του Εφόρου και των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας 
από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά γραπτή ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων αμέσως 
μετά τον διορισμό τους. 

Στις 30.3.2016, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του (αρ. 80.501) ανακάλεσε αναδρομικά 
τον διορισμό του Εφόρου Φορολογίας και των τριών Βοηθών Εφόρων Φορολογίας και την ίδια 
ημέρα, με νέα απόφασή του (αρ. 80.502), τους επαναδιόρισε με αναδρομική ισχύ, 
εξουσιοδοτώντας τον Υπουργό Οικονομικών να ενημερώσει γραπτώς την Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών για τους εν λόγω διορισμούς, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. 

Στις 16.3.2020 και 29.5.2020, το Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου για τον διορισμό του Εφόρου Φορολογίας και των τριών Βοηθών Εφόρων 
Φορολογίας, αντίστοιχα, κρίνοντας ως αντισυνταγματική τη νομοθεσία στη βάση της οποίας 
εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 30.3.2016 (άρθρα 4(1) και 5(1) του 
Νόμου 70(Ι)/2014). Το Διοικητικό Δικαστήριο, εξετάζοντας αριθμό προσφυγών που 
καταχωρίστηκαν εναντίον των συγκεκριμένων αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, έκρινε 
ότι οι επίδικες αποφάσεις εκδόθηκαν βάσει των άρθρων 4(1) και 5(1) του περί Τμήματος 
Φορολογίας Νόμου (Ν.70(Ι)/2014), τα οποία εναποθέτουν την εξουσία για διορισμό στη θέση του 
Εφόρου Φορολογίας και Βοηθού Εφόρου Φορολογίας στο Υπουργικό Συμβούλιο, αντί στην 
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, κατά παράβαση των άρθρων 122-125 του Συντάγματος. 

Μετά τις πιο πάνω δικαστικές αποφάσεις, η Κυβέρνηση προώθησε τροποποίηση του άρθρου 4 
του Νόμου, ώστε να παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσία, σε περίπτωση που για 
οποιοδήποτε λόγο η θέση του Εφόρου Φορολογίας παραμένει κενή, να αναθέτει τις εξουσίες, 
αρμοδιότητες και καθήκοντα του Εφόρου Φορολογίας για χρονική περίοδο έξι μηνών, η οποία 
δύναται να ανανεωθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για ακόμη έξι μήνες 
(προηγουμένως η νομοθεσία προέβλεπε συνολική περίοδο τριών μηνών).  
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Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εκφράζει έντονες ανησυχίες για την ακύρωση του διορισμού του 
Εφόρου Φορολογίας και των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας και τις οικονομικές συνέπειες και 
άλλες αλυσιδωτές προεκτάσεις που ενδεχομένως να προκύψουν για τη Δημοκρατία, 
δεδομένων των φορολογιών ή/και σχετικών αποφάσεων που επηρεάζονται,  καθώς επίσης και 
των πολλών εκκρεμοτήτων του Τμήματος σε φορολογικές υποθέσεις. Εισηγούμαστε όπως το 
πιο πάνω θέμα παραπεμφθεί στον Γενικό Εισαγγελέα, το συντομότερο δυνατόν, για νομική 
καθοδήγηση, αφού τυχόν καθυστέρηση στην επίλυσή του, μπορεί να έχει σημαντικές 
οικονομικές συνέπειες για το Κράτος. 

4.2  Αποτελέσματα έτους. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, το σύνολο των εισπράξεων άμεσης και έμμεσης 
φορολογίας, λαμβανομένων υπ΄ όψιν των επιστροφών φόρων, κατά το 2019 ανέρχεται σε 
€4.213εκ. (€3.959εκ. το 2018), από το οποίο ποσό ύψους €2.070εκ. (€1.900εκ. το 2018) αφορά σε 
άμεσους φόρους και ποσό ύψους €2.143εκ. (€2.059εκ. το 2018) αφορά σε έμμεσους φόρους 
(ΦΠΑ).  

Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση καθυστερημένων εσόδων του Τμήματος, το σύνολο των 
καθυστερημένων φόρων άμεσης και έμμεσης φορολογίας στις 31.12.2019, περιλαμβανομένων 
τόκων και επιβαρύνσεων, ανέρχεται σε €2.216εκ. (€2.063εκ. το 2018), από το οποίο ποσό ύψους 
€1.622εκ. (€1.524εκ. το 2018)  αφορά σε άμεσους φόρους και ποσό ύψους €594εκ. (€539εκ. το 
2018) αφορά σε έμμεσους φόρους (ΦΠΑ), ποσά που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την Υπηρεσία 
μας.        

Σχετικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τη Μονάδα Διαχείρισης Χρέους και Δίωξης του Τμήματος 
Φορολογίας, για την περίοδο Νοεμβρίου 2014-Δεκεμβρίου 2019, το Τμήμα ενέγραψε 
εμπράγματο βάρος σε ακίνητη ιδιοκτησία για οφειλές συνολικού ποσού ύψους €425εκ. και 
εισέπραξε το συνολικό ποσό των €241εκ. Επίσης, κατά την περίοδο Απριλίου 2015-Δεκεμβρίου 
2019 το Τμήμα δέσμευσε ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, για οφειλόμενους φόρους, 
συνολικού ποσού ύψους €2,8εκ. και εισέπραξε το συνολικό ποσό των €758.564.  

Σύμφωνα επίσης με στοιχεία του Τμήματος, το 2019 λήφθηκαν νομικά μέτρα από το Τμήμα σε 
1.793 νέες υποθέσεις (1.017 το 2018), από τις οποίες οι 910 (543 το 2018) αφορούσαν σε άμεση 
φορολογία και 883 (474 το 2018) σε έμμεση φορολογία. Ο συνολικός αριθμός των ποινικών 
υποθέσεων σε εξέλιξη το 2019 ανέρχεται σε 2.238 (1.880 το 2018). Σύμφωνα με το Τμήμα, σε 
αρκετές περιπτώσεις τα νομικά μέτρα που λήφθηκαν είχαν θετικό αποτέλεσμα στα έσοδα του 
Κράτους. Συγκεκριμένα, το 2019 305 υποθέσεις άμεσης φορολογίας κατέληξαν σε εξώδικο 
συμβιβασμό με έσοδα ύψους €164.500, ενώ σε 167 ποινικές υποθέσεις έμμεσης φορολογίας 
υπήρξε πλήρης συμμόρφωση με έσοδα για το Κράτος πέραν των €5,2εκ.  

Επισημαίνουμε ωστόσο ότι, συγκρίνοντας τις εισπράξεις από την εγγραφή εμπράγματου βάρους 
και τη λήψη νομικών μέτρων, με τα συνολικά καθυστερημένα έσοδα του Τμήματος, η χρήση των 
μέτρων αυτών φαίνεται να ήταν ανεπαρκής. 
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Οι πραγματικές δαπάνες του Τμήματος Φορολογίας για το έτος 2019 ανήλθαν σε €50,9εκ., σε 
σύγκριση με €47,4εκ.  το 2018,  δηλαδή σημειώθηκε αύξηση κατά €3,6εκ. ή ποσοστό 7,5%. Η 
αύξηση οφείλεται κυρίως σε αύξηση των δαπανών που αφορούν σε τόκους πληρωτέους για 
επιστροφές φόρων. 

4.3 Άμεση Φορολογία (ΤΕΠ). 

4.3.1 Εισπράξεις.   

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, οι καθαρές εισπράξεις άμεσων φόρων (ΤΕΠ) κατά 
το  2019 ανέρχονταν σε €2.069εκ., σε σύγκριση με €1.900εκ. το 2018, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση 
€169εκ. ή  8,9%.  Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
εισπράξεων από τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων κατά €144εκ. και από 
άλλους φόρους και επιβαρύνσεις κατά €25εκ., περιλαμβανομένου φόρου καζίνου €13εκ. και 
επιβαρύνσεων €12εκ. Σημειώθηκε ταυτόχρονα μείωση εισπράξεων από τον φόρο ακίνητης 
ιδιοκτησίας και τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών κατά €3εκ.  

Οι εισπράξεις άμεσων φόρων, λαμβανομένων υπόψιν των επιστροφών φόρων, για τα έτη 2010-2019 
παρουσιάζονται στην πιο κάτω γραφική παράσταση. 
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Αναλυτικά οι εισπράξεις άμεσων φόρων του Τμήματος για τα έτη 2018 και 2019, λαμβανομένων 
υπόψιν των επιστροφών φόρων, παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα και στη σχετική γραφική 
παράσταση.  

Κατηγορία φόρου 
2019 Ποσοστό 

εσόδων 
2018 Αύξηση/ 

(Μείωση) 
Αύξηση/ 
(Μείωση) 

€ εκ. % € εκ. € εκ. % 

Φόρος Εισοδήματος 1.545,79 74,69% 1.401,63 144,16 10,29% 

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 7,15 0,35% 7,34 -0,19 -2,59% 

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 112,36 5,43% 114,83 -2,47 -2,15% 

Έκτακτη Eισφορά για την Άμυνα 307,20 14,84% 304,68 2,52 0,83% 

Άλλοι Φόροι/Τέλη/ 
Επιβαρύνσεις/Πρόστιμα 

97,10 4,69% 71,97 25,13 34,92% 

Σύνολο 2.069,60 100,00% 1.900,45 169,15 8,90% 
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4.3.2 Επιστροφές φόρων.  

Οι επιστροφές φόρων άμεσης φορολογίας το 2019 ανήλθαν σε €82,4εκ. (€67,8εκ. το 2018), από 
το οποίο ποσό ύψους €49,6εκ. (ποσοστό 60,2%) αφορά σε επιστροφές φόρων σε νομικά 
πρόσωπα.  

4.3.3 Φορολογίες υπό ένσταση.  

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, στις 31.12.2019 υπήρχαν 12.425 (13.415 το 2018, δηλαδή 
παρατηρήθηκε μείωση σε ποσοστό 7,4%) φορολογίες φόρου εισοδήματος, φόρου 
κεφαλαιουχικών κερδών, φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας και φόρου έκτακτης εισφοράς για την 
άμυνα, για τις οποίες υποβλήθηκε ένσταση, για συνολικό ποσό φόρου €459εκ. (€552εκ. το 2018). 
Σημειώνουμε ότι οι φορολογίες υπό ένσταση δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις των 
καθυστερημένων εσόδων, εκτός των ενστάσεων του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, αφού, 
σύμφωνα με το άρθρο 17(2) του σχετικού Νόμου, ο οφειλόμενος φόρος πρέπει να καταβάλλεται 
ανεξάρτητα οποιασδήποτε ένστασης ή προσφυγής. Σημειώνουμε ωστόσο ότι, σύμφωνα με 
σχετική επιστολή του Τμήματος Φορολογίας, ημερ. 20.10.2016, που στάλθηκε στην Υπηρεσία 
μας, οι ενστάσεις φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας περιλαμβάνονται στα εισπράξιμα χρέη στο 
Σύστημα ΤΕΠ (κατ΄ επέκταση και στις καταστάσεις καθυστερημένων εσόδων). Όπως αναφέρεται 
στην εν λόγω επιστολή, το Τμήμα Φορολογίας επέλεξε αυτή την πολιτική για να μπορούν να 
γίνονται πληρωμές στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, παρόλο που, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία, οι ενστάσεις για φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας δεν θεωρούνται εισπράξιμες. Όπως 
προκύπτει από σχετική επιστολή του Τμήματος Φορολογίας, ημερ. 20.3.2020, αναφορικά με την 
έκθεση καθυστερημένων εσόδων για το 2019, η πολιτική αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζεται.  

Από σχετική ανάλυση των στοιχείων, προκύπτει ότι οι ενστάσεις φόρου εισοδήματος το 2019, 
ανέρχονταν σε 9.259 (10.026 για το 2018) και αφορούσαν σε αμφισβητούμενο φόρο ποσού 
ύψους €409εκ. (€493εκ. για το 2018). Κατά τις 31.12.2019, εκκρεμούσαν συνολικά 4.073 (4.482 
για το 2018) ενστάσεις από αυτοεργοδοτούμενους και διευθυντές ιδιωτικών εταιρειών ή 
ποσοστό 32,78% (33,41% για το 2018) που αντιπροσωπεύουν ποσό αμφισβητούμενου φόρου 
€72,6εκ. (€89,5εκ. για το 2018), 1.670 (1.758 για το 2018) ενστάσεις ή ποσοστό 13,44 % (13,10% 
για το 2018) από μισθωτούς ιδιωτικών επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν ποσό 
αμφισβητούμενου φόρου €24,0εκ. (€28,3εκ. για το 2018) και 1.007 (1.217 για το 2018) ενστάσεις 
ή ποσοστό 8,10% (9,07% για το 2018) από ιδιωτικές εταιρείες που αντιπροσωπεύουν ποσό 
αμφισβητούμενου φόρου €97,8εκ (€108,0εκ. για το 2018).  

4.3.4 Καθυστερήσεις φόρων άμεσης φορολογίας.  

Το σύνολο των καθυστερημένων φόρων άμεσης φορολογίας για το 2019, χωρίς τους τόκους, όπως 
έχουν δηλωθεί στην Υπηρεσία μας από το Τμήμα, ήταν €1.063εκ. σε σύγκριση με €1.002εκ. του 
προηγούμενου έτους (2018), δηλαδή σημειώθηκε αύξηση €61εκ. ή 6,05%.  

Οι καθυστερήσεις φόρων άμεσης φορολογίας για τα έτη 2010-2019 παρουσιάζονται στην πιο κάτω 
γραφική παράσταση.  
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Κατά κατηγορία οι καθυστερήσεις φόρων άμεσης φορολογίας έχουν ως εξής: 

 
2019 Ποσοστό 2018 

Αύξηση/ 
(Μείωση) 

€ εκ. % € εκ. % 

Φόρος Εισοδήματος 600,74 56,53% 532,13  12,89% 

Φόρος Εισοδήματος παρακρατηθείς από 
εργοδότες (P.A.Y.E.) 

56,44 5,31% 47,75   18,18% 

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Νόμος 24/80)* 48,85 4,60% 51,67   -5,46% 

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 45,61 4,29% 37,86   20,47% 

Άλλοι φόροι** 12,51 1,18% 12,52   0,00% 

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα 167,63 15,78% 137,66  21,77% 

Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών *** 130,78 12,31% 182,32 -28,27% 

Σύνολο 1.062,56 100,00 1.001,91 6,05% 

 
* Για το έτος 2017 και μετά καταργήθηκε η επιβολή φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας (Ν.86(Ι)/2016). 
**  Συμπεριλαμβανομένων καθυστερήσεων που αφορούν στον Φόρο Χαρτοσήμων και ΓΕΣΥ.  
***  Το Σχέδιο για τις Ληξιπρόθεσμες οφειλές τέθηκε σε εφαρμογή το 2017 (Ν.4(Ι)/2017). 
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Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, το ποσό των καθυστερημένων τόκων στις 31.12.2019, το 
οποίο δεν περιλαμβάνεται στο σύνολο των καθυστερημένων φόρων ύψους €1.063εκ. (€1.002εκ. 
για το 2018), ήταν €559εκ. (€522εκ. στις 31.12.2018).  Επομένως, με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, 
το σύνολο των καθυστερημένων οφειλών άμεσης φορολογίας (καθυστερήσεις φόρου πλέον 
τόκοι και επιβαρύνσεις) ανέρχεται στις 31.12.2019 σε €1.622εκ.  (€1.524εκ. για το 2018).   

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣEIΣ ΣΕ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 
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τόκων και 
επιβαρύνσεων
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Επισημαίνουμ ε ότι, σύμφωνα με το Τμήμα, από το συνολικό ποσό των καθυστερημένων οφειλών 
στις 31.12.2019 (καθυστερήσεις φόρου πλέον τόκοι και επιβαρύνσεις) ύψους €1.622εκ. 
(€1.524εκ. στις 31.12.2018), ποσό ύψους €653εκ. ή 40,24% (€625εκ. ή 40,98% για το 2018) 
θεωρείται ανείσπρακτο.  

Ειδικότερα, αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία που δηλώθηκαν από το Τμήμα, από το 
συνολικό οφειλόμενο ποσό άμεσης φορολογίας, συμπεριλαμβανομένων τόκων και 
επιβαρύνσεων, το 2019 ποσό ύψους €811εκ. ή ποσοστό 50%  (€731εκ. ή ποσοστό 48% για το 
2018) αφορά σε αμέσως απαιτητά οφειλόμενα ποσά, για τα οποία εφαρμόστηκαν ή αναμένεται 
να εφαρμοστούν τα νέα μέτρα που αφορούν σε εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη 
ιδιοκτησία (memo) ή/και δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς (garnishment). Σύμφωνα επίσης με στοιχεία του Τμήματος, το 2019 συνολικό ποσό 
ύψους €423εκ. ή ποσοστό 26,06% (€401εκ. ή ποσοστό 26,30% για το 2018) αφορά σε ποσά μη 
εισπρακτέα μετά την ολοκλήρωση της πτωχευτικής διαδικασίας ή της διαδικασίας εκκαθάρισης, 
καθώς και ποσά για τα οποία υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία εκκαθάρισης ή διαδικασία 
πτώχευσης φυσικού προσώπου. Σχετικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, 
για 7.115 νομικά πρόσωπα που εξακολουθούν να είναι ενεργοί φορολογούμενοι στο σύστημα 
ΤΕΠ του Τμήματος, η διαδικασία εκκαθάρισης έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ το ανείσπρακτο 
συνολικό ποσό για την κατηγορία αυτή στις 31.7.2020 ανέρχεται σε €9,5εκ. Επίσης, για 6.426 
φυσικά πρόσωπα που εξακολουθούν να είναι ενεργοί φορολογούμενοι στο σύστημα ΤΕΠ, η 
διαδικασία πτώχευσης έχει επίσης ολοκληρωθεί, ενώ το ανείσπρακτο συνολικό ποσό για την 
κατηγορία αυτή στις 31.7.2020 ανέρχεται σε €33,4εκ. 

Με βάση τα στοιχεία των πιο πάνω παραγράφων, παρατίθενται πιο κάτω οι κυριότερες  
κατηγορίες φόρων, καθώς και σχετικές γραφικές παραστάσεις που αφορούν στα έτη 2019 και 
2018: 

* Συμπεριλαμβανομένων τόκων 

 
 
 

Εισπράξεις 
Καθυστερήσεις 

έτους 

Συνολικές 
καθυστερήσεις 

μέχρι 31.12* 

Μη 
εισπράξιμα* 

Ενστάσεις 
 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
€ εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. 

Φόρος 
Εισοδήματος 

 
1.545,79 

 
1.401,63 

 
236,98 

 
531,63 

 
949,92 

 
864,67 

 
416,60 

 
408,24 

 
408,71 

 
492,56 

Φόρος 
Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας 

 
 

7,15 

 
 

7,34 

 
 

2,20 

 
 

51,67 

 
 

69,57 

 
 

71,85 

 
 

22,64 

 
 

21,13 

 
 

2,31 

 
 

3,47 
Έκτακτη 
Εισφορά για 
την Άμυνα 

 
 

307,20 

 
 

304,68 

 
 

8,35 

 
 

137,66 

 
 

245,28 

 
 

203,30 

 
 

99,43 

 
 

85,66 

 
 

40,32 

 
 

50,76 
Φόρος 
Κεφαλαιου-
χικών Κερδών 

 
 

112,36 

 
 

114,83 

 
 

13,92 

 
 

37,86 

 
 

74,92 

 
 

64,22 

 
 

24,26 

 
 

20,96 

 
 

7,78 

 
 

4,87 
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Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενες Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, η διευθέτηση των εκκρεμών 
ενστάσεων και η είσπραξη των καθυστερημένων φόρων θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα του 
Κράτους, θέμα το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει το Τμήμα. Πολύ περισσότερο, το Τμήμα θα 
πρέπει να προβληματιστεί για το ύψος των καθυστερημένων φόρων, που τελικά καθίστανται 
ανείσπρακτοι. 

Σύσταση: Το Τμήμα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για περιορισμό των ανείσπρακτων 
οφειλών του Κράτους που ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ και τα οποία αυξάνονται σε 
ανησυχητικό βαθμό. Προς τον σκοπό αυτό, συστήνεται όπως το Τμήμα αξιοποιήσει, χωρίς άλλη 
καθυστέρηση, όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του, περιλαμβανομένων των μέτρων που 
αφορούν στην εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία και στη δέσμευση και 
κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, με βάση τις πρόνοιες του 
τροποποιητικού Νόμου 80(Ι)/2014. Συστήνεται επίσης η έγκαιρη και κατάλληλη ενημέρωση της 
βάσης δεδομένων του Συστήματος ΤΕΠ, με τις περιπτώσεις φορολογούμενων που δεν 
δραστηριοποιούνται, ως άλλωστε, ήταν και η Μνημονιακή δέσμευση του Τμήματος.  

4.3.5 Εταιρείες εγγεγραμμένες στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 
Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ) που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Τμήμα Φορολογίας – Άμεση 
φορολογία. 

Κατά τον Αύγουστο του 2020, μέσα στο πλαίσιο του πιο πάνω ελέγχου, εξασφαλίστηκαν από την 
Υπηρεσία μας, στοιχεία για τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και 
Επίσημου Παραλήπτη (ΤΕΕΕΠ), καθώς και στοιχεία για τις εταιρείες που είναι καταχωρισμένες στα 
μηχανογραφικά συστήματα του Τμήματος Φορολογίας. Από επεξεργασία των στοιχείων αυτών, 
προέκυψε ότι εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο ΤΕΕΕΠ δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
άμεσης φορολογίας, σε αντίθεση με το άρθρο 5(Α) του Ν.4/1978 και ως εκ τούτου δεν υποβάλλουν 
δηλώσεις φόρου εισοδήματος, ενώ εντοπίστηκαν εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο ΤΕΕΕΠ, δεν 
είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο άμεσης φορολογίας, αλλά είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο ΦΠΑ 
του Τμήματος και υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις ΦΠΑ.  Επίσης, εντοπίστηκαν εταιρείες που ενώ 
παρουσιάζονται στο ΤΕΕΕΠ ως ενεργές (organization status) στο Τμήμα Φορολογίας παρουσιάζονται με 
άλλη κατάσταση (π.χ. «Διαλύθηκε», «Μη ενεργός», κ.λπ.).  

Ειδικότερα αναφέρουμε τα πιο κάτω: 

α. Εντοπίσαμε 25.528 εταιρείες που, ενώ είναι εγγεγραμμένες στο ΤΕΕΕΠ, δεν είναι 
εγγεγραμμένες στο Φορολογικό Μητρώο άμεσης φορολογίας και κατά συνέπεια δεν υποβάλλουν 
φορολογικές δηλώσεις, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας. Οι περισσότερες  εταιρείες (8.639) 
έχουν εγγραφεί στο ΤΕΕΕΠ τα τελευταία 5 περίπου χρόνια (2016–18.5.2020), γεγονός που, όπως 
αναφέραμε, θα πρέπει να προβληματίσει το ΤΦ, αφού φαίνεται να παρατηρείται μια ανοδική πορεία 
τα τελευταία έτη στον αριθμό των εταιρειών που παραλείπουν να εγγραφούν στο Φορολογικό 
Μητρώο άμεσης φορολογίας και κατ΄επέκταση δεν υποβάλλουν δηλώσεις φόρου εισοδήματος.  

β. Εντοπίσαμε συνολικά 1.385 εταιρείες (ποσοστό 5,43% από το σύνολο των 25.528 εταιρειών), οι 
οποίες είναι εγγεγραμμένες στο ΤΕΕΕΠ, δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο άμεσης φορολογίας 
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(δεν υποβάλουν δηλώσεις φόρου εισοδήματος), ενώ φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
έμμεσης φορολογίας και υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ.  

Ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρουμε πιο κάτω:   

i.  Η εταιρεία «Α», η οποία είναι εγγεγραμμένη στο ΦΠΑ από τον Αύγουστο του 1992 
σταμάτησε τις εργασίες της (Business Closed) στις 30.6.2017.  Σύμφωνα με το σύστημα, η 
ημερομηνία που φαίνεται να ειδοποίησε η εταιρεία το Τμήμα για ακύρωση της εγγραφής 
στο Μητρώο ΦΠΑ ήταν στις 21.1.2020.  Σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ, για την περίοδο 
2010–2012 η εταιρεία παρουσίασε σημαντικό κύκλο εργασιών συνολικού ποσού €8εκ. 
περίπου. Ωστόσο, σύμφωνα με το σύστημα ΤΕΠ-άμεση φορολογία, η εταιρεία φαίνεται να 
είναι άγνωστη στο Τμήμα, αφού δεν είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο άμεσης φορολογίας 
και δεν υποβάλλει δηλώσεις εισοδήματος.   

ii.  Η εταιρεία «Β», σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ, για την περίοδο 2016–2019 
παρουσίασε κύκλο εργασιών συνολικού ποσού €482.435. Ωστόσο, σύμφωνα με το σύστημα 
ΤΕΠ-άμεση φορολογία, η εταιρεία φαίνεται να είναι άγνωστη στο Τμήμα, αφού δεν είναι 
εγγεγραμμένη στο Μητρώο άμεσης φορολογίας και δεν υποβάλλει δηλώσεις εισοδήματος.   

γ. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι, η κατάσταση λειτουργίας της εταιρείας 
(organisation status), όπως αυτή παρουσιάζεται στα στοιχεία που εξασφαλίστηκαν από το ΤΕΕΕΠ, 
είναι διαφορετική από αυτή που είναι καταχωρισμένη στο σύστημα ΤΕΠ (άμεση φορολογία). 

Σύσταση: Έγινε εισήγηση όπως το Τμήμα: 

 Προχωρήσει σε αντιπαραβολή των στοιχείων που αφορούν σε εταιρείες και 
περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό σύστημα του ΤΕΕΕΠ και του Τμήματος Φορολογίας 
(άμεση και έμμεση φορολογία) και προβεί σε αξιοποίησή τους και εντοπισμό τυχόν 
αδήλωτων εισοδημάτων.  

 Αξιοποιήσει κατάλληλα τα στοιχεία που υπάρχουν στο σύστημα ΦΠΑ για εντοπισμό 
εταιρειών, που ενώ υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ δεν έχουν φάκελο φόρου εισοδήματος 
(δεν υποβάλλουν δηλώσεις εισοδήματος) και όπως καλέσει τους φορολογούμενους να 
συμμορφωθούν με τη σχετική νομοθεσία και επιβάλει φορολογίες, όπου απαιτείται, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

 Προχωρήσει σε επικαιροποίηση, όπου είναι δυνατόν, της βάσης δεδομένων του 
μηχανογραφικού συστήματος του Τμήματος (άμεση και έμμεση φορολογία), σε 
συνεργασία με το ΤΕΕΕΠ, έτσι ώστε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα 
μηχανογραφικά συστήματα του ΤΦ να συνάδουν με τα αντίστοιχα του ΤΕΕΕΠ.  

4.3.6 Δημόσιοι υπάλληλοι (ΔΥ) που κατέχουν μετοχές ή/και έχουν θέση Διευθυντή/ 
Γραμματέα σε ιδιωτικές εταιρείες.  

Από σχετικό έλεγχο που διεξήχθηκε από την Υπηρεσία μας, στη βάση στοιχείων που 
εξασφαλίστηκαν τον Αύγουστο του 2020, εντοπίσαμε μεγάλο αριθμό εργαζομένων στον Δημόσιο 
Τομέα (πέραν των 1.900), η πλειονότητα των οποίων είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή/και έκτακτοι, οι 
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οποίοι κατέχουν  μετοχές σε μία ή περισσότερες ιδιωτικές εταιρείες και εκατοντάδες άλλοι οι 
οποίοι είναι Διευθυντές ή/και Γραμματείς σε ιδιωτικές εταιρείες ή ταυτόχρονα κατέχουν μετοχές 
και είναι Διευθυντές ή Γραμματείς, για τους οποίους θα έπρεπε να διερευνηθεί εάν εξασφάλισαν 
σχετική άδεια σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 65 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου 
ή/και την πρακτική που εφαρμόζεται, όσον αφορά στους έκτακτους υπαλλήλους κατ’ αναλογία 
με τους δημόσιους υπαλλήλους.  

Ειδικότερα αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 65(2), δεν επιτρέπεται σε δημόσιο υπάλληλο 
να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα ή επιτήδευμα ή να ασχολείται με οποιαδήποτε εργασία ή 
επιχείρηση εκτός από την εργασία του στη δημόσια υπηρεσία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις 
και μετά από εξασφάλιση σχετικής άδειας, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.  Σύμφωνα με 
το άρθρο 65 του ίδιου Νόμου, εδάφιο (3), δεν επιτρέπεται σε δημόσιο υπάλληλο (α) να 
συμμετέχει στη διοίκηση οποιασδήποτε μη δημόσιας εταιρείας ή συνεταιρισμού ή άλλης 
επιχείρησης ιδιωτικής φύσης και (β) να κατέχει μετοχές ή άλλο συμφέρον σε οποιαδήποτε μη 
δημόσια εταιρεία ή συνεταιρισμό ή άλλη επιχείρηση ιδιωτικής φύσης. 

Επίσης, σύμφωνα με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (σχετική επιστολή, ημερ. 
13.1.2020, προς την Υπηρεσία μας), για τους έκτακτους υπαλλήλους ισχύει κατ’ αναλογία ότι 
ισχύει και για τους δημόσιους υπαλλήλους,  όσον αφορά  στο εδάφιο (3) του άρθρου 65 του περί 
Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.  

Όπως διαφάνηκε, η συντριπτική πλειονότητα αυτών δεν εξασφάλισε τη σχετική άδεια. 

Σύσταση:  Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως ληφθούν άμεσες ενέργειες, σε συνεργασία με το 
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και τους επικεφαλής ανεξάρτητων Υπηρεσιών, για 
πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία.  Για τον σκοπό αυτό, εισηγηθήκαμε όπως, εάν 
κριθεί αναγκαίο, γίνει διαβούλευση με τον Γενικό Εισαγγελέα και σταλεί σχετική εγκύκλιος για 
συμμόρφωση ή/και λήψη πειθαρχικών μέτρων για όσους δεν εξασφάλισαν τη σχετική άδεια.   

4.3.7 Οικονομικός έλεγχος του Τμήματος Φορολογίας. 

Στο πλαίσιο του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 
Τμήμα Φορολογίας για τα έτη 2018 και 2019  εντοπίσαμε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα, για 
κάποια από τα οποία έγινε ήδη αναφορά στην αντίστοιχη Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας μας:  

α. Απουσία μηχανισμού συμφιλίωσης μηχανογραφικών συστημάτων. 

Απουσία μηχανισμού τακτικής συμφιλίωσης του κεντρικού λογιστικού συστήματος (FIMAS) με τα 
επιμέρους μηχανογραφικά συστήματα και άλλες πηγές πληροφόρησης, από το λογιστήριο του 
Τμήματος Φορολογίας. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η πληρότητα και ορθότητα 
των εισπράξεων του Τμήματος. 

β.  Ταξινόμηση των μηνιαίων εισπράξεων του Τμήματος Φορολογίας στους διάφορους 
λογαριασμούς του λογιστικού συστήματος FIMAS–Τήρηση αναλυτικών στοιχείων.   

Αδυναμία στη λήψη αναλυτικών στοιχείων για σκοπούς ελέγχου και επιβεβαίωσης της 
ταξινόμησης των εσόδων του Τμήματος Φορολογίας στα διάφορα Κονδύλια εσόδων/κατηγορίες 
φόρων, περιλαμβανομένων των Κονδυλίων εσόδων για την άμυνα. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορεί να 
επιβεβαιωθεί η ορθότητα των συνολικών εισπράξεων του Τμήματος κατά κατηγορία φόρων, π.χ. 
Εισπράξεις Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κ.λπ. 
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Σύσταση: Εισηγηθήκαμε την τήρηση σχετικών αναλυτικών στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή, 
ώστε να είναι διαθέσιμα για έλεγχο από την Υπηρεσία μας.  

γ.  Εισπράξεις του Τμήματος Φορολογίας – σημείο οριοθέτησης (cut-off). 

Στις αρχές του 2020 καταχωρίστηκαν στο σύστημα διαχείρισης φόρων του Τμήματος Φορολογίας, 
μέσω ταμειακής μηχανής, επιταγές συνολικού ποσού €35,3εκ., με ημερομηνία έκδοσης 
απόδειξης είσπραξης την 31.12.2019. Οι εισπράξεις αυτές θεωρήθηκαν ως εισπράξεις του 2019. 
Αντίστοιχος χειρισμός έγινε και το προηγούμενο έτος, για ποσό €25,3εκ. 

Ο Έφορος με επιστολή του, ημερ. 22.5.2020, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι τις τελευταίες μέρες των 
προθεσμιών η εξυπηρέτηση των φορολογουμένων είναι αδύνατη, λόγω του περιορισμένου 
χρόνου και προσωπικού και πρόσθεσε ότι το Τμήμα έχει προωθήσει πολλές ενέργειες για τη 
μείωση του όγκου εργασίας στα ταμεία και την πλήρη εισαγωγή, των ηλεκτρονικών εισπράξεων, 
που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα. 

δ.  Λογιστικές εγγραφές του δείγματος για τον οικονομικό έλεγχο 2019, για τις οποίες δεν 
μπορούσε να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των σχετικών ποσών. 

(i)  Συμψηφισμοί (set off) διαφόρων φόρων. Στο δείγμα εγγραφών του Τμήματος 
Φορολογίας για τον οικονομικό έλεγχο του 2019 περιλήφθηκαν, μεταξύ άλλων, επτά 
εγγραφές που αφορούσαν σε συμψηφισμούς (set off) διαφόρων φόρων. Τρεις από τις 
εγγραφές αφορούσαν σε επιμέρους πιστωτικά ποσά (εισπράξεις), συνολικού ποσού ύψους 
€5,17εκ. και τέσσερεις αφορούσαν σε επιμέρους χρεωστικά ποσά (επιστροφές φόρων και 
τόκων) συνολικού ποσού ύψους €4,45εκ. Για τις εν λόγω εγγραφές, δεν κατέστη δυνατό να 
εξασφαλιστούν τα σχετικά υποστηρικτικά στοιχεία/αναλυτικές καταστάσεις για σκοπούς 
ελέγχου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των συγκεκριμένων 
ποσών.  

Σχετικά αναφέρουμε ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα (μηνιαία) γίνονται από τον Κλάδο 
επιστροφής φόρων του Τμήματος Φορολογίας-Άμεση φορολογία, συμψηφισμοί με έγκριση 
του αρμόδιου Βοηθού Εφόρου, για τους οποίους ετοιμάζεται διορθωτικό δελτίο για 
ενημέρωση των διάφορων λογαριασμών του λογιστικού συστήματος FIMAS με τα συνολικά 
ποσά. Ωστόσο, για κάθε ένα συνολικό ποσό του επηρεαζόμενου λογαριασμού στο σύστημα 
FIMAS (είτε χρεωστικό είτε πιστωτικό) δεν υπάρχει διαθέσιμη για έλεγχο αναλυτική 
κατάσταση ανά φορολογούμενο.   

(ii) Εισπράξεις Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα. Στο δείγμα εγγραφών για τον 
οικονομικό έλεγχο του Τμήματος Φορολογίας για το 2019, περιλήφθηκαν 46 εγγραφές που 
αφορούσαν στην ταξινόμηση μηνιαίων εισπράξεων του Τμήματος σε λογαριασμούς 
καταθέσεων για την άμυνα ή/και λογαριασμούς/Κονδύλια εσόδων για την άμυνα.  Τα σχετικά 
ποσά, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθούν από την Υπηρεσία μας, αφού δεν 
τηρούνται σχετικά αναλυτικά στοιχεία από το Τμήμα για έλεγχο. 

(iii) Καταβολή εισφορών ΓΕΣΥ στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας. Στο δείγμα εγγραφών για 
τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων του Κράτους για το 2019, περιλήφθηκαν δύο 
εγγραφές ποσού ύψους €350.925 και €305.394, που αφορούσαν στη συνεισφορά από το 
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Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας για συγκεκριμένες περιόδους, 
όπως υπολογίστηκε από το Τμήμα Φορολογίας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

Ενόψει του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα, για σκοπούς παρακολούθησης και 
ελέγχου, τα αναλυτικά στοιχεία για τις συνολικές εισπράξεις που εμβάζονται από το Τμήμα 
Φορολογίας στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας, ούτε και τα αναλυτικά στοιχεία, στη βάση των 
οποίων υπολογίζεται η συνεισφορά του Κράτους στο Ταμείο, δεν κατέστη δυνατό να 
επιβεβαιωθεί η ορθότητα των ποσών για τις συγκεκριμένες εγγραφές. Σημειώνουμε ότι δεν 
μπορεί να επιβεβαιωθεί ούτε η ορθότητα των υπόλοιπων ποσών που καταβάλλονται στο 
Ταμείο Ασφάλισης Υγείας και έχει την αρμοδιότητα είσπραξης/καταβολής ο Έφορος, 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και Κανονισμούς. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως τηρούνται από το Τμήμα σχετικά αναλυτικά στοιχεία σε 
ηλεκτρονική μορφή, ώστε να  είναι διαθέσιμα για έλεγχο από την Υπηρεσία μας. 

ε. Επιστροφές φόρων. 

(i) Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, οι επιστροφές φόρων 
(περιλαμβανομένων και των συμψηφισμών) για το 2019 ανήλθαν σε €477,4εκ. (€554,7εκ. το 
2018), εκ των οποίων ποσό ύψους €395εκ. (€486,9εκ. το 2018) αφορούσε σε έμμεση 
φορολογία και €82,4εκ. (€67,8εκ. το 2018) σε άμεση φορολογία. Σημειώνουμε ότι, με βάση τον 
Προϋπολογισμό του Τμήματος για το έτος 2019, οι επιστροφές ΦΠΑ περιορίζονται στο ποσό 
των €240εκ. και οι επιστροφές άμεσων φόρων στο ποσό των €64εκ. περίπου. 

Πληρωμές που αφορούν σε επιστροφές, τόσο της άμεσης  όσο και της έμμεσης φορολογίας, 
εκτός από τις επιστροφές χαρτοσήμων, άλλων εσόδων και επιστροφές προηγούμενων ετών, 
παρουσιάζονται στα Κονδύλια εσόδων του Τμήματος Φορολογίας για το έτος 2018 και 
2019, ως αφαιρετικά. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως η παρουσίαση των πιο πάνω ποσών στις οικονομικές 
καταστάσεις γίνεται με τρόπο που να είναι κατανοητό στους χρήστες σε τι αφορούν τα εν 
λόγω ποσά. Επίσης, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως, κατά την ετοιμασία των 
Προϋπολογισμών γίνεται καλύτερη εκτίμηση/πρόβλεψη, όσον αφορά στα ποσά των 
επιστροφών άμεσων/έμμεσων φόρων. 

Ο Έφορος μάς πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι ο Προϋπολογισμός των επιστροφών είναι 
ιδιαίτερα δύσκολος, λόγω των δυνατοτήτων που παρέχονται από τα μηχανογραφημένα 
συστήματα του Τμήματος αλλά και τον όγκο της καθυστερημένης εργασίας.  

(ii)  Επιστροφές άμεσης φορολογίας μέσω SEPΑ. Κατά τον έλεγχο του 2019, 
παρατηρήσαμε ότι το Τμήμα διενεργεί επιστροφές άμεσης φορολογίας μέσω SEPΑ, χωρίς τη 
διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου μέσω της Εφαρμογής Συμψηφισμού (ΕΦΑΡ.ΣΥ) για ύπαρξη 
τυχόν οφειλών προς το Κράτος, σε αντίθεση με το άρθρο 13 του περί της Λογιστικής και 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου, καθώς 
και σχετικών Εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου.  
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Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, διενεργήθηκαν επιστροφές άμεσης φορολογίας 
συνολικού ποσού €26,4εκ. την περίοδο από τον Μάιο του 2019, που ξεκίνησε η εφαρμογή των 
πληρωμών με SEPA, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019, χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο για τυχόν 
οφειλές προς το Κράτος. 

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως τηρούνται οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, 
περιλαμβανομένης της πρόσφατης τροποποίησης του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων Νόμου (Τροποποιητικός Νόμος 126(Ι)/2020), με τον οποίο εισάγεται περιορισμός 
στην επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου, καθώς και των σχετικών εγκυκλίων του Γενικού 
Λογιστηρίου.   

(iii)  Παρατηρήσαμε καθυστέρηση στην επιστροφή ΦΠΑ από το Κράτος, με αποτέλεσμα 
την καταβολή σημαντικού ποσού τόκων.  Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, στις 
31.12.2018 εκκρεμούσαν συνολικά 55.303 αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ συνολικού ποσού 
ύψους €157,38εκ., ενώ το συνολικό ποσό τόκου που έχει καταβληθεί το έτος 2018, λόγω μη 
έγκαιρης επιστροφής ΦΠΑ, ανέρχεται σε €1,11εκ. Σε επιστολή του, ημερ. 31.10.2019, ο 
Έφορος Φορολογίας αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται μόνο σε 
αδυναμίες του Τμήματος Φορολογίας, αλλά πολλές φορές οφείλονται στους ίδιους τους 
φορολογούμενους, οι οποίοι παραλείπουν να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις 
τους προς το Τμήμα (μη υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις, μη προσκόμιση IBAΝ, 
καθυστέρηση στην προσκόμιση στοιχείων για έλεγχο κ.ά). 

Ζητήσαμε να ενημερωθούμε για το συνολικό ποσό ΦΠΑ που επιστράφηκε το 2018, με 
καθυστέρηση εξ υπαιτιότητας ή πράξης ή παράλειψης του φορολογούμενου, χωρίς 
οποιαδήποτε καταβολή τόκων.  

Ο Έφορος μάς πληροφόρησε ότι δεν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα, μέσω του 
μηχανογραφημένου συστήματος "Donald", για τον υπολογισμό των τόκων που οφείλεται σε 
παραλείψεις του φορολογούμενου και ότι ο υπολογισμός και η καταβολή των τόκων γίνεται 
αυτόματα από το σύστημα. Πρόσθεσε επίσης ότι, με την εφαρμογή του νέου Συστήματος 
Αξιολόγησης και Ανάλυσης Κινδύνου Επιστροφών ΦΠΑ, όλες οι διάφορες παραλείψεις εκ 
μέρους των φορολογουμένων εντοπίζονται και το Τμήμα θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες για αντιμετώπισή τους.  

(iv) Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διεξήγαγε η Υπηρεσία μας, εντοπίστηκαν μεγάλα 
ποσά επιστροφών και συμψηφισμών ΦΠΑ, τα οποία καταβλήθηκαν χωρίς διενέργεια 
επιτόπιων ελέγχων (αλλά μέσω Desk audits). Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση 
συγκεκριμένου φορολογούμενου, στον οποίον επιστράφηκε την περίοδο 2006-2018 ποσό 
ΦΠΑ μέσω επιταγών/εμβασμάτων ύψους €1.186.782, χωρίς τη διενέργεια επιτόπιου 
ελέγχου. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο τήρησης σχετικών 
στοιχείων στους φυσικούς φακέλους των φορολογουμένων ή/και ηλεκτρονικά ή/και στο 
μηχανογραφικό σύστημα, στις περιπτώσεις διενέργειας ελέγχου στα γραφεία ("Desk 
audits") για καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο των επιστροφών ΦΠΑ. 
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Ο Έφορος μάς ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το Τμήμα διεκπεραιώνει πολύ μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων ελέγχου αιτημάτων επιστροφής χωρίς επιτόπιο έλεγχο (Desk audits) και ότι η 
εργασία αυτή δεν καταγράφεται στο μηχανογραφικό σύστημα. Πρόσθεσε επίσης ότι θα 
γίνει προσπάθεια να εφαρμοστεί συγκεκριμένη διαδικασία από όλους τους Λειτουργούς 
επιστροφής ΦΠΑ των Κεντρικών Γραφείων για καλύτερη παρακολούθηση της εργασίας. 

στ. Eσωτερικοί συμψηφισμοί ΦΠΑ.  

Από τον σχετικό έλεγχο προέκυψαν τα πιο κάτω: 

(i) Eταιρεία «Α» συγκεκριμένου Ομίλου. 

Το Τμήμα Φορολογίας, στο πλαίσιο εσωτερικών συμψηφισμών ΦΠΑ, ενέκρινε τη μεταφορά 
πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ από την εταιρεία Α συνολικού ύψους €109εκ. προς εξόφληση 
χρεωστικών υπολοίπων ΦΠΑ άλλων εταιρειών του ίδιου Ομίλου, για την περίοδο 1.3.2017 
(ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας Α στο Μητρώο ΦΠΑ) μέχρι και την ημερομηνία του 
ελέγχου (Αύγουστος του 2020). Η Υπηρεσία μας μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου, δεν 
εντόπισε ούτε από τον φορολογικό φάκελο της εταιρείας, ούτε από το μηχανογραφικό 
σύστημα του Τμήματος οποιαδήποτε ένδειξη για διενέργεια ελέγχου από πλευράς του 
Τμήματος, όσον αφορά στους εν λόγω συμψηφισμούς της εταιρείας. Σημειώνουμε ότι, με 
βάση το μηχανογραφικό σύστημα του Τμήματος, ο κώδικας κινδύνου επιστροφής ΦΠΑ της 
εταιρείας Α μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου μας ήταν μηδέν «0» (σύμφωνα με την 
Διαδικαστική Εγκύκλιο του Τμήματος αρ. 62, ημερ. 6.11.2009, αυτό υποδηλώνει ότι ο 
φορολογούμενος δεν έχει αξιολογηθεί από το Τμήμα και ενταχθεί σε άλλο κώδικα κινδύνου 
επιστροφής ΦΠΑ).  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα, στο πλαίσιο των επιστροφών/συμψηφισμών 
ΦΠΑ, καθορίσει αυστηρές διαδικασίες για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και ελέγχων 
από το γραφείο (desk audits), στις περιπτώσεις μεγάλων ποσών συμψηφισμών ή/και 
επιστροφών ΦΠΑ με έμφαση στους φορολογούμενους που τυγχάνουν χειρισμού από το 
Γραφείο Μεγάλων Φορολογουμένων. 

(ii) Εταιρείες «Β» και «Γ» του ίδιου Ομίλου. 

Στα πιστοποιητικά Διευθυντών/Γραμματέα, τα οποία εκδόθηκαν από το Τμήμα Εφόρου 
Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη για τις εταιρείες Β και Γ του ίδιου Ομίλου και τα οποία 
προσκομίστηκαν στο Τμήμα Φορολογίας κατά την αίτησή τους για εγγραφή στο Μητρώο 
ΦΠΑ (έγκριση εγγραφής τους εντός του 2011 με αναδρομική ισχύ από το 2010), 
περιλαμβάνεται φυσικό πρόσωπο για το οποίο εντοπίστηκαν αρνητικά δημοσιεύματα στα 
ΜΜΕ, που αφορούν σε φοροδιαφυγή και τα οποία χρονολογούνται τουλάχιστον από το 
έτος 2012. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι ο ιδρυτής και 
διευθύνων πρόσωπο του Ομίλου και κατά το έτος 2013 πώλησε το μερίδιο που κατείχε στον 
Όμιλο. Σύμφωνα επίσης με τα ίδια δημοσιεύματα, τον Δεκέμβριο του 2012 το άτομο αυτό 
συνδέθηκε με φοροδιαφυγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα 
δημοσιεύματα σε μεταγενέστερο χρόνο καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή και πλήρωσε 
εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα. Σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, το 
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συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο συνδέεται με φοροδιαφυγή που αφορά σε θυγατρική 
εταιρεία του συγκεκριμένου Ομίλου εταιρειών στην Κύπρο. Σύμφωνα με στοιχεία του 
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, το εν λόγω πρόσωπο στις 17.12.2012 έπαυσε 
να είναι διευθυντής στις εταιρείες Β και Γ. Οι εταιρείες Β και Γ την 1.10.2020 ακύρωσαν την 
εγγραφή τους στο Μητρώο ΦΠΑ, λόγω εγγραφής τους ως συγκρότημα εταιρειών.  

Σχετικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ. 904/2010 
(ημερομηνία εφαρμογής 1.11.2010), με θέμα τη διοικητική συνεργασία και την 
καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, όσον αφορά στην ανίχνευση και 
πρόληψη της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, καθώς επίσης και στην προστασία των εσόδων 
ΦΠΑ. Σύμφωνα επίσης με Οδηγία που εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2019 (αντικατέστησε 
προηγούμενη οδηγία του 2013), ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος προς τα μέλη του, στη 
βάση της νομοθεσίας περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Παράνομες Δραστηριότητες (Ν.188(Ι)/2007), αρνητικά δημοσιεύματα στα ΜΜΕ 
αναφορικά με τη φήμη κάποιου προσώπου (π.χ. υποψίες εναντίον προσώπου ή/και 
καταδίκης του) αποτελούν παράγοντα κινδύνου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια Οδηγία, παράγοντα υψηλού κινδύνου 
αποτελούν οι συναλλαγές μέσω διαδικτύου (non face to face transactions), καθώς και 
περιπτώσεις εισπράξεων που λαμβάνονται από άγνωστα τρίτα πρόσωπα, στοιχεία τα οποία 
φαίνεται να ισχύουν για εταιρείες που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο Όμιλο, καθώς η 
κύρια δραστηριότητα του Ομίλου αφορά σε παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. 

Η Υπηρεσία μας ζήτησε ενημέρωση κατά πόσο το Τμήμα Φορολογίας έχει λάβει σχετική 
πληροφόρηση για τα πιο πάνω και κατά πόσο έχει προβεί σε οποιεσδήποτε σχετικές 
ενέργειες ή προτίθεται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα που αφορούν στον συγκεκριμένο 
Όμιλο εταιρειών και τις δραστηριότητές του στο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, του Κανονισμού 
αρ. 904/2010. 

Ο Έφορος μάς πληροφόρησε ότι κατά τον χρόνο της εγγραφής κάποιου νομικού προσώπου 
δεν γίνεται εις βάθος έρευνα, σε σχέση με τους μετόχους της εταιρείας. Πρόσθεσε επίσης 
ότι ο σχετικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ. 904/2010, στην ουσία ασχολείται με 
ενδοκοινοτικές συναλλαγές, μέσα στο πλαίσιο εντοπισμού της κυκλικής απάτης. Στην 
περίπτωση του συγκεκριμένου Ομίλου, οι δραστηριότητές του φορολογούνται εκτός της 
Δημοκρατίας για σκοπούς ΦΠΑ (οι εταιρείες είναι ήδη εγγεγραμμένες στο MOSS).   

Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι εταιρείες του Ομίλου φαίνεται να φορολογούνται και εντός της 
Δημοκρατίας για σκοπούς ΦΠΑ, ενώ φαίνεται να παρέχουν και υπηρεσίες εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν των υπηρεσιών MOSS. Επισημαίνουμε επίσης ότι, σύμφωνα με 
τον πιο πάνω Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε Κράτος μέλος πρέπει να ελέγχει όχι 
μόνο την ορθή εφαρμογή του φόρου που οφείλεται στη δική του επικράτεια αλλά θα 
πρέπει και να επικουρεί τα άλλα Κράτη μέλη, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του 
φόρου που σχετίζεται με δραστηριότητα που ασκείται στην επικράτειά του, αλλά είναι 
πληρωτέος σε οποιοδήποτε άλλο Κράτος μέλος.  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΦ/01/2021 

 
 

28 
 

(iii) Σύναψη συμφωνίας μεταξύ του Τμήματος Φορολογίας και του συγκεκριμένου 
Ομίλου. 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η Yπηρεσία μας εντόπισε σημειώματα του Τμήματος 
Φορολογίας, καθώς επίσης και επιστολή των φορολογικών αντιπροσώπων του Ομίλου, στα 
οποία γίνεται αναφορά σε υφιστάμενη «συμφωνία» που ισχύει μέχρι σήμερα, μεταξύ του 
Τμήματος και των εταιρειών του Ομίλου, όσον αφορά σε συμψηφισμό μεταξύ των 
πληρωτέων και επιστρεπτέων ποσών για όλες τις εταιρείες του Ομίλου. Δεν κατέστη 
ωστόσο δυνατό να εντοπιστεί η «συμφωνία» αυτή, το ακριβές περιεχόμενό της καθώς και 
οι προϋποθέσεις/λόγοι για τους οποίους έγινε η εν λόγω «συμφωνία». Όπως μας 
αναφέρθηκε από λειτουργούς του Τμήματος, η συμφωνία αυτή ήταν προφορική και 
φαίνεται να εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, όσον αφορά στους εσωτερικούς συμψηφισμούς 
χρεωστικών/πιστωτικών υπολοίπων των εταιρειών του συγκεκριμένου Ομίλου.  

Η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι τέτοιες συμφωνίες εμπεριέχουν κινδύνους καθότι, 
μεταξύ άλλων, ενδεχομένως να συμψηφίζονται ποσά εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς τους 
αναγκαίους ελέγχους. 

Όπως μας ανέφερε ο Έφορος, με επιστολή του, ημερ. 8.3.2021, η συμφωνία έγινε στο 
παρελθόν και ήταν γραπτή. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν ήταν θέμα συμφωνίας και ότι ο 
Έφορος ΦΠΑ είχε αποφασίσει όπως αποδεχτεί το αίτημά τους, καθαρά για σκοπούς 
ρευστότητας των εμπλεκόμενων εταιρειών. 

Σύμφωνα με σημείωμα, ημερ. 4.7.2018, του Γραφείου Μεγάλων Φορολογουμένων του 
Τμήματος, οι φορολογικοί αντιπρόσωποι είχαν αιτηθεί τόσο με ηλεκτρονικό μήνυμά τους, 
όσο και σε συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, να μην γίνει συμψηφισμός των 
χρηματικών επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν στην εταιρεία Γ, λόγω μη έγκαιρης πληρωμής 
ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου 1.4.2015–30.6.2015, ως η «συμφωνία» που εφαρμόζεται 
για τον Όμιλο και αντί αυτού, οι χρηματικές επιβαρύνσεις να παραμείνουν οφειλόμενες 
(είχαν ήδη συμψηφιστεί) για να μπορέσει η εταιρεία να ενταχθεί στο σχέδιο 
ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών που θα τίθετο σε εφαρμογή (3.7.2017). 
Κατ΄επέκταση, μέσω του σχεδίου η εταιρεία Γ θα κατέβαλλε μόνο 5% επί των συνολικών 
επιβαρύνσεων.  

Η Υπηρεσία μας εξασφάλισε από το Τμήμα το σχέδιο ληξιπρόθεσμων φορολογικών 
οφειλών της εταιρείας Γ και παρατηρήσαμε ότι στο συγκεκριμένο σχέδιο υπάρχει ρύθμιση 
ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών για οφειλές άμεσης φορολογίας, οι οποίες σήμερα 
έχουν ήδη εξοφληθεί, ενώ δεν παρουσιάζεται στο σχέδιο αυτό οποιαδήποτε ρύθμιση για 
οφειλές έμμεσης φορολογίας. 

Η Υπηρεσία μας ζήτησε ενημέρωση σχετικά με το αίτημα της εταιρείας και τις 
οποιεσδήποτε  ενέργειες του Τμήματος, ενόψει και του γεγονότος ότι στο μηχανογραφικό 
σύστημα υπάρχει ένδειξη για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών ΦΠΑ που 
φαίνεται να συνδέεται με τις χρηματικές επιβαρύνσεις της περιόδου 1.4.2015–30.6.2015, οι 
οποίες είχαν αρχικά συμψηφιστεί. 
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Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως το Τμήμα καταγράφει με λεπτομέρεια όλα τα 
σχετικά στοιχεία των συμφωνιών/ρυθμίσεων με τους φορολογούμενους, τα οποία, εν 
πάση περιπτώσει, θα πρέπει να γίνονται στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας και 
Κανονισμών. 

ζ.  Ληξιπρόθεσμες οφειλές. 

Σύμφωνα με τον περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμο 
(Ν.4(Ι)/2017) και τον σχετικό Kανονισμό 200/2017, φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν οφειλές 
άμεσης ή/και έμμεσης φορολογίας για τα φορολογικά έτη και περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2015, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Φορολογίας για εξόφληση της φορολογικής 
τους οφειλής σε δόσεις. Με βάση το άρθρο 9 της σχετικής νομοθεσίας (Ν.4(Ι)/2017), οι οφειλέτες 
λαμβάνουν έκπτωση σε τόκους ή/και άλλες χρηματικές επιβαρύνσεις επί των οφειλών τους που 
είναι ενταγμένες σε σχέδιο ρύθμισης, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που επιλέγεται προς 
εξόφληση της φορολογικής οφειλής.  

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, κατά το έτος 2018 οι εισπράξεις 
ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών άμεσης φορολογίας ανήλθαν σε €138,8εκ. και 
καταχωρίστηκαν λανθασμένα σε Κονδύλι έμμεσης φορολογίας. Σύμφωνα επίσης με στοιχεία του 
Τμήματος, οι εισπράξεις ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών έμμεσης φορολογίας για το έτος 
2018, ανήλθαν σε €8,6εκ.  

Όπως προκύπτει από στοιχεία του Τμήματος, το Τμήμα παραχώρησε στο έτος 2018 εκπτώσεις 
τόκων ή/και χρηματικών επιβαρύνσεων, για ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, συνολικού 
ύψους €40,3εκ. για άμεση φορολογία και €2,7εκ. για έμμεση φορολογία. 

Από σχετικό δειγματοληπτικό έλεγχο, η Υπηρεσία μας διαπίστωσε τα ακόλουθα: 

(i) Tο Τμήμα διενεργεί συμφιλίωση του μηχανογραφικού συστήματος ληξιπρόθεσμων 
φορολογικών οφειλών με το μηχανογραφικό σύστημα άμεσης φορολογίας, μόνο στις 
περιπτώσεις όπου τα σχέδια ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών θα τερματιστούν, ενώ δεν 
γίνεται οποιαδήποτε συμφιλίωση όσον αφορά στις περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων φορολογικών 
οφειλών έμμεσης φορολογίας. Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία μας διαπίστωσε ότι τα μηχανογραφικά 
συστήματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας δεν ενημερώνονται πάντοτε με τις εισπράξεις που 
αφορούν σε ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές. Επίσης, παρατηρήσαμε ότι τα μηχανογραφικά 
συστήματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας εξακολουθούν να υπολογίζουν τόκους  και 
χρηματικές επιβαρύνσεις, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι φορολογούμενοι είναι ενταγμένοι σε 
σχέδια ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών. Σύμφωνα με το Τμήμα, οι διαγραφές 
τόκων και χρηματικών επιβαρύνσεων, στο μηχανογραφικό σύστημα άμεσης φορολογίας, 
διενεργούνται αυτόματα (ως έκπτωση) με τον τερματισμό του σχεδίου ρύθμισης, ενώ οι 
διαγραφές τόκων και χρηματικών επιβαρύνσεων στο μηχανογραφικό σύστημα έμμεσης 
φορολογίας διενεργούνται διά χειρός. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, όπως το Τμήμα διενεργεί συμφιλίωση του 
μηχανογραφικού συστήματος ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, με τα μηχανογραφικά 
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συστήματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα ή/και στο τέλος κάθε 
έτους και διερεύνηση τυχόν υπολοίπων/διαφορών.  

Ο Έφορος μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με την εισήγησή μας και έγινε προσπάθεια 
συμφιλίωσης των Κονδυλίων (FIMAS) με τις εισπράξεις και τα στοιχεία του Συστήματος 
Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (ΣΛΦΟ) για τα έτη μέχρι και το 2019, ενώ για το έτος 
2020 θα γίνει προσπάθεια περιοδικής συμφιλίωσης με πλήρη συμφιλίωση στο τέλος του έτους. 
Όσον αφορά στη μη ενημέρωση των μηχανογραφικών συστημάτων άμεσης και έμμεσης 
φορολογίας (μερίδες φορολογουμένων), μας ανέφερε ότι υπάρχουν πληρωμές που για 
διάφορους λόγους δεν μπορούν να πιστωθούν στο πλάνο του φορολογουμένου και κάθε 
περίπτωση χρήζει διαφορετικού χειρισμού. Όσον αφορά στη διαγραφή πρόσθετων 
επιβαρύνσεων, ο Έφορος συμφώνησε ότι υπάρχει αδυναμία στον συγκεκριμένο χειρισμό λόγω 
των περιορισμών που υπάρχουν στα μηχανογραφημένα συστήματα και δεν μπορεί να διορθωθεί 
μηχανογραφικά. 

(ii) Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, μέχρι τις 30.10.2019 υπήρχαν 210 περιπτώσεις οφειλών 
ΦΠΑ που είχαν ενταχθεί σε σχέδιο ρύθμισης εκτός της διαδικτυακής πύλης «Αριάδνη», όπου 
εντάσσονται τα σχέδια ρύθμισης (εξωσυστημικά σχέδια ρύθμισης), συνολικού οφειλόμενου φόρου 
ύψους €14,2εκ. και συνολικού ποσού τόκων και χρηματικών επιβαρύνσεων ύψους €14,7εκ.  Επίσης, 
η Υπηρεσία μας διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, ότι το Τμήμα, σε αντίθεση με τον Κανονισμό 3 της 
Κ.Δ.Π.200/2017, προέβαινε σε εξωσυστημικές ρυθμίσεις εξόφλησης ληξιπρόθεσμων φορολογικών 
οφειλών για οφειλές φορολογικής περιόδου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015, για τις οποίες εκδόθηκε 
βεβαίωση φορολογίας από τον Έφορο Φορολογίας, μετά τις 3.7.2017 (ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της νομοθεσίας 4(Ι)/2017 για ληξιπρόθεσμες οφειλές).  

Ο Έφορος με επιστολή του, ημερ. 22.5.2020, μας πληροφόρησε ότι το θέμα αυτό ρυθμίστηκε με 
την Κ.Δ.Π. 412/2019, η οποία έχει αναδρομική ισχύ από τις 3.7.2017.  

(iii) Κατά τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας εντοπίστηκαν σχέδια ληξιπρόθεσμων φορολογικών 
οφειλών που δεν πληρούσαν τα κριτήρια δημιουργίας τους/δεν υπήρχε συμμόρφωση με τους 
όρους του Σχεδίου από τον φορολογούμενο. 

Ό Έφορος μάς ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι με τη σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας στις 
14.2.2020 αναμένεται ότι θα μειωθεί ο αριθμός των πιο πάνω περιπτώσεων και πρόσθεσε ότι οι 
οφειλές μεταγενέστερων περιόδων από αυτές που μπορούν να ενταχθούν σε πλάνο είναι 
αρμοδιότητα των επαρχιακών γραφείων. Σύμφωνα με τη σχετική διαδικαστική εγκύκλιο 
αποστέλλεται επιστολή και αν ο φορολογούμενος δεν ανταποκριθεί εντός 15 ημερών για 
ρύθμιση, τότε ειδοποιείται η Μονάδα Ληξιπρόθεσμων Οφειλών για τερματισμό του πλάνου.  

η.  Εισπράξεις ΦΠΑ μέσω εμπορικών τραπεζών. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, για το έτος 2018 υπάρχουν Πιστωτικές Σημειώσεις, οι οποίες 
εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα για εισπράξεις έμμεσης φορολογίας συνολικού ποσού 
ύψους €23,3εκ., οι οποίες δεν εντοπίστηκαν στις καταστάσεις συγκεκριμένης εμπορικής 
τράπεζας, ενώ παράλληλα συνολικό ποσό ύψους €22,3εκ., που είναι καταχωρισμένο στις 
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καταστάσεις της συγκεκριμένης εμπορικής τράπεζας, δεν συμφιλιώθηκε με τις Πιστωτικές 
Σημειώσεις της Κεντρικής Τράπεζας (συνολική διαφορά ύψους €964.771).  

Όσον αφορά στο έτος 2019, το Τμήμα μέχρι και την ημερομηνία του ελέγχου (Σεπτέμβριος του 
2020) δεν προσκόμισε στην Υπηρεσία μας οποιαδήποτε στοιχεία, αναφορικά με τη διενέργεια 
συμφιλίωσης, μεταξύ των εισπράξεων ΦΠΑ μέσω εμπορικών τραπεζών και των πιστωτικών 
σημειώσεων που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα για το υπό αναφορά έτος.  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως γίνει προσπάθεια συμφιλίωσης των πιο πάνω ποσών και 
κατάλληλης ενημέρωσης των φορολογουμένων στο μηχανογραφικό σύστημα έμμεσης 
φορολογίας. 

Στις 18.3.2021, ο Έφορος μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα έχει προωθήσει τις συμφιλιώσεις των 
εισπράξεων ΦΠΑ μέσω των εμπορικών τραπεζών κατά το 2020 και ότι η εργασία θα ανατεθεί για 
ολοκλήρωση αρχές του 2021. 

θ.  Εισπράξεις ΦΠΑ μέσω MINI ONE STOP SHOP (ΜΟSS) για λογαριασμό άλλων χωρών.   

Ο μηχανισμός MOSS τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2015 και μέσω της διαδικτυακής πύλης 
MOSS δίνεται η δυνατότητα σε φορολογούμενους που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, 
ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα που 
δεν είναι εγγεγραμμένα σε Μητρώο ΦΠΑ σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υποβάλουν 
δηλώσεις (MOSS) και να καταβάλουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ επί των παρεχόμενων υπηρεσιών, στο 
κράτος μέλος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι για φορολογικούς σκοπούς. Οι δηλώσεις MOSS, 
καθώς και ο καταβαλλόμενος ΦΠΑ, διαβιβάζονται στη συνέχεια από το κράτος μέλος εγγραφής 
τους στο αντίστοιχο κράτος μέλος κατανάλωσης. 

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο της Υπηρεσίας μας, εντοπίσαμε εγγραφή φορολογούμενου στο 
Μητρώο MOSS Κύπρου, ο οποίος φαίνεται να είναι εγκατεστημένος σε χώρα η οποία, σύμφωνα 
με εγκύκλιο του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, ημερ. 18.10.2019, θεωρείται χώρα 
υψηλού κινδύνου για φορολογικούς σκοπούς (ΕU Tax Black List).    

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, το συνολικό ποσό είσπραξης στην Κύπρο, για υπηρεσίες 
MOSS που παρασχέθηκαν στην Κύπρο, ανήλθε κατά το έτος 2019 σε €7,58εκ. (€5,5εκ. το 2018). 
Κατά τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι το Τμήμα δεν παρακολουθεί την υποβολή δηλώσεων και τα 
εισπρακτέα ποσά, σύμφωνα με τον Οδηγό MOSS, στις περιπτώσεις όπου η Κύπρος είναι κράτος 
μέλος κατανάλωσης (λαμβάνει υπηρεσίες ΜΟSS).  

Διαπιστώσαμε, επίσης, ότι το Τμήμα ενημερώνει διά χειρός το μηχανογραφικό σύστημα MOSS με 
τα ποσά που αφορούν σε εμβάσματα που αποστέλλει η Κύπρος, υπό την ιδιότητά της ως κράτος 
μέλος εγγραφής, στα κράτη μέλη όπου παρέχονται υπηρεσίες MOSS, με όλους τους κινδύνους 
που αυτό συνεπάγεται. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, το ποσό που λήφθηκε και 
εμβάστηκε από την Κύπρο σε άλλα κράτη μέλη, μέσω του συστήματος ΜΟSS, ανήλθε το  2019 σε 
€115εκ. (€77,2εκ. το 2018 μετά την παρακράτηση σχετικής προμήθειας).  
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Σύσταση:  

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως το Τμήμα: 

 Προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους για διασφάλιση ότι οι εταιρείες που εγγράφονται 
στο Μητρώο MOSS Κύπρου δεν προέρχονται από χώρες υψηλού κινδύνου για 
φορολογικούς σκοπούς. 

 Προβαίνει σε παρακολούθηση/αναγκαίους ελέγχους, όσον αφορά στην υποβολή των 
δηλώσεων για υπηρεσίες MOSS και στην είσπραξη του σχετικού φόρου, στις περιπτώσεις 
όπου η Κύπρος είναι κράτος μέλος κατανάλωσης (λαμβάνει υπηρεσίες MOSS), για 
διασφάλιση των εσόδων του Κράτους. 

 Επισπεύσει τις ενέργειές του, σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα, για αυτόματη 
μεταφορά των δεδομένων από το μηχανογραφικό σύστημα της Κεντρικής Τράπεζας στο 
σύστημα MOSS Κύπρου. 

Ο Έφορος τον Μάϊο του 2020 μας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι οδηγίες από την ΕΕ, για εγγραφή 
εταιρειών στο Μητρώο MOSS, είναι να ελέγχεται κατά πόσο μια εταιρεία έχει δραστηριότητες ή 
όχι στην ΕΕ, κάτι το οποίο και γίνεται. Πρόσθεσε επίσης ότι, τα έσοδα τα οποία έχει η 
Δημοκρατία, ως κράτος κατανάλωσης, δεν είναι σημαντικά και ως εκ τούτου, με δεδομένους τους 
περιορισμένους πόρους και αξιολογώντας το κόστος, σε σχέση με το πρόσθετο όφελος, η 
συγκεκριμένη εργασία δεν αποτελεί προτεραιότητα. Ανέφερε επίσης ότι, η Κεντρική Τράπεζα 
αναμένεται να ολοκληρώσει αίτημα του Τμήματος Φορολογίας για να υπάρχει η πληροφόρηση 
στο σύστημα MOSS Κύπρου ηλεκτρονικά.  

ι.  Πληρωμές ενοικίων χωρίς ανανέωση συμβολαίου. 

Κατά τον οικονομικό έλεγχο τόσο για το 2018 όσο και για το 2019, διαπιστώθηκαν πληρωμές 
ενοικίων που αφορούν σε κτήρια, αποθήκες και χώρους στάθμευσης των Επαρχιακών γραφείων 
του Τμήματος Φορολογίας, χωρίς ανανέωση των ενοικιαστηρίων συμβολαίων.     

Στις 18.3.2021, ο Έφορος μάς πληροφόρησε ότι έχει προωθήσει όλες τις ενέργειες από πλευράς 
του για την ανανέωση των συμβάσεων. 

4.3.8 Έλεγχος φορολογικών φακέλων.   

Στο πλαίσιο του ελέγχου του Τμήματος και εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας η Υπηρεσία μας, 
μεταξύ άλλων, προχώρησε σε έλεγχο οκτώ περιπτώσεων φορολογουμένων, οι οποίοι επιλέγηκαν 
από το μητρώο φορολογουμένων του Τμήματος, με τυχαία δειγματοληψία.   

Από τον έλεγχο παρατηρήσαμε, μεταξύ άλλων, ότι κάποιοι φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει 
ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμα τις δηλώσεις εισοδήματός τους, δεν έχουν υποβάλει τις δηλώσεις 
εργοδότη για όλα τα έτη και το Τμήμα δεν φαίνεται να ζήτησε την υποβολή τους ή/και δεν 
εκδόθηκαν σχετικές φορολογίες με βάση την κρίση του Εφόρου. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις 
δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις ΦΠΑ, σε αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία. Παρατηρήθηκε, επίσης, 
καθυστέρηση στην εξέταση των φορολογικών φακέλων άμεσης φορολογίας και επιβολή 
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φορολογιών από το Τμήμα, όπως άλλωστε συμβαίνει στις πλείστες περιπτώσεις των 
φορολογουμένων. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου, κατά την άποψή μας, δεν έγινε 
σε βάθος διερεύνηση από το Τμήμα αλλά ούτε και υπήρχαν οποιεσδήποτε σημειώσεις από τους 
φοροθέτες κατά πόσο έχουν διερευνήσει συγκεκριμένα ποσά που αφορούν στις οικονομικές 
καταστάσεις των εταιρειών, οι οποίες να τεκμηριώνουν τη θέση του Τμήματος, όσον αφορά στον 
φορολογικό χειρισμό.   

Ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρονται πιο κάτω:  

α. Συγκεκριμένη εταιρεία υπέβαλε εμπρόθεσμα τις φορολογικές της δηλώσεις για όλα τα έτη 
και το Τμήμα επέβαλε τον Οκτώβριο του 2019 τις φορολογίες για τα έτη 2012-2018, μετά από 
αίτημα της εταιρείας, για έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής εκκαθάρισης, ώστε να μεταφέρει 
την έδρα της εκτός Κύπρου. Ως αποτέλεσμα, το Τμήμα επέβαλε φορολογία για το έτος 2012, με 
βάση τη δήλωση της εταιρείας (όπως και για τα υπόλοιπα έτη), χωρίς ωστόσο να έχει το 
δικαίωμα έκδοσης αναθεωρημένης φορολογίας για το έτος αυτό, αφού παρήλθε η περίοδος των 
έξι ετών που προνοεί ο Νόμος (άρθρο 23(1) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 
Νόμου). 

Επίσης, η συγκεκριμένη εταιρεία είχε ενοίκια πληρωτέα, σύμφωνα με τις οικονομικές 
καταστάσεις για το 2017, ύψους €67.120 (€157.130 για το 2018), τα οποία δεν δηλώθηκαν από 
την εταιρεία στη δήλωση εισοδήματος για το 2017. Από τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας στον 
φορολογικό φάκελο της εταιρείας, δεν φαίνεται να έχει διερευνηθεί από το Τμήμα, το οποίο 
επέβαλε φορολογίες μέχρι το φορολογικό έτος 2018, κατά πόσο το ενοίκιο πληρώνεται σε 
κατοίκους στη Δημοκρατία και αν εφαρμόζονται οι πρόνοιες της εγκυκλίου 2011/7 του Τμήματος 
για παρακράτηση έκτακτης αμυντικής εισφοράς από ενοίκια.   

Τέλος, αναφέρουμε ότι η πιο πάνω εταιρεία υπέβαλε δηλώσεις φόρου εισοδήματος για την 
περίοδο 1.10.2008–30.9.2018, στις οποίες ο συνολικός  κύκλος εργασιών της ανήλθε συνολικά σε 
€353,7εκ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβλήθηκαν από την εταιρεία την ίδια 
περίοδο (1.10.2008–30.9.2018), ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε συνολικά σε €462,1εκ., 
ποσό που διαφέρει σημαντικά (κατά €108,4εκ.) από τον συνολικό κύκλο εργασιών που δηλώθηκε 
στο ΤΕΠ την αντίστοιχη περίοδο για σκοπούς φόρου εισοδήματος.   

Ο Έφορος μάς πληροφόρησε ότι η πιο πάνω εταιρεία έχει ήδη επιλεγεί και βρίσκεται στον κατάλογο 
που έχει ετοιμαστεί από το Τμήμα για την εκστρατεία συμμόρφωσης, ο οποίος αναμένεται να 
αναθεωρηθεί και να οριστικοποιηθεί όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες της πανδημίας. Όσον αφορά 
στο θέμα των ενοικίων, η περαιτέρω διερεύνηση θα κριθεί από το Τμήμα με βάση τα διαθέσιμα 
στοιχεία και τον προγραμματισμό των εργασιών και των διαθέσιμων πόρων.   

β. ΄Αλλη συγκεκριμένη εταιρεία, σύμφωνα με το σύστημα ΤΕΠ, ενεργοποιήθηκε στις 
14.12.2016 και μέχρι την ημερομηνία ελέγχου (Δεκέμβριος του 2019) δεν υπέβαλε δήλωση 
εισοδήματος, ενώ δεν υπέβαλε δηλώσεις εργοδότη για τα έτη 2016-2018. Σημειώνουμε ότι ο 
κύκλος εργασιών της εταιρείας για την περίοδο 1.12.2016-31.10.2019, σύμφωνα με τις δηλώσεις 
ΦΠΑ της εταιρείας, ανέρχεται σε €2,5εκ. (ποσό €460.875 αφορά στο 2017). 
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Ο Έφορος μάς πληροφόρησε ότι για τις εκκρεμείς δηλώσεις εισοδήματος 2016–2017 έχουν δοθεί 
οδηγίες για να ζητηθούν από το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας, ενώ για τις εκκρεμείς δηλώσεις 
εργοδότη (2016–2018), η εταιρεία περιλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει ετοιμαστεί από το Τμήμα 
για την εκστρατεία συμμόρφωσης, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες της πανδημίας.   

γ. Συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο εθελοντικά στο Μητρώο ΦΠΑ από την 
1.3.2013 και μέχρι την ημέρα του ελέγχου (Δεκέμβριος του 2019) δεν υπέβαλε οποιεσδήποτε 
δηλώσεις ΦΠΑ, σε αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία. 

Ο Έφορος μάς πληροφόρησε ότι ο φορολογούμενος έχει ήδη επιλεγεί στην εκστρατεία για 
διαγραφή από το Μητρώο ΦΠΑ, αφού, μεταξύ άλλων, δεν έχει κάνει εισαγωγές και δεν 
καταβάλλει εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για υπαλλήλους.  

Σύσταση:  

Εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα:  

α. Μελετήσει τρόπους έγκαιρου εντοπισμού φορολογουμένων, οι οποίοι δεν υποβάλλουν 
συστηματικά δηλώσεις εισοδήματος (Ε.Πρ.1, Ε.Πρ.4) και δηλώσεις εργοδότη (Ε.Πρ.7) και 
εφαρμογής των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας στις περιπτώσεις που εντοπίζονται. 

β. Εξεύρει μηχανισμό για εντοπισμό φορολογουμένων που ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα, αφού υποβάλλουν δηλώσεις για σκοπούς ΦΠΑ, αλλά δεν υποβάλλουν 
δηλώσεις εισοδήματος. 

γ. Ζητήσει την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος για όλα τα έτη που δεν υποβλήθηκαν, 
προχωρήσει σε φορολογική διερεύνηση, περιλαμβανομένης της εξέτασης κεφαλαιουχικής 
κατάστασης, όπου αυτό απαιτείται και στην επιβολή σχετικών φορολογιών και ποινών. 

δ. Μελετήσει το ενδεχόμενο αντιπαραβολής, σε τακτική βάση, των στοιχείων από τις 
δηλώσεις ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος και όπου εντοπίζονται ιδιαίτερα μεγάλες 
διαφορές, αυτές να διερευνώνται κατά πόσο δικαιολογούνται ή/και να επιβάλλονται 
σχετικές φορολογίες, όπου ενδείκνυται, σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

ε. Μελετήσει το ενδεχόμενο ετοιμασίας προγράμματος ελέγχου/βήματα ελέγχου (check 
list), το οποίο να ακολουθείται κατά τον έλεγχο των φορολογικών φακέλων/επιβολή 
φορολογιών, από τους αρμόδιους λειτουργούς.  

στ. Ετοιμάζει σχετικά σημειώματα, τα οποία θα καταχωρίζονται στους φακέλους σε 
περιπτώσεις διερεύνησης/εξέτασης συγκεκριμένων ειδικών θεμάτων που εντοπίζονται 
κατά τη διαδικασία ελέγχου/επιβολής φορολογίας, ώστε να στοιχειοθετούνται/ 
τεκμηριώνονται τα ευρήματα του Τμήματος. 

Ο Έφορος μάς ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η αύξηση της εθελούσιας φορολογικής συμμόρφωσης 
αποτελεί πρωταρχικό στόχο του Τμήματος Φορολογίας και ότι προωθούνται δράσεις 
ενημέρωσης των φορολογούμενων, εκστρατείες συμμόρφωσης με βάση την ανάλυση κινδύνου 
και τους διαθέσιμους πόρους και επιβολή των προβλεπόμενων ποινών εκεί όπου η 
συμμόρφωση δεν επιτυγχάνεται. Όσον αφορά στη δημιουργία προγράμματος ελέγχου, ο 
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΄Εφορος ανέφερε ότι το Τμήμα μελετά την όλη διαδικασία, με στόχο τον καταρτισμό σχετικών 
οδηγιών (audit manual).  

4.3.9 Φορολογική διερεύνηση Φακέλου Άμεσης Φορολογίας της εταιρείας «A».   

Κατόπιν επώνυμης καταγγελίας από Βουλευτή, η Υπηρεσία μας προέβηκε σε διερεύνηση του 
Φακέλου Άμεσης Φορολογίας της εταιρείας «A», της οποίας οι κύριες δραστηριότητες είναι οι 
επενδύσεις και η χρηματοδότηση εταιρειών του συγκροτήματος, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά 
πόσο οι φορολογίες Φόρου Εισοδήματος και Άμυνας, που εκδόθηκαν από το Τμήμα Φορολογίας, 
είναι ορθές και γενικότερα να διαπιστωθεί εάν εφαρμόστηκε ορθά η σχετική νομοθεσία και οι 
σχετικές εγκύκλιοι του Τμήματος.  

Τα θέματα που προέκυψαν υποβλήθηκαν στον Έφορο Φορολογίας με επιστολή μας, ημερ. 
27.3.2020 και αφορούν, μεταξύ άλλων, παραχώρηση ενδοομιλικών δανείων, διαγραφές 
επισφαλών απαιτήσεων σε δάνεια εισπρακτέα, αυξομειώσεις κεφαλαίου, απομείωση 
επενδύσεων κ.ά.  Ο Έφορος μάς απάντησε με σχετική επιστολή, ημερ. 22.7.2020, σύμφωνα με 
την οποία η θέση/άποψη του Τμήματος σε ορισμένα  θέματα είναι διαφορετική από τη θέση της 
Υπηρεσίας μας. Όπως μας ανέφερε ο Έφορος, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος είχε ενταχθεί 
στο Γραφείο Μεγάλων Φορολογουμένων (ΓΜΦ) στις 10.11.2015, όταν δημιουργήθηκε το ΓΜΦ 
και για τα έτη 2010-2013 είχε πληρώσει φόρους ύψους €2,75εκ. περίπου. Επισημαίνουμε ότι 
στην επιστολή του ο Έφορος, σε σημαντικά φορολογικά ζητήματα, αναφέρει ότι έτυχαν «ταχείας 
εξέτασης».     

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα πιο κάτω θέματα, τα οποία προέκυψαν, μεταξύ άλλων, από τη 
σχετική διερεύνηση της Υπηρεσίας μας. 

α. Καθυστέρηση στην έκδοση και επιβολή φορολογιών της εταιρείας. 

Παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην έκδοση και επιβολή φορολογιών της εταιρείας για τα έτη 
2013-2017. 

β.  Ενδοομιλικά δάνεια.  

Η εταιρεία «Α» παραχώρησε, τα φορολογικά έτη 2010-2015 δάνεια σημαντικού ύψους περίπου 
€1,12 δισ. προς συνδεδεμένες εταιρείες και το Τμήμα επέβαλε φορολογίες για τα έτη 2010, 2011 
και 2012, χωρίς να γίνει οποιαδήποτε σχετική αναπροσαρμογή του φορολογητέου εισοδήματος 
για πρόσθετο νοητό εισόδημα/τόκο για τα έτη αυτά, στις τελικές φορολογίες που εκδόθηκαν, σε 
αντίθεση με το άρθρο 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου. Επίσης, στον φάκελο της 
εταιρείας «Α» δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε σημειώσεις/αναλύσεις που να καταδεικνύουν ότι το 
Τμήμα εξέτασε το επίπεδο του επιτοκίου στις ενδοομιλικές συναλλαγές και αν αυτό 
ανταποκρινόταν με τις συνθήκες της αγοράς. 

Ο Έφορος στην επιστολή του, ημερ. 22.7.2020, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι κατά την εξέταση των 
φορολογικών ετών 2010-2012 και έκδοση των τελικών φορολογιών, οι λειτουργοί που εξέτασαν 
την εταιρεία έκριναν ότι δεν θα έπρεπε να είχε γίνει οποιαδήποτε αναπροσαρμογή του 
φορολογητέου εισοδήματος για πρόσθετο νοητό εισόδημα/τόκο για τα εν λόγω έτη, αφού 
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θεωρούν ότι τα επιτόκια τα οποία είχαν επιβληθεί από την εταιρεία, σε δάνεια που 
παραχωρήθηκαν και τα εισοδήματα από τόκους που περιλήφθηκαν στις οικονομικές 
καταστάσεις, ήταν ικανοποιητικά.  

γ.  Διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων. 

Σύμφωνα με τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας «A» για τα έτη 2013-2015, έγινε 
διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων σε δάνεια εισπρακτέα (bad debts written-off), συνολικού ύψους 
περίπου €1,5εκ. Η Υπηρεσία μας σύστησε όπως, κατά την επιβολή των σχετικών φορολογιών, 
διερευνηθεί κατά πόσο οι πιο πάνω διαγραφές είναι γνήσιες/αιτιολογούνται και εφαρμοστούν οι 
πρόνοιες του άρθρου 33 και 33Α του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου 118(Ι)/2002. 

Ο ΄Εφορος στην επιστολή του, ημερ. 22.7.2020, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι βάσει της πρακτικής 
που ακολουθείται από το Τμήμα για τη σημαντικότητα των φορολογικών σημείων στους 
λογαριασμούς, στην ταχεία εξέταση που είχε γίνει για το φορολογικό έτος 2013, δεν κρίθηκε 
σκόπιμο να ζητηθούν στοιχεία για τις διαγραφές χρεωστών ούτε και για οποιαδήποτε άλλα 
φορολογικά σημεία. 

δ.  Αγορά και πώληση του μετοχικού κεφαλαίου συγκεκριμένης εταιρείας. 

Σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας «A» για το έτος 2012, η εν λόγω εταιρεία 
αγόρασε στις 15 Μαΐου 2012, από εταιρεία του ομίλου που συστάθηκε στη Βουλγαρία, το 100% 
του μετοχικού κεφαλαίου συγκεκριμένης κυπριακής εταιρείας «Γ» για το ποσό των €548εκ. και, 
στις 17 Μαΐου 2012, δηλαδή δύο μέρες αργότερα, το πώλησε σε συνδεδεμένη εταιρεία στην 
Ελλάδα για το ίδιο ποσό. Σημειώσαμε επίσης ότι η εταιρεία «Γ», πέντε μήνες πριν τη 
συγκεκριμένη πράξη, υπήρξε για 14 ημέρες ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας «Α». 
Παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία στο σχετικό φορολογικό φάκελο που να 
καταδεικνύουν ότι το Τμήμα διερεύνησε το θέμα αυτό και αν η συναλλαγή πλαισιώνεται με 
επιχειρηματική λογική. 

Ο Έφορος μάς ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι τα κέρδη από τη διάθεση τίτλων απαλλάσσονται από 
τον φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 8(22) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου 
(Ν.118(Ι)/2002) και ότι δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος η διερεύνηση εάν η κάθε 
συναλλαγή για αγορά και πώληση μετοχών πλαισιώνεται με επιχειρηματική λογική.  

ε.  Επένδυση σε εταιρεία με χώρα καταγωγής τα Marshall Islands - Απομείωση της επένδυσης. 

Παρατηρήσαμε ότι στις 27.12.2011 η εταιρεία «A» προχώρησε σε επένδυση ύψους €4.184.573  
και συγκεκριμένα σε αγορά από άλλη εταιρεία «Γ» (που τότε για 14 ημέρες ήταν ο μοναδικός 
μέτοχος της εταιρείας «A») 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Z», με χώρα 
καταγωγής τα Marshall Islands. Σύμφωνα με τους λογαριασμούς της εταιρείας «A», η 
συγκεκριμένη επένδυση τις αμέσως επόμενες χρονιές υπέστη απομείωση, καταλήγοντας το 2015 
σε αξία ύψους €1.728.030 (το 2013 η απομείωση ανήλθε, σύμφωνα με τους λογαριασμούς, σε 
€1.586.762 και το 2015 σε €869.781). Η Υπηρεσία μας σύστησε όπως το Τμήμα, κατά την επιβολή 
των σχετικών φορολογιών, διερευνήσει την πιο πάνω επένδυση στο πλαίσιο της σχετικής 
νομοθεσίας, περιλαμβανομένων των προνοιών του άρθρου 33(1) του περί Βεβαιώσεως και 
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Εισπράξεως Φόρων Νόμου και παρακολουθεί επίσης, την εξέλιξη της πιο πάνω επένδυσης στα 
επόμενα έτη. 

Ο ΄Εφορος μάς ενημέρωσε ότι οι απομειώσεις στην εν λόγω επένδυση, για τα έτη 2013 και 2015 
οι οποίες διεκδικήθηκαν ως έξοδο, δεν επιτράπηκαν και ως εκ τούτου δεν τίθεται οποιοδήποτε 
άλλο φορολογικό μέτρο. Πρόσθεσε επίσης ότι, η αγορά της συγκεκριμένης επένδυσης, όπως και 
των άλλων επενδύσεων, εμπίπτει στις συνήθεις δραστηριότητες της εταιρείας.  

στ.  Έξοδα – Management fees στις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας «Α». 

Σημαντικά ποσά εξόδων–Management fees ύψους περίπου €679.000 στους λογαριασμούς 
κερδοζημιών της εταιρείας τα έτη 2011 και 2012 έγιναν αποδεκτά από το Τμήμα, χωρίς να 
εξακριβωθεί αν αυτά αφορούν στην κτήση του φορολογητέου εισοδήματος. Η εταιρεία 
καταχώρισε επίσης σημαντικά ποσά ως Management Fees και τα έτη 2013-2015. 

Ο ΄Εφορος μάς ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι κατά την ταχεία εξέταση των λογαριασμών για τα έτη 
2011, 2012 και 2013 δεν κρίθηκε ουσιώδης σημασίας να ζητηθούν στοιχεία για ένα έξοδο, το 
οποίο σε  σχέση με τα εισοδήματα της εταιρείας αποτελούσε ποσοστό ύψους 3,17%, 1,07% και 
0,96%, αντίστοιχα. 

ζ.  Αυξομειώσεις κεφαλαίου της εταιρείας «Α». 

Παρατηρήσαμε σημαντικές αυξομειώσεις κεφαλαίου της συγκεκριμένης εταιρείας «Α» την 
περίοδο 2009-2015 οι οποίες, κρίθηκαν από την Υπηρεσία μας, ότι θα πρέπει να διερευνηθούν 
δεόντως και να εξακριβωθεί εάν είναι γνήσιες, αν υπάρχει επιχειρηματική λογική και να 
εφαρμοστεί από το Τμήμα η σχετική νομοθεσία. 

Ο ΄Εφορος στην επιστολή του, ημερ. 22.7.2020, αναφέρθηκε, σχετικά με το θέμα αυτό, σε ταχεία 
εξέταση των λογαριασμών και ανέφερε ότι σύμφωνα με τους λειτουργούς κρίθηκε ότι δεν 
υπήρχαν φορολογικά σημεία προς τροποποίηση. Πρόσθεσε επίσης ότι, η μείωση  κεφαλαίου 
είναι μία συνήθης πρακτική που ακολουθείται σε αρκετές περιπτώσεις για τον διακανονισμό 
χρεωστικών υπολοίπων των μετόχων και είναι πράξη που αποφασίζεται από τους ίδιους τους 
μετόχους, οι οποίοι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. 

Σχετικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ. 113/άρθρο 64), η μείωση 
κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένους λόγους και η απόφαση για τη μείωση 
κεφαλαίου γίνεται με ειδικό ψήφισμα και με την επιφύλαξη επικύρωσής του από το Δικαστήριο.  

η.  Χρεωστικά υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη. 

Παρατηρήσαμε ότι, σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις  της  εταιρείας «Α» για 
τα έτη 2013-2015, κάτω από τα «Εισπρακτέα» (Receivables) υπάρχουν χρεωστικά υπόλοιπα με 
συνδεδεμένες εταιρείες, τα οποία δεν φέρουν τόκο και περιγράφονται ως προπληρωμές για 
μελλοντική αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα αυτά, τα οποία φαίνεται να 
αποτελούν άτοκη χρηματοδότηση σε συνδεδεμένες εταιρείες, δεν έχουν όλα κεφαλαιοποιηθεί 
ή/και επιστραφεί μέχρι 31.12.2015. 
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Εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα, κατά την επιβολή των σχετικών φορολογιών, διερευνήσει τα 
συγκεκριμένα χρεωστικά υπόλοιπα που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας για τα έτη 2013, 2014 και 2015, με βάση και την εγκύκλιο 25/2018  η οποία επεξηγεί τις 
σχετικές προϋποθέσεις που πρέπει δεόντως να ισχύουν για να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και να επιβάλει νοητό τόκο, όπου αυτό 
απαιτείται. 

Ο Έφορος μάς ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι συμφωνεί με την ύπαρξη των χρεωστικών υπολοίπων 
με συνδεδεμένες εταιρείες στη συγκεκριμένη περίπτωση και πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με την 
εξέταση από λειτουργούς του Τμήματος, τα εν λόγω υπόλοιπα δεν αποτελούσαν άτοκη 
χρηματοδότηση και ότι μέχρι 31.12.2017, στο μεγαλύτερο μέρος τους, είχαν εξοφληθεί. 

Επίσης, ο Έφορος μάς ανέφερε ότι, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και το είδος της εταιρείας, 
την ερμηνευτική εγκύκλιο 25/2018  με ισχύ από 1.1.2017 και το ύψος των χρεωστικών 
υπολοίπων, ως επίσης και την αποστολή του Τμήματος Φορολογίας γενικότερα, εκ πρώτης 
όψεως, δεν τίθεται θέμα διερεύνησης των εν λόγω χρεωστικών υπολοίπων. 

Επισημαίνουμε ότι, με επιστολή, ημερ. 13.12.2010, ο τότε Διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών 
Προσόδων ενημέρωσε γενικά τον Πρόεδρο της Φορολογικής Επιτροπής του Συνδέσμου 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου για τις προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες δεν θα εφαρμόζονται 
οι πρόνοιες του άρθρου 33, στις περιπτώσεις των μη επιστρεπτέων συνεισφορών κεφαλαίου. Οι 
θέσεις του Τμήματος, σύμφωνα με την επιστολή, ημερ. 13.12.2010, δεν διαφέρουν ουσιαστικά 
από την εγκύκλιο 25/2018, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2017. 

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι ο φορολογικός χειρισμός των μη επιστρεπτέων 
συνεισφορών κεφαλαίου θα πρέπει να γίνεται στη βάση των διαχρονικών θέσεων του Τμήματος 
Φορολογίας. 

Ο Έφορος με επιστολή του, ημερ. 8.3.2021, μας πληροφόρησε ότι το θέμα «Μη Επιστρεπτέων 
Συνεισφορών Κεφαλαίου» παρακολουθείται, ώστε να μην υπάρχει παραβίαση της εγκυκλίου που 
έκδωσε το Τμήμα σε συνεννόηση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

θ.  Συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ήταν κατά τον ουσιώδη 
χρόνο Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο, θέμα για το οποίο, λόγω και των ευρημάτων που 
προέκυψαν από τον σχετικό έλεγχο, έχει ενημερωθεί η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων 
Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), με κοινοποίηση της σχετικής επιστολής μας, ημερ. 27.3.2020, που στάληκε 
στον Έφορο Φορολογίας. 

΄Οπως μας πληροφόρησε η Προϊστάμενη της ΜΟΚΑΣ, με επιστολή, ημερ. 27.4.2020, η 
συγκεκριμένη εταιρεία «Α» και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στη σχετική 
επιστολή της Υπηρεσίας μας, έχουν ελεγχθεί, με αρνητικά αποτελέσματα. 

Σύσταση: 

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως το Τμήμα: 

 Εκδίδει έγκαιρα τις σχετικές φορολογίες και τουλάχιστον εντός της προθεσμίας των έξι 
ετών που προνοεί το άρθρο 23(1) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου.   
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 Κατά την επιβολή φορολογιών να προχωρεί σε σχετική εξέταση/διερεύνηση σημαντικών 
θεμάτων, στις περιπτώσεις όπου αυτό επιβάλλεται και να εφαρμόζει τη σχετική 
νομοθεσία/σχετικές εγκυκλίους του Τμήματος. Ειδικότερα, θα πρέπει το Τμήμα να 
διερευνά τη γνησιότητα σημαντικών συναλλαγών και αν αυτές αποτελούν ρυθμίσεις που 
οδηγούν σε απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος και να εφαρμόζει, μεταξύ άλλων, 
τις πρόνοιες του άρθρου 33Α του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου. 
Εισηγηθήκαμε, επίσης, όπως δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε  εταιρείες που είναι μέρος 
διεθνών ομίλων ή/και όταν ο τελικός δικαιούχος δεν είναι φορολογικός κάτοικος 
Κύπρου. 

 Εξεύρει τρόπους για υποβολή των αναθεωρημένων δηλώσεων εισοδήματος μέσω 
taxisnet και όπως η επικαιροποίηση των μηχανογραφικών συστημάτων του Τμήματος 
γίνεται χωρίς καθυστέρηση, ώστε να αποφεύγεται η έκδοση λανθασμένων φορολογιών.   

 Προβεί σε φορολογική διερεύνηση της εταιρείας «Γ», η οποία είναι φορολογικός 
κάτοικος Κύπρου.  

4.3.10 Συμμόρφωση των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ) με τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις.  

Η Υπηρεσία μας, κατόπιν αιτήματος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, ανέλαβε να διερευνήσει κατά πόσο τα ΠΕΠ 
υπέβαλαν έγκαιρα τις φορολογικές τους δηλώσεις, αν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο στις 
περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, με βάση τη σχετική νομοθεσία και για ποιο 
έτος τους επιβλήθηκε από το Τμήμα Φορολογίας τελευταία φορολογία. Η συγκεκριμένη έρευνα 
κάλυψε τα έτη 2008–2015 και περιλάμβανε όλα τα άτομα (συνολικά 154) που διετέλεσαν, σε 
οποιονδήποτε έτος στη περίοδο αυτή, Πρόεδροι της Δημοκρατίας, Υπουργοί, Πρόεδροι της 
Βουλής, Βουλευτές και αρχηγοί κομμάτων, όπως ζητήθηκε από την Επιτροπή.  

Όλα τα στοιχεία λήφθηκαν από την Υπηρεσία μας κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2017–Μαρτίου 
2018 και δεν έτυχαν επικαιροποίησης με νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά τη συλλογή των 
στοιχείων από την Υπηρεσία μας. 

Πιο κάτω αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα κύρια ευρήματα της έρευνας κατά τον Μάρτιο του 
2018:  

α. Από τις 154 περιπτώσεις των ΠΕΠ που εξετάστηκαν, σε 84 περιπτώσεις (ποσοστό 54,5%) οι 
φορολογούμενοι υπέβαλαν εκπρόθεσμα (με καθυστέρηση από ένα μέχρι και επτά φορολογικά 
έτη) ή δεν υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση εντός της προθεσμίας που προνοείται στον 
Νόμο. Στις πιο πάνω περιπτώσεις περιλαμβάνονται δύο μόνο περιπτώσεις, στις οποίες το Τμήμα 
δεν επέβαλε διοικητικό πρόστιμο, ενώ θα έπρεπε να επιβληθεί (σύμφωνα με επιστολή του 
Τμήματος εκ παραδρομής δεν επιβλήθηκε πρόστιμο και για τις περιπτώσεις αυτές έχουν παρέλθει 
τα έξι χρόνια από το φορολογικό έτος που το αφορά για να προβεί το Τμήμα σε αναθεωρημένη 
φορολογία), όπως και αρκετές περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, για τις οποίες 
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υπάρχει η δυνατότητα επιβολής διοικητικού προστίμου κατά την επιβολή φορολογίας από το 
Τμήμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία.  

β. Εντοπίσαμε περιπτώσεις όπου είτε υποβλήθηκε έγκαιρα η φορολογική δήλωση είτε με 
καθυστέρηση αλλά δεν επιβλήθηκε φορολογία από το Τμήμα και δεν θα μπορούσε πλέον, κατά 
την ημερομηνία ελέγχου από την Υπηρεσία μας, να επιβληθεί πρόστιμο εκτός όπου ισχύει το 
άρθρο 23(2) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου 4/78. Σύμφωνα με το άρθρο 
αυτό, το χρονικό περιθώριο των έξι ετών, εντός του οποίου ο Έφορος δύναται να επιβάλει 
φορολογία ή/και πρόσθετη φορολογία, αυξάνεται σε δώδεκα έτη σε περίπτωση δόλου ή 
εσκεμμένης παράλειψης. 

γ. Εντοπίσαμε περιπτώσεις όπου, μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, δεν υποβλήθηκε δήλωση ή 
υποβλήθηκε με καθυστέρηση και εκκρεμούσε η βεβαίωση φορολογίας, όπως και για την 
πλειονότητα των φορολογουμένων,  ωστόσο υπάρχει ακόμη περιθώριο για επιβολή φορολογίας.   

δ. Διαπιστώσαμε ότι, το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο βεβαιώθηκε φορολογία δεν 
ήταν το ίδιο για όλα τα ΠΕΠ, κάτι που συμβαίνει και σε πλείστες άλλες περιπτώσεις 
φορολογουμένων. 

Τα σχετικά ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας στάλθηκαν με σχετική επιστολή της Υπηρεσίας μας 
ημερ. 16.9.2019, προς τον Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης 
Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, στο πλαίσιο εφαρμογής του περί της 
Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές 
Επιτροπές Νόμου, (Ν.21/1985) και κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών, ημερ. 5.9.2019, 
σύμφωνα με το άρθρο 4(3) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου και το άρθρο 4(2) 
του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.  

4.3.11 Φορολογική διερεύνηση φυσικών και νομικών προσώπων ιδιοκτητών 
κέντρων εστίασης και αναψυχής ή πώλησης έτοιμων φαγητών. 

Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διεξήχθηκε την περίοδο Μάρτιο του 2018–Μάρτιο του 2019 σε 
φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιοκτήτες κέντρων εστίασης και αναψυχής (ΚΕ&Α), διαπιστώθηκε 
ότι, για ένα φυσικό και 33 νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες πέραν των 40 ΚΕ&Α, το συνολικό ποσό 
διαφοράς του κύκλου εργασιών που δηλώθηκε στο ΦΠΑ, με το αντίστοιχο ποσό που δηλώθηκε 
στο ΤΕΠ για την περίοδο 2008–2016 (περίοδο στην οποία ο Έφορος του Τμήματος δύναται να 
επιβάλει φορολογία, με βάση το άρθρο 23 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου) 
ανέρχεται περίπου στα €164,2εκ. (ποσό €17,4εκ. περίπου, αφορά στο έτος 2016). Από το ποσό 
αυτό, €95,3εκ. (ποσοστό 58%) αφορά σε περιπτώσεις όπου ο κύκλος εργασιών δεν δηλώθηκε στο 
ΤΕΠ αλλά δηλώθηκε στο ΦΠΑ, ενώ €68,9εκ. (ποσοστό 42%) αφορά σε περιπτώσεις όπου ο κύκλος 
εργασιών που δηλώθηκε στο ΦΠΑ είναι διαφορετικός (στις πλείστες περιπτώσεις μεγαλύτερος) 
από αυτόν που δηλώθηκε στο ΤΕΠ.  

Σχετικά αναφέρεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις φορολογούμενων δεν υποβλήθηκε για κανένα 
έτος ή δεν υποβλήθηκαν για όλα τα έτη δηλώσεις εισοδήματος ή/και δηλώσεις εργοδότη (IR7) 
ή/και δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στο Τμήμα Φορολογίας, σε αντίθεση με τη 
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σχετική νομοθεσία, με ενδεχόμενη απώλεια εσόδων για το Κράτος. Επίσης, εντοπίστηκαν 
περιπτώσεις όπου ο κύκλος εργασιών που δηλώθηκε για σκοπούς ΦΠΑ (έμμεση φορολογία) δεν 
δηλώθηκε στο Τμήμα για σκοπούς φόρου εισοδήματος/δεν υποβλήθηκαν σχετικές δηλώσεις 
εισοδήματος για σκοπούς άμεσης φορολογίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ο κύκλος εργασιών που 
δηλώθηκε για σκοπούς ΦΠΑ διαφέρει σημαντικά από τον κύκλο εργασιών που δηλώθηκε στο 
Τμήμα για σκοπούς φόρου εισοδήματος. 

Ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρονται πιο κάτω: 

α. Συγκεκριμένη εταιρεία «Α», στην οποία ανήκουν τρία ΚΕ&Α που δραστηριοποιούνται 
παγκύπρια, υπέβαλε δηλώσεις φόρου εισοδήματος για την περίοδο 2008-Ιούλιο 2015, στις οποίες  ο 
συνολικός  κύκλος εργασιών της ανήλθε συνολικά σε €183,2εκ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δηλώσεις 
ΦΠΑ που υποβλήθηκαν από την εταιρεία την ίδια περίοδο (2008-Ιούλιο 2015), ο κύκλος εργασιών 
της ανήλθε συνολικά σε €226εκ., ποσό που διαφέρει σημαντικά (κατά €42,8εκ.) από τον συνολικό 
κύκλο εργασιών που δηλώθηκε στο ΤΕΠ την αντίστοιχη περίοδο για σκοπούς φόρου εισοδήματος.   

β. Συγκεκριμένη εταιρεία «B», στην οποία ανήκει ΚΕ&Α που δραστηριοποιείται παγκύπρια, 
υπέβαλε δηλώσεις φόρου εισοδήματος για την περίοδο 2008-2013, στις οποίες  ο συνολικός  κύκλος 
εργασιών της ανήλθε συνολικά σε €58,3εκ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ που 
υποβλήθηκαν από την εταιρεία την ίδια περίοδο (2008-2013), ο κύκλος εργασιών της ανήλθε 
συνολικά σε €65,1εκ., ποσό που διαφέρει κατά €6,8εκ. από τον συνολικό κύκλο εργασιών που 
δηλώθηκε στο ΤΕΠ την αντίστοιχη περίοδο, για σκοπούς φόρου εισοδήματος. Επίσης, η εταιρεία 
δεν υπέβαλε δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη 2014–2016, σε αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία. 
Με βάση πληροφορίες από το Σύστημα ΦΠΑ, που αφορούν στις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβλήθηκαν 
στο Τμήμα, για την πιο πάνω περίοδο (2014-2016) ο κύκλος εργασιών της ανήλθε συνολικά σε 
€33,3εκ., ποσό που δεν δηλώθηκε στο ΤΕΠ την εν λόγω περίοδο για σκοπούς φόρου εισοδήματος. 

γ. Συγκεκριμένο ΚΕ&Α, που δραστηριοποιείται παγκύπρια ανήκει στην εταιρεία «Γ», της οποίας 
σύμφωνα με στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών, αποκλειστικός μέτοχος είναι η εταιρεία «Δ». Σύμφωνα 
με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος της εταιρείας «Γ», που υποβλήθηκαν για την περίοδο 2008-
2016, ο συνολικός  κύκλος εργασιών της ανήλθε σε €108,6εκ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δηλώσεις 
ΦΠΑ που υποβλήθηκαν από την εταιρεία «Γ» την ίδια περίοδο (2008-2016), ο κύκλος εργασιών της 
εταιρείας ανήλθε συνολικά σε €123,4εκ., ποσό που διαφέρει σημαντικά (κατά €14,8εκ.) από τον 
συνολικό κύκλο εργασιών που δηλώθηκε στο ΤΕΠ την αντίστοιχη περίοδο για σκοπούς φόρου 
εισοδήματος.  

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου & Χωρομετρίας (ΤΚΧ), η εταιρεία «Γ» έχει 
εγγεγραμμένη επ’ ονόματι της ακίνητη περιουσία, με συνολική αγοραία αξία 1.1.2013 ύψους €1,3εκ. 
που αγοράστηκε το 2014 στην τιμή των €939.731 (δηλωθείσα και αποδεχθείσα τιμή πώλησης), ενώ 
σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), η εν λόγω εταιρεία έχει 
εγγεγραμμένα επ’ ονόματι της 12 οχήματα, εκ των οποίων τα δύο είναι πολυτελείας. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών, μέτοχοι της εταιρείας «Δ» είναι τρεις συγκεκριμένες 
εταιρείες, οι δύο εκ των οποίων, σύμφωνα με το σύστημα ΤΕΠ, έχουν ενεργοποιηθεί 
επαγγελματικά το 2011 αλλά είναι άγνωστες στο ΦΠΑ. Η τρίτη εταιρεία, σύμφωνα με το σύστημα 
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ΤΕΠ, ενεργοποιήθηκε το 1995 και σύμφωνα με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος που υπόβαλε για 
την περίοδο 2008-2014 ο συνολικός κύκλος εργασιών της ανήλθε σε €46,9εκ.  Ωστόσο, σύμφωνα με 
τις δηλώσεις ΦΠΑ που υπόβαλε για την ίδια περίοδο (2008-2014), ο κύκλος εργασιών της εταιρείας 
ανήλθε συνολικά σε €50,8εκ, ποσό που διαφέρει κατά €3,9εκ. από τον συνολικό κύκλο εργασιών 
που δηλώθηκε στο ΤΕΠ την αντίστοιχη περίοδο για σκοπούς φόρου εισοδήματος.     

δ. Συγκεκριμένη εταιρεία «Ε», ιδιοκτήτρια ΚΕ&Α που δραστηριοποιείται στη Λευκωσία, δεν 
υπέβαλε δήλωση εισοδήματος για το έτος 2016, σε αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία, ενώ οι 
δηλώσεις για τα έτη 2011-2015 υποβλήθηκαν με καθυστέρηση τον Μάϊο του 2018. Με βάση 
πληροφορίες από το Σύστημα ΦΠΑ, που αφορούν στις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβλήθηκαν στο Τμήμα 
για το έτος 2016, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε συνολικά σε €2,6εκ., ποσό που δεν 
δηλώθηκε στο ΤΕΠ το υπό αναφορά έτος για σκοπούς φόρου εισοδήματος. Σχετικά αναφέρουμε 
ότι οι δηλώσεις εργοδότη που υποβλήθηκαν από την εταιρεία για την περίοδο 2012–2016 
υποβλήθηκαν με καθυστέρηση, το έτος 2018. 

Όσον αφορά στους μετόχους (4 φυσικά πρόσωπα) της εταιρείας «Ε», σύμφωνα με στοιχεία του 
Εφόρου Εταιρειών, είναι όλοι ιδιοκτήτες και διευθυντές σε διάφορες εταιρείες, ενώ με βάση 
στοιχεία του Τμήματος, μόνο οι δύο εξ αυτών, στους οποίους ανήκει το 23% και 12% του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αντίστοιχα, φαίνεται να δηλώνουν μερίσματα (δήλωση 
εισοδήματος έτους 2015) από την εταιρεία «Ε», σε αντίθεση με τους άλλους δύο που έχουν 
μερίδιο 45% και 20%, αντίστοιχα, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και οι οποίοι δεν 
υπέβαλαν δηλώσεις από το 2012 και μετά. Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΤΟΜ, και 
οι τέσσερις φορολογούμενοι είναι ιδιοκτήτες οχημάτων πολυτελείας και ένας εξ αυτών, 
σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, είναι ιδιοκτήτης ταχύπλοου σκάφους.   

ε. Συγκεκριμένη εταιρεία «ΣΤ», ιδιοκτήτρια ΚΕ&Α που δραστηριοποιείται στην Πάφο, δεν 
υπέβαλε δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη 2010-2016, σε αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία. Με 
βάση πληροφορίες από το Σύστημα ΦΠΑ, που αφορούν στις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβλήθηκαν στο 
Τμήμα για την περίοδο 2010–2016, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε συνολικά σε €4εκ., 
ποσό που δεν δηλώθηκε στο ΤΕΠ για σκοπούς φόρου εισοδήματος. 

στ. Συγκεκριμένη εταιρεία «Ζ», στην οποία ανήκει ΚΕ&Α που δραστηριοποιείται στη Λεμεσό, 
υπέβαλε με μεγάλη καθυστέρηση,  στις 27.12.2018, τις δηλώσεις εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 
2009–2016. Σχετικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο Τμήμα, ο 
συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας, για την περίοδο 2009–2016 ανήλθε σε €3,2εκ.  

Γενική σύσταση.  

Έγινε εισήγηση όπως το Τμήμα: 

α. Ζητήσει την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος για όλα τα έτη που δεν υποβλήθηκαν και 
προχωρήσει σε φορολογική διερεύνηση, περιλαμβανομένης της εξέτασης κεφαλαιουχικής 
κατάστασης, όπου αυτό απαιτείται και στην επιβολή σχετικών φορολογιών και ποινών.  
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β. Εφαρμόσει τις πρόνοιες της νομοθεσίας για λήψη μέτρων για επιβολή ποινών, 
αναφορικά με τις περιπτώσεις όπου οι φορολογούμενοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση 
ή/και στοιχεία προς το Τμήμα.  

γ. Αξιοποιήσει κατάλληλα την πληροφόρηση που του παρέχεται από άλλα Κυβερνητικά 
Τμήματα, ενώ ιδιαίτερα σημαντική, για σκοπούς άμεσης φορολογίας, είναι η 
πληροφόρηση που υπάρχει στο σύστημα ΦΠΑ. Προς τον σκοπό αυτό, εισηγηθήκαμε 
όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο το Τμήμα, μεταξύ άλλων, να αντιπαραβάλλει σε τακτική 
βάση τα στοιχεία στις δηλώσεις ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος και όπου εντοπίζονται 
μεγάλες διαφορές στον κύκλο εργασιών που δηλώνεται, να διερευνούνται ή/και 
επιβάλλονται σχετικές φορολογίες, όπου ενδείκνυται, σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

δ. Εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από 
φορολογούμενους ή/και νέων περιπτώσεων προσώπων τα οποία υπέχουν φορολογική 
υποχρέωση αλλά είναι άγνωστα στο Τμήμα ή/και στον Κλάδο Φόρου Εισοδήματος. 
Σχετική πληροφόρηση/στοιχεία προς αξιοποίηση μπορούν να ληφθούν, όσον αφορά στη 
συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων και από το Υφυπουργείο Τουρισμού ή και το 
διαδίκτυο. 

4.3.12 Έσοδα από εταιρείες που έχουν άδεια για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος 
(αποδέκτες Κλάσης Α και Β) από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.  

Από έλεγχο της Υπηρεσίας μας στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ), τον Σεπτέμβριο του 2019, 
προέκυψαν τα πιο κάτω φορολογικά θέματα, σε σχέση με τους αποδέκτες Κλάσης Α, οι οποίοι 
παρέχουν υπηρεσίες για διεξαγωγή στοιχήματος εντός αδειούχου υποστατικού και Κλάσης Β, οι 
οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού στοιχήματος, που ήταν αδειοδοτημένοι από την Εθνική 
Αρχή Στοιχημάτων κατά το 2017. 

α. Αλλοδαπές εταιρείες, αδειοδοτημένες από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, που δεν είναι 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου Φορολογίας. 

Δύο αλλοδαπές εταιρείες με έσοδα στοιχήματος, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, συνολικού 
ύψους €75εκ περίπου, είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του  Εφόρου Εταιρειών, αλλά δεν είναι 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου Φορολογίας. Ως εκ τούτου δεν υπέβαλαν σχετικές 
φορολογικές δηλώσεις, σε αντίθεση με το άρθρο 5Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων Νόμου (Ν.4/78).  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως γίνουν οι απαραίτητες σχετικές ενέργειες από το Τμήμα, για 
εγγραφή τους στο Φορολογικό Μητρώο και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, σύσταση με 
την οποία ο ΄Εφορος Φορολογίας, σε απαντητική επιστολή του, ημερ. 3.3.2020, συμφώνησε. 

Εισηγηθήκαμε επίσης όπως, σε περίπτωση που οι εν λόγω αλλοδαπές εταιρείες δηλώσουν στις 
φορολογικές τους δηλώσεις ως μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, γίνει σχετική διερεύνηση 
από το Τμήμα κατά πόσο τούτο ευσταθεί και κατά πόσο δηλώνουν τα εισοδήματά τους στις 
φορολογικές αρχές άλλης χώρας. 
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β.  Φορολογική Κατοικία και Μόνιμη Εγκατάσταση. 

Συγκεκριμένη εταιρεία (αποδέκτης) δηλώνει στο Τμήμα Φορολογίας ότι δεν είναι φορολογικός 
κάτοικος Κύπρου (δήλωση εισοδήματος 2017) και δηλώνει μηδενικό εισόδημα. Από 
προκαταρκτικό έλεγχο της Υπηρεσίας μας και σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΣ, εντοπίστηκαν τα 
ακόλουθα: 

 H εν λόγω αδειοδοτημένη εταιρεία έχει έσοδα από υπηρεσίες στοιχημάτων για το 2017 
ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.  

 Υπάρχουν εξελεγμένοι λογαριασμοί της εταιρείας από κυπριακό ελεγκτικό οίκο και 
ενδεχομένως η τήρηση των βιβλίων και αρχείων να γίνεται στην Κύπρο.  

 Σύμφωνα με στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών, ο διευθυντής της εταιρείας φαίνεται να μην 
είναι Κύπριος, ωστόσο η εταιρεία έχει εγγεγραμμένο γραφείο στην Κύπρο και ενδεχομένως 
οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις της εταιρείας να 
πραγματοποιούνται στην Κύπρο. 

Σύσταση: Ενόψει των πιο πάνω, εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα προχωρήσει σε σχετική 
διερεύνηση και ειδικότερα κατά πόσο η συγκεκριμένη εταιρεία ή και άλλες παρόμοιες 
περιπτώσεις, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου ή όχι, κατ΄ εφαρμογή της σχετικής 
νομοθεσίας.   

Ακόμη και αν ο Έφορος καταλήξει ότι ορθά η εταιρεία δηλώνει πως δεν είναι φορολογικός 
κάτοικος Κύπρου, ζητήσαμε τα σχόλια του Εφόρου για το κατά πόσο η συγκεκριμένη εταιρεία 
οφείλει να φορολογείται και να δηλώνει στην Κύπρο το μέρος των εσόδων της από στοιχήματα 
εντός Κύπρου. 

γ.  Μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων από αποδέκτες που είναι εγγεγραμμένοι στο 
Φορολογικό Μητρώο. 

Εντοπίστηκαν δύο εταιρείες (αποδέκτες κλάσης Α και Β), οι οποίες, ενώ είναι εγγεγραμμένες στο 
Φορολογικό Μητρώο, δεν υπέβαλαν δηλώσεις εισοδήματος, σύμφωνα με τη νομοθεσία. 
Συγκεκριμένα, η μια εταιρεία δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση για το έτος 2017, ενώ η άλλη 
εταιρεία δεν υπέβαλε δηλώσεις για κανένα έτος και συγκεκριμένα δεν υπέβαλε δηλώσεις για τα 
έτη 2016 και 2017 στα οποία είχε δραστηριοποιηθεί.  

δ.  Σύγκριση των εσόδων στοιχήματος αποδεκτών κλάσης Α και Β (όπως μας δόθηκαν από 
την ΕΑΣ) με τον κύκλο εργασιών που δηλώθηκαν στο Τμήμα Φορολογίας. 

Από προκαταρκτική σύγκριση των εσόδων στοιχήματος αποδεκτών κλάσης Α και Β, όπως αυτά 
δόθηκαν στην Υπηρεσία μας από την ΕΑΣ, με τα ποσά που δηλώθηκαν στο Τμήμα Φορολογίας – 
Δηλώσεις Εισοδήματος Ε. πρ 4, προέκυψαν σημαντικές διαφορές που σε ορισμένες περιπτώσεις 
αφορούν σε εκατομμύρια ευρώ.  

Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα: 

 Προχωρήσει σε σχετική διερεύνηση, με σκοπό την επιβολή φορολογιών στο πλαίσιο της 
σχετικής νομοθεσίας. 
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 Ζητά από την ΕΑΣ να αποστέλλει κάθε χρόνο αναλυτική κατάσταση με τα έσοδα 
στοιχήματος των αποδεκτών Κλάσης Α και Β, στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας. 

Ο Έφορος μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα θα προβεί σε όλους τους αναγκαίους ελέγχους για να 
διαπιστωθεί η πλήρης συμμόρφωση των αποδεκτών κλάσης Α και Β με τη σχετική νομοθεσία. 

4.3.13 Φορολογική διερεύνηση φυσικών και νομικών προσώπων ιδιοκτητών 
ιδιωτικών βρεφοπαιδοκομικών σταθμών/νηπιαγωγείων. 

Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διεξήχθηκε από την Υπηρεσία μας την περίοδο Ιανουαρίου – 
Μαρτίου 2020 σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικών βρεφοπαιδοκομικών 
σταθμών/νηπιαγωγείων διαπιστώθηκε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά δεν 
υποβάλλουν δηλώσεις εισοδήματος ή/και δηλώσεις εργοδότη ή/και υποβάλλουν φορολογικές 
δηλώσεις με μεγάλη καθυστέρηση, με ενδεχόμενο την απώλεια εσόδων του Κράτους. Επίσης,  
εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου υποβλήθηκαν δηλώσεις και ο κύκλος εργασιών που δηλώθηκε, για 
σκοπούς φόρου εισοδήματος, φαίνεται να διαφέρει σημαντικά από αυτόν που υπολογίστηκε από την 
Υπηρεσία μας, με βάση τον αριθμό παιδιών που καταγράφηκαν κατά τις επιθεωρήσεις του Τμήματος 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σε σταθμούς σε συγκεκριμένες περιόδους και τα σχετικά δίδακτρα 
που δηλώθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Επίσης, 
διαπιστώσαμε ότι το Τμήμα, όσον αφορά στην άμεση φορολογία, δεν φαίνεται να προβαίνει σε 
πλήρη αξιοποίηση της πληροφόρησης που λαμβάνει ή δύναται να λάβει από άλλα κυβερνητικά 
Τμήματα/μηχανογραφημένα συστήματα και τον Έφορο Εταιρειών. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης των φορολογουμένων με τις διατάξεις της νομοθεσίας, το Τμήμα φαίνεται να μην 
προβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις στη λήψη μέτρων, όπως αυτά καθορίζονται στη νομοθεσία.  

Ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρονται πιο κάτω: 

α. Συγκεκριμένη εταιρεία, είναι ιδιοκτήτρια νηπιαγωγείου και, σύμφωνα με στοιχεία του 
Τμήματος Φορολογίας, δραστηριοποιείται στη Λευκωσία από τον Δεκέμβριο του 2003. Μέχρι και την 
ημερομηνία του ελέγχου (Μάρτιος 2020), η εταιρεία παρουσιάζεται ως «ενεργός φορολογούμενος», 
ενώ υπέβαλε δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη 2003-2008 και δηλώσεις εργοδότη για τα έτη 2006 – 
2008, μόνο. Με βάση την τελευταία δήλωση εργοδότη (2008), η εταιρεία εργοδοτούσε 18 
υπαλλήλους.  Από επιθεώρηση που έγινε από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας τον Ιούνη 
2017 στον σταθμό, φαίνεται ότι τη συγκεκριμένη περίοδο φοιτούσαν 100 παιδιά ηλικίας από 2-6 
ετών. Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφαλίστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, τα δίδακτρα που δηλώθηκαν από το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, για τη 
σχολική χρονιά 2016-2017, ανέρχονταν στα €300 τον μήνα. Συνεπώς, τα εισοδήματα της 
συγκεκριμένης εταιρείας για το έτος 2017 υπολογίζονται σε €300.000 περίπου (υπολογισμός για δέκα 
μήνες), τα οποία δεν δηλώθηκαν στο Τμήμα για σκοπούς φόρου εισοδήματος.  

β. Συγκεκριμένη εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια νηπιαγωγείου και, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος 
Φορολογίας, δραστηριοποιείται στη Λευκωσία από το 2004. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, 
μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου (Μάρτιος του 2020) παρουσιάζεται ως «ενεργός 
φορολογούμενος», ενώ υπέβαλε δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη 2004-2012 και δηλώσεις 
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εργοδότη για τα έτη 2004 – 2007, μόνο. Με βάση την τελευταία δήλωση εργοδότη (2007), 
εργοδοτούσε 18 υπαλλήλους. Επίσης,  με βάση επιθεώρηση που έγινε από το Τμήμα Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας το 2015 και 2017, στο νηπιαγωγείο φοιτούσαν 73 και 82 παιδιά, αντίστοιχα, 
ηλικίας από 2-6 ετών. Σύμφωνα επίσης με στοιχεία που εξασφαλίστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, τα δίδακτρα που δηλώθηκαν από το συγκεκριμένο 
νηπιαγωγείο, για τη σχολική χρονιά 2015-2016, ανέρχονταν στα €200 τον μήνα. Συνεπώς, τα 
εισοδήματα της συγκεκριμένης εταιρείας, για το έτος 2016, υπολογίζονται σε €146.000 περίπου 
(υπολογισμός για δέκα μήνες) και εάν θεωρηθεί ότι τα δίδακτρα παρέμειναν σταθερά, υπολογίζεται 
ότι το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο το 2017 είχε εισοδήματα €164.000 περίπου, τα οποία δεν 
δηλώθηκαν στο Τμήμα για σκοπούς φόρου εισοδήματος.  

γ. Συγκεκριμένες εταιρείες ιδιοκτήτριες νηπιαγωγείων στις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας δεν 
υπέβαλαν δηλώσεις εργοδότη για περισσότερο από 20 χρόνια ενώ υπέβαλαν δήλωση εισοδήματος 
για τα αντίστοιχα έτη. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα εταιρείας, ιδιοκτήτριας νηπιαγωγείου στη 
Λεμεσό, η οποία υπέβαλε δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη 1993 – 2017, αλλά δεν υπέβαλε δήλωση 
εργοδότη για τα έτη αυτά. Επίσης, άλλη εταιρεία ιδιοκτήτρια συγκεκριμένου νηπιαγωγείου στη 
Λάρνακα, υπέβαλε δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη 1995 – 2012 και 2014 – 2016, αλλά δεν υπέβαλε 
δήλωση εργοδότη για τα έτη αυτά. 

δ. Συγκεκριμένη εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια νηπιαγωγείου που δραστηριοποιείται στη Λευκωσία 
και σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, υπέβαλε δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη 
1992-2016 και δηλώσεις εργοδότη για τα έτη 1993 – 2016. Από επιθεώρηση του Τμήματος 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας που έγινε στον σταθμό τον Μάϊο του 2015, φαίνεται ότι τη 
συγκεκριμένη περίοδο φοιτούσαν 90 παιδιά ηλικίας από 2-6 ετών. Σύμφωνα επίσης με στοιχεία 
που εξασφαλίστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, τα 
δίδακτρα που δηλώθηκαν από τον συγκεκριμένο σταθμό, για τη σχολική χρονιά 2014-2015, 
ανέρχονταν στα €300 τον μήνα. Συνεπώς, τα εισοδήματα της συγκεκριμένης εταιρείας για το έτος 
2015 υπολογίζονται σε €270.000 περίπου (υπολογισμός για δέκα μήνες). Ο κύκλος εργασιών 
ωστόσο που δηλώθηκε από την εν λόγω εταιρεία για τα έτη 2014, 2015 και 2016 ήταν €230.620, 
€219.235 και €235.979, αντίστοιχα. 

Σύσταση: 

Εισηγηθήκαμε στο Τμήμα όπως: 

α. Ζητήσει την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από τις πιο πάνω εταιρείες για όλα τα έτη 
που δεν υποβλήθηκαν, προχωρήσει σε φορολογική διερεύνηση περιλαμβανομένης της 
εξέτασης κεφαλαιουχικής κατάστασης, όπου αυτό απαιτείται και στην επιβολή σχετικών 
φορολογιών και, για όσες περιπτώσεις ενδεχομένως εμπίπτουν στις πρόνοιες του άρθρου 49 
του Νόμου 4/78, να ενεργοποιήσει τη διαδικασία επιβολής ποινών που προβλέπει το άρθρο 
αυτό. 

β. Εφαρμόσει τις πρόνοιες της νομοθεσίας, μεταξύ άλλων, για επιβολή φορολογίας με βάση 
την κρίση του Εφόρου, στις περιπτώσεις όπου οι φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση 
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εισοδήματος και λήψη μέτρων για επιβολή ποινών αναφορικά με τις περιπτώσεις όπου οι 
φορολογούμενοι υποβάλλουν ψευδή δήλωση ή/και στοιχεία προς το Τμήμα.  

γ. Εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από 
φορολογούμενους ή/και νέων περιπτώσεων προσώπων, τα οποία υπέχουν φορολογική 
υποχρέωση αλλά είναι άγνωστα στο Τμήμα ή/και στον Κλάδο Φόρου Εισοδήματος π.χ. με 
περισσότερους επιτόπιους ελέγχους, όπου απαιτείται, με στοχευμένους ελέγχους σε περισσότερες 
κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων, με κατάλληλη αξιοποίηση μηχανογραφικών 
συστημάτων κ.λπ., ώστε να επιτύχει τους καθορισμένους στόχους και τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα που το ίδιο έχει θέσει – Αρχές και Αξίες του Τμήματος. Δηλαδή, να επιτύχει την 
ελαχιστοποίηση της φοροδιαφυγής και τη συλλογή των φόρων, εισπράττοντας  από τον κάθε 
φορολογούμενο πολίτη αυτό που του αναλογεί να πληρώσει, σύμφωνα µε τον Νόμο. Επίσης, 
εισηγηθήκαμε όπως εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες που γίνονται από το Τμήμα, ώστε να 
επιτύχει τη µέγιστη εθελοντική συμμόρφωση των πολιτών µε τις φορολογικές νομοθεσίες. 

δ. Μελετήσει το ενδεχόμενο αύξησης των προστίμων/επιβαρύνσεων, στις περιπτώσεις μη 
συστηματικής συμμόρφωσης με τη νομοθεσία π.χ. μη υποβολή δηλώσεων για σειρά ετών. 

4.3.14 Φορολογική διερεύνηση καθηγητών Δημόσιας Μέσης Εκπαίδευσης.  

Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας τον Απρίλιο του 2020, για να 
διαπιστωθεί η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και ειδικότερα κατά πόσο οι καθηγητές Μέσης 
Εκπαίδευσης δηλώνουν όλα τα εισοδήματα τους, ώστε αυτά να φορολογηθούν, διαπιστώσαμε ότι, 
σε μεμονωμένες περιπτώσεις φορολογούμενων και των συζύγων τους, δεν υποβλήθηκε για κανένα 
έτος ή δεν υποβλήθηκαν για όλα τα έτη δηλώσεις εισοδήματος ή και υποβλήθηκαν καθυστερημένα, 
σε αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία, με ενδεχόμενη απώλεια εσόδων για το Κράτος. Επίσης, 
παρατηρήσαμε ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι ενέγραψαν επ΄ ονόματι τους κινητή 
ή/και ακίνητη περιουσία, η οποία φαίνεται να μην δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους, γεγονός 
που εγείρει ερωτηματικά όσον αφορά στην πηγή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης αγοράς. 
Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι ενδεχομένως να μην 
δηλώνουν όλα τα εισοδήματά τους (π.χ. ενοίκια από ακίνητα που έχουν εγγεγραμμένα επ΄ ονόματι 
τους ή άλλα εισοδήματα που προκύπτουν από τη χρήση των ακινήτων αυτών, μερίσματα ή μισθό που 
λαμβάνουν από συμμετοχή τους σε εταιρείες, κ.λπ.), ενώ τέλος διαπιστώθηκε ότι σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις τα προσωπικά στοιχεία (επάγγελμα, διεύθυνση κ.λπ.) που δήλωσαν οι φορολογούμενοι 
στο Τμήμα φαίνεται να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν στο Τμήμα και αφορούν στο επάγγελμα των φορολογούμενων φαίνεται να 
διαφέρουν από τα στοιχεία που δηλώθηκαν στον Έφορο Εταιρειών. 

Ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρονται πιο κάτω: 

α. Συγκεκριμένη φορολογούμενη «Α», σύμφωνα με το Σύστημα Πληροφοριών ΤΕΠ υπέβαλε 
έγκαιρα τις δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη 2015-2016, το 2014 υπέβαλε εκπρόθεσμα τη 
δήλωσή της, ενώ για το έτος 2017 δεν έχει υποβάλει δήλωση. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, ο 
μισθός της ανέρχεται περίπου σε €65.000 ετησίως. Με βάση την ίδια πληροφόρηση, ο σύζυγός 
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της δεν υπέβαλε δηλώσεις στο Τμήμα Φορολογίας και είναι εγγεγραμμένος ως πρόσωπο που έχει 
υποχρέωση μόνο για ακίνητη περιουσία.  Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία των ΥΚΑ, ο 
φορολογούμενος τα έτη 2012-2013 έλαβε ετήσιες απολαβές ως μισθωτός που ανέρχονταν σε 
€40.392, ενώ το 2014 έλαβε απολαβές ύψους €29.376. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας σύστησε όπως το Τμήμα ζητήσει την υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων για τα έτη που δεν υποβλήθηκαν και προχωρήσει στην επιβολή φορολογίας, εάν 
απαιτείται. 

β. Συγκεκριμένη φορολογούμενη «Β», σύμφωνα με το Σύστημα Πληροφοριών ΤΕΠ, υπέβαλε 
δηλώσεις για τα έτη 2014-2017, στις οποίες δηλώνεται ετήσιος μισθός μαζί με εισόδημα από 
ενοίκιο περίπου €60.000. Το εισόδημα από ενοίκιο που δηλώνεται στη δήλωση εισοδήματός της 
φαίνεται να πηγάζει από ακίνητο που ενοικιάζεται σε συγκεκριμένη εταιρεία «Γ», στην οποία, 
σύμφωνα με στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών, από το 2002 η ίδια είναι μέτοχος (μερίδιο 25%) και 
Διευθυντής χωρίς ωστόσο να δηλώσει οποιοδήποτε εισόδημα από αυτή τη δραστηριότητα. 
Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΚΧ, έχει εγγεγραμμένα επ΄ ονόματί της δέκα ακίνητα στη Λεμεσό, η 
συνολική αξία των οποίων, σε τιμές 1.1.2013, ανέρχεται σε €2,6εκ. και τα οποία, ως επί το 
πλείστον, έχουν αποκτηθεί διά κληρονομιάς και δωρεάς εκτός από δύο ακίνητα (χωράφι στην 
τουριστική ζώνη του Δήμου Γερμασόγειας, στο οποίο κατέχει το 1/3 μερίδιο και το οποίο 
αγοράστηκε το 2004 σε τιμές 1.1.2013 €421.200 και ¼ σε οικόπεδο, το οποίο απέκτησε από 
διαχωρισμό το 2016 σε τιμές 1.1.2013 €215.600).  

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας σύστησε όπως το Τμήμα προχωρήσει σε φορολογική διερεύνηση της 
πιο πάνω φορολογούμενης, περιλαμβανομένης της εξέτασης κεφαλαιουχικής κατάστασης για 
εξακρίβωση τυχόν αδήλωτων εισοδημάτων που ενδεχομένως να προκύπτουν από τη χρήση των 
ακινήτων της ή από άλλες πηγές. Επίσης, εισηγηθήκαμε να διερευνηθούν τυχόν αδήλωτα 
εισοδήματα που ενδεχομένως να έλαβε ως μέτοχος και ως Διευθυντής της εταιρείας «Γ», καθώς 
και η διευθέτηση μεταξύ της ίδιας και της συνδεδεμένης εταιρείας στην οποία είναι μέτοχος/ 
Διευθυντής και από την οποία λαμβάνει ενοίκιο και πιο συγκεκριμένα εάν το ενοίκιο που 
λαμβάνει ανταποκρίνεται στις αγοραίες τιμές και υπάρχουν τα κατάλληλα υποστηρικτικά, όπως 
ενοικιαστήριο έγγραφο, το οποίο πρέπει να είναι χαρτοσημασμένο κ.λπ.  

γ. Η φορολογούμενη «Δ», σύμφωνα με το Σύστημα Πληροφοριών ΤΕΠ, υπέβαλε δηλώσεις 
εισοδήματος για τα έτη 2014-2017, στις οποίες δηλώνεται ετήσιος μισθός περίπου €27.000, ενώ 
στη δήλωση του 2017 δηλώνει ενοίκιο από ακίνητο, στο οποίο κατέχει μερίδιο 50%. Σύμφωνα με 
στοιχεία του ΤΚΧ, το 2018 απέκτησε ½ μερίδιο σε δύο κατοικίες στη Λεμεσό, η αξία των οποίων, 
σε τιμές 1.1.2018, ανέρχονται σε περίπου €132.000 έκαστη και το 2019 απέκτησε, δυνάμει 
δωρεάς, οικόπεδο στη Λεμεσό του οποίου η αξία σε τιμές 1.1.2013 ανέρχεται σε €211.200 και στο 
οποίο υπάρχει ισόγεια κατοικία με αυλή. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με στοιχεία του Εφόρου 
Εταιρειών, η φορολογούμενη είναι εγγεγραμμένη στο επάγγελμα ως «Επιχειρηματίας» και είναι 
μέτοχος (με μερίδιο 50%) και Γραμματέας στην εταιρεία «Ε», η οποία ιδρύθηκε το 2013. Στις 
φορολογικές της δηλώσεις, η φορολογούμενη για τα έτη 2014–2017 δεν δήλωσε οποιοδήποτε 
εισόδημα (μισθό/ μερίσματα) από την εν λόγω εταιρεία, παρόλο που στις δηλώσεις εισοδήματος 
της εταιρείας για το 2017 φαίνεται ότι διανεμήθηκε μέρισμα.  
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Σύμφωνα με το Σύστημα Πληροφοριών ΤΕΠ, ο σύζυγός της είναι μισθωτός της εταιρείας «Ε», 
στην οποία είναι και μέτοχος (με μερίδιο 50%) και δεν υπέβαλε έγκαιρα τις δηλώσεις 
εισοδήματος του για τα έτη 2014-2016, ενώ το συνολικό εισόδημα (μισθός/ενοίκια) που δήλωσε 
για τα έτη 2014-2017 ανέρχεται περίπου σε €23.000.   

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως το Τμήμα προχωρήσει σε φορολογική διερεύνηση 
των πιο πάνω φορολογούμενων, περιλαμβανομένης της εξέτασης κεφαλαιουχικής κατάστασης 
για εξακρίβωση τυχόν αδήλωτων εισοδημάτων τόσο της ίδιας όσο και του συζύγου της, τα 
οποία πηγάζουν από τη χρήση των ακινήτων τους, καθώς επίσης και για εισοδήματα τα οποία 
πηγάζουν από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας «Ε», στην οποία είναι 
μέτοχοι/Γραμματέας.  

δ. Συγκεκριμένη φορολογούμενη «ΣΤ», σύμφωνα με το Σύστημα Πληροφοριών ΤΕΠ, υπέβαλε 
έγκαιρα τις δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη 2014-2017, στις οποίες δηλώνεται ετήσιος μισθός 
περίπου €58.000. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του ΤΚΧ, έχει εγγεγραμμένα επ΄ ονόματί της έξι 
ακίνητα, η συνολική αξία των οποίων,σε τιμές 1.1.2013, ανέρχεται σε €888.412 και αποτελούνται 
από ½ μερίδιο σε ένα ακίνητο (γραφείο) που αγόρασε το 2001 στη Λάρνακα σε τιμές 1.1.2013 
€44.650, ½ μερίδιο σε δύο οικόπεδα που αγόρασε στην Επαρχία Λεμεσού, το πρώτο το 2001 και 
βρίσκεται στον Δήμο Αγίου Αθανασίου σε τιμές 1.1.2013 €384.150 και το δεύτερο στον Δήμο 
Λεμεσού που αγόρασε το 2019 σε τιμές 1.1.2013 €120.450, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητα (δύο 
οικόπεδα και ένα χωράφι) αποκτήθηκαν δυνάμει δωρεάς/κληρονομιάς την περίοδο 2006-2018. 

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών, η φορολογούμενη είναι 
εγγεγραμμένη στο επάγγελμα ως «οικοκυρά», ενώ φαίνεται να υπήρξε από τα ιδρυτικά στελέχη 
της εταιρείας «Ζ», με μερίδιο 33% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ωστόσο, φαίνεται να 
μεταβίβασε το μερίδιό της στις 24.5.2007 και παραιτήθηκε από Διευθυντής στις 3.7.2008. 
Σύμφωνα με τις δηλώσεις εισοδήματος που υπέβαλε τότε στο Τμήμα, δεν δήλωσε οποιοδήποτε 
εισόδημα από την προαναφερθείσα εταιρεία. 

Σύμφωνα με το Σύστημα Πληροφοριών ΤΕΠ, ο σύζυγός της είναι αυτοεργοδοτούμενος, με κώδικα 
δραστηριότητας «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Π.Χ. ΕΝΟΙΚ. ΑΙΘ. ΓΙΑ ΔΕΞ. ΕΚΘ. ΧΩΡΩΝ)» 
και υπέβαλε έγκαιρα τις δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη 2014-2017, στις οποίες δηλώνει ετήσιο 
εισόδημα (μερίσματα/ενοίκια/μισθός) περίπου €52.000. Σημειώνουμε ωστόσο ότι, από στοιχεία 
που έχουμε εξασφαλίσει τόσο από τον Έφορο Εταιρειών όσο και από το διαδίκτυο, ο πιο πάνω 
φορολογούμενος είναι Ιατρός και Ιδιοκτήτης/Διευθυντής Ιατρικού Κέντρου. Σύμφωνα με τις 
δηλώσεις εισοδήματός του, από το εν λόγω Ιατρικό Κέντρο λαμβάνει μισθό, μέρισμα αλλά και 
ενοίκια εισπρακτέα. Επίσης, λαμβάνει μέρισμα από την εταιρεία «Ζ». Σύμφωνα με στοιχεία του 
ΤΚΧ, έχει εγγεγραμμένα επ΄ ονόματί του τέσσερα ακίνητα, η συνολική αξία των οποίων, σε τιμές 
1.1.2013, ανέρχεται σε €732.450. Εκτός από τα τρία ακίνητα που έχει με τη σύζυγό του (1/2 
μερίδιο έκαστος) και για τα οποία έγινε σχετική αναφορά πιο πάνω, αγόρασε το 1995 και ένα 
διαμέρισμα στη Λεμεσό σε τιμές 1.1.2013 €183.200.  
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Σύσταση: Η Υπηρεσία μας συστήνει όπως το Τμήμα προχωρήσει σε φορολογική διερεύνηση 
των πιο πάνω φορολογούμενων, περιλαμβανομένης της εξέτασης κεφαλαιουχικής 
κατάστασης, για εξακρίβωση τυχόν αδήλωτων εισοδημάτων. 

Επιπλέον, όσον αφορά στον σύζυγο της φορολογούμενης, ο οποίος φαίνεται να είναι γιατρός 
στο επάγγελμα και σύμφωνα με στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών και ο αποκλειστικός μέτοχος 
στο Ιατρικό Κέντρο, για το οποίο έγινε αναφορά πιο πάνω, εισηγούμαστε όπως το Τμήμα 
προχωρήσει σε αναθεώρηση των στοιχείων του στο Σύστημα. Επίσης, συστήνεται όπως το 
Τμήμα βεβαιωθεί ότι τα εισοδήματα από ενοίκια, τα οποία δηλώνονται στις δηλώσεις του, 
αφορούν στα ακίνητα τα οποία είναι καταχωρισμένα στο Τμήμα Κτηματολογίου. Επιπρόσθετα, 
συστήνουμε όπως διερευνηθεί η διευθέτηση/συμφωνία μεταξύ του φορολογούμενου με τη 
συνδεδεμένη εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος/Διευθυντής και πιο συγκεκριμένα εάν το 
ενοίκιο που λαμβάνει ο ίδιος ανταποκρίνεται στις αγοραίες τιμές και υπάρχουν τα κατάλληλα 
υποστηρικτικά, όπως ενοικιαστήρια έγγραφα τα οποία θα πρέπει να είναι χαρτοσημασμένα.  

4.3.15 Φορολογική διερεύνηση προσώπων ιδιοκτητών Ινστιτούτων Γυμναστικής. 

Από δειγματοληπτικό έλεγχο, που διεξήχθηκε από την Υπηρεσία μας το 2017 σε φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες γυμναστικής, προέκυψαν διάφορα θέματα, τα οποία 
υποβλήθηκαν με σχετική επιστολή μας προς τον Έφορο Φορολογίας στις 29.5.2017. Μεταξύ 
άλλων, αναφέρουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις φορολογουμένων ιδιοκτητών Γυμναστηρίων, δεν 
υποβλήθηκε για κανένα έτος ή δεν υποβλήθηκαν για όλα τα έτη δηλώσεις εισοδήματος ή/και 
εργοδότη (IR7) ή/και δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στο Τμήμα Φορολογίας, σε 
αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία, με ενδεχόμενη απώλεια εσόδων για το Κράτος. Επίσης, 
εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου ο κύκλος εργασιών που δηλώθηκε για σκοπούς ΦΠΑ δεν 
δηλώθηκε στο Τμήμα για σκοπούς φόρου εισοδήματος/δεν υποβλήθηκαν σχετικές δηλώσεις 
εισοδήματος για σκοπούς φορολογίας ή διαφέρει σημαντικά από τον κύκλο εργασιών που 
δηλώθηκε στο Τμήμα για σκοπούς φόρου εισοδήματος. 

Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις Γυμναστηρίων, τα οποία, παρόλο ότι από τις επιτόπιες 
επισκέψεις που διενεργήθηκαν από Λειτουργούς του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), 
την περίοδο 2012-2016, φαίνεται να λειτουργούσαν, εντούτοις στον Έφορο Εταιρειών 
παρουσιάζονται ότι έχουν διαγραφεί ή/και σύμφωνα με τα μηχανογραφικά συστήματα του ΤΕΠ 
και ΦΠΑ, είναι άγνωστοι στο Τμήμα Φορολογίας ή/και δεν υποβάλλουν σχετικές δηλώσεις. 
Επίσης, εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου φορολογούμενοι ενέγραψαν επ΄ ονόματί τους κινητή 
ή/και ακίνητη περιουσία, πριν την επαγγελματική τους δραστηριοποίηση, η οποία φαίνεται να 
μην δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους. 

Ο Έφορος με σχετική επιστολή του, ημερ. 7.8.2019, μας ανέφερε γενικά ότι, «ο έλεγχος τελείωσε 
για σκοπούς ΦΠΑ, ενώ για σκοπούς φόρου εισοδήματος ζητήθηκαν κάποια επιπρόσθετα στοιχεία 
για κάποιους φορολογούμενους». Το θέμα εκκρεμεί. 

Σύσταση: Η φορολογική διερεύνηση να ολοκληρωθεί, το ταχύτερο δυνατόν, με εφαρμογή της 
σχετικής νομοθεσίας και ενημέρωση της Υπηρεσίας μας.   
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4.3.16 Σύγκριση κύκλου εργασιών που δηλώθηκε στο Τμήμα Φορολογίας για 
σκοπούς άμεσης και έμμεσης φορολογίας.  

Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διεξήχθηκε από την Υπηρεσία μας τον Φεβρουάριο του 2020 και 
αφορά σε διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων φορολογουμένων, προέκυψαν μεγάλες διαφορές 
στον κύκλο εργασιών που δηλώθηκε στο Τμήμα για σκοπούς άμεσης φορολογίας, σε σχέση με την 
έμμεση φορολογία (ΦΠΑ). Συγκεκριμένα, από τις 53 περιπτώσεις φορολογουμένων που εξετάστηκαν, 
σε 46 περιπτώσεις φορολογουμένων (2 φυσικά και 44 νομικά πρόσωπα) το συνολικό ποσό διαφοράς 
του κύκλου εργασιών που δηλώθηκε στο ΦΠΑ, με το αντίστοιχο ποσό που δηλώθηκε στο ΤΕΠ για την 
περίοδο 2013 – 2017, ανέρχεται περίπου στα €519,3εκ. Ποσό ύψους €401,3εκ. (ποσοστό 77%) αφορά 
σε περιπτώσεις όπου ο κύκλος εργασιών που δηλώθηκε στο ΦΠΑ είναι διαφορετικός (στις πλείστες 
περιπτώσεις μεγαλύτερος) από αυτόν που δηλώθηκε στο ΤΕΠ, ενώ ποσό ύψους €118εκ. (ποσοστό 
23%) αφορά σε περιπτώσεις όπου ο κύκλος εργασιών δηλώθηκε στο ΦΠΑ, αλλά δεν δηλώθηκε στο 
ΤΕΠ (δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις εισοδήματος). Σημειώνουμε επίσης ότι, στο ποσό των €519,3εκ. 
περιλαμβάνεται ποσό ύψους €9,3εκ., που αφορά στο φορολογικό έτος 2013, το οποίο δηλώθηκε στο 
ΦΠΑ και δεν δηλώθηκε στο ΤΕΠ και δεν επιβλήθηκε φορολογία εισοδήματος για το έτος αυτό, 
παρόλο που έχει παρέλθει η περίοδος των έξι ετών που προνοείται στη νομοθεσία. Ο Έφορος δύναται 
να επιβάλει φορολογία για το φορολογικό έτος 2013, λόγω εσκεμμένης παράλειψης ή δόλου εκ 
μέρους του φορολογούμενου, στο πλαίσιο του άρθρου 23 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
Φόρων Νόμου (Ν.4/78).  

Ενδεικτικά αναφέρουμε συγκεκριμένη εταιρεία,  η οποία την περίοδο 2015 – 2017 δήλωσε κύκλο 
εργασιών στο ΦΠΑ συνολικού ποσού ύψους €300,36εκ., το οποίο, μέχρι την ημέρα του ελέγχου, 
παρέλειψε να δηλώσει στο Τμήμα για σκοπούς φόρου εισοδήματος, ενώ δεύτερη εταιρεία, 
σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ που υπέβαλε για την περίοδο 2013-2017, δήλωσε κύκλο εργασιών 
ύψους €136,07εκ., ποσό που διαφέρει σημαντικά (κατά €31,16εκ.) από τον συνολικό κύκλο 
εργασιών ύψους €104,91εκ. που δηλώθηκε στο ΤΕΠ την αντίστοιχη περίοδο για σκοπούς φόρου 
εισοδήματος, γεγονός που χρήζει διερεύνησης. 

Σύσταση: Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως διερευνηθούν όλες οι συγκεκριμένες περιπτώσεις, 
για τις οποίες εντοπίστηκαν διαφορές στον κύκλο εργασιών που δηλώθηκε στο Τμήμα για 
σκοπούς άμεσης φορολογίας, σε σχέση με την έμμεση φορολογία (ΦΠΑ), ώστε να διαφανεί αν 
αυτές δικαιολογούνται και αν όχι, να επιβληθούν φορολογίες, όπου αυτό απαιτείται, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία. Εισηγηθήκαμε, επίσης, όπως το Τμήμα Φορολογίας καταρτίσει, 
χωρίς άλλη καθυστέρηση, διαδικασία για αξιοποίηση των στοιχείων που διαθέτει, σε σχέση με 
την άμεση και έμμεση φορολογία, προς αύξηση της φοροεισπρακτικής του ικανότητας. 

4.3.17 Έλεγχος του συστήματος ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών από το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ).  

Τον Φεβρουάριο του 2020, πραγματοποιήθηκε από Ελεγκτές του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (ΕΕΣ) επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Φορολογίας, στο πλαίσιο του 
ελέγχου που αφορά στο σύστημα ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών εντός της ΕΕ. Σύμφωνα 
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με την επιστολή επιβεβαίωσης, ημερ. 4.5.2020, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο 
πλαίσιο της επίσκεψης ελέγχου, οι ελεγκτές διεξήγαγαν συζητήσεις με διάφορα τμήματα του 
κεντρικού γραφείου διασύνδεσης για την άμεση φορολογία (ΚΓΔ) και με άλλες υπηρεσίες που 
ασχολούνται με την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών και πληροφοριών, σχετικά με 
χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, υπέβαλαν συγκεκριμένα ερωτήματα, επέλεξαν διάφορα 
δείγματα που αφορούσαν στην ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, τα οποία αναλύθηκαν και 
τεκμηριώθηκαν επιτόπου. Συγκεκριμένα, τα ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν, μεταξύ άλλων, η 
ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, το τμήμα διασυνοριακών αποφάσεων, η υποβολή 
εκθέσεων ανά χώρα, ταυτόχρονοι έλεγχοι (σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη), τα λοιπά μέσα 
ανταλλαγής πληροφοριών και διοικητικής συνεργασίας, κ.ά. Τα ερωτήματα που τέθηκαν προς το 
Τμήμα Φορολογίας ήταν (α) κατά πόσο τα μέτρα που εφαρμόζει επιτρέπουν την αποτελεσματική 
ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, ιδίως από την άποψη της ακρίβειας, της πληρότητας και 
του επίκαιρου των στοιχείων, με σκοπό την εξασφάλιση δίκαιης φορολόγησης στην ενιαία αγορά 
(β) κατά πόσο αξιοποιεί τα στοιχεία που λαμβάνει από άλλα κράτη μέλη, προκειμένου να 
εξασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση των φορολογουμένων στην ΕΕ (γ) εάν μετρά την 
αποτελεσματικότητα της ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών και λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα για την καλύτερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων και (δ) κατά πόσο χρησιμοποιεί τα 
μέσα που προβλέπονται στην οδηγία για τη διοικητική συνεργασία και στις διεθνείς συμφωνίες 
με τρίτες χώρες.  

Από τον πιο πάνω έλεγχο, σύμφωνα με τη σχετική επιστολή του ΕΕΣ, ημερ. 4.5.2020, προέκυψε 
ότι πολλές διαθέσιμες πληροφορίες (π.χ. στοιχεία για την ακίνητη περιουσία, εκ των προτέρων 
διασυνοριακές αποφάσεις και εκθέσεις ανά χώρα) δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και επισημάνθηκε 
ότι πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
στοχευμένη ανάλυση κινδύνου για τη συστηματική προκαταρκτική ανάλυση και χρήση των 
διαθέσιμων στοιχείων, ενίσχυση της στήριξης του Τμήματος Πληροφορικής και ολοκληρωμένη 
παρακολούθηση των πληροφοριών που διαβιβάζονται στις τοπικές εφορίες. Τα μέτρα αυτά, 
σύμφωνα με το ΕΕΣ, μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα πρόσθετα φορολογικά έσοδα. 

Σύσταση: Το Τμήμα να μελετήσει τρόπους για αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίστηκαν 
από το ΕΕΣ και υλοποίηση των εισηγήσεών του για αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών 
εντός της ΕΕ.  

4.3.18 Διερεύνηση καταγγελιών που υποβάλλονται από πολίτες.  

Η Υπηρεσία μας είναι δέκτης πολλών καταγγελιών που υποβάλλονται από πολίτες και αφορούν, 
μεταξύ άλλων, στο Τμήμα Φορολογίας και αναφέρονται κυρίως σε ενδεχόμενη διάπραξη 
φοροδιαφυγής. Αριθμός καταγγελιών που λαμβάνονται από την Υπηρεσία μας αποστέλλονται 
στον Έφορο Φορολογίας, με εισήγηση για διερεύνηση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και 
ενημέρωση της Υπηρεσίας μας με τα σχετικά αποτελέσματα τα οποία αξιολογούνται. 

Σχετικά αναφέρουμε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι καταγγελίες που αποστέλλονται από την 
Υπηρεσία μας στο Τμήμα για διερεύνηση, έχουν θετική επίπτωση στα έσοδα του Κράτους, αφού 
η φορολογική διερεύνηση που διενεργείται καταδεικνύει εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν στο 
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Τμήμα για σκοπούς φόρου εισοδήματος ή ποσά για τα οποία δεν καταβλήθηκε ΦΠΑ, με 
αποτέλεσμα το Τμήμα να προβαίνει στην επιβολή επιπρόσθετων/αναθεωρημένων φορολογιών 
(άμεση φορολογία) ή/και σε βεβαιώσεις φόρου (έμμεση φορολογία). Επίσης, σύμφωνα με 
στοιχεία του Τμήματος, σε κάποιες περιπτώσεις όπου οι φορολογούμενοι δεν προσκόμισαν τα 
στοιχεία που ζητήθηκαν, το Τμήμα προχώρησε σε ποινική δίωξή τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία.  

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε καταγγελία που λήφθηκε στην Υπηρεσία μας στις 24.6.2016, η 
οποία στη συνέχεια παραπέμφθηκε στο Τμήμα Φορολογίας για σχετική διερεύνηση. Στην υπό 
αναφορά καταγγελία διατυπώνονται ισχυρισμοί για φοροδιαφυγή συγκεκριμένου 
φορολογούμενου, ο οποίος ασκεί εμπορική δραστηριότητα στη Λεμεσό. Ο Έφορος, τον Οκτώβριο 
του 2018, μας πληροφόρησε ότι το Τμήμα έχει ολοκληρώσει την εξέταση της πιο πάνω 
καταγγελίας και προέβηκε σε βεβαίωση φόρου ύψους €81.830. 

Άλλη περίπτωση αφορά σε καταγγελία που λήφθηκε στην Υπηρεσία μας την 1.12.2014, η οποία, 
στη συνέχεια, παραπέμφθηκε στο Τμήμα Φορολογίας για σχετική διερεύνηση. Στην υπό αναφορά 
καταγγελία διατυπώνονται ισχυρισμοί εναντίον συγκεκριμένου φορολογούμενου, ο οποίος 
εξασκεί με τη σύζυγό του δεύτερο επάγγελμα και δεν δηλώνουν όλα τους τα εισοδήματα. Ο 
Έφορος, τον Μάιο του 2018, μας πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι το Τμήμα επέβαλε φορολογίες 
για επιπρόσθετα εισοδήματα ύψους €28.681 για το έτος 2011 και φορολογίες έκτακτης 
αμυντικής εισφοράς ύψους €2.098 πλέον τόκους και πρόστιμα για μερίσματα που εισπράχθηκαν 
από συγκεκριμένη εταιρεία, στην οποία είναι Διευθυντής και μέτοχος ο ένας εκ των δύο που 
καταγγέλθηκαν.  

Άλλη περίπτωση αφορά σε καταγγελία που λήφθηκε στην Υπηρεσία μας στις 12.12.2017, η 
οποία, στη συνέχεια, παραπέμφθηκε στο Τμήμα Φορολογίας για σχετική διερεύνηση και στην 
οποία διατυπώνονται ισχυρισμοί εναντίον συγκεκριμένης εταιρείας για ενδεχόμενη 
φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, μετά από εξέταση της πιο πάνω καταγγελίας, 
το Τμήμα προχώρησε τον Αύγουστο του 2019 σε βεβαίωση φόρου (ΦΠΑ) για τη συγκεκριμένη 
εταιρεία για την περίοδο 2012–2016, ύψους €20.400 και στις 21.10.2019 έκδωσε αναθεωρημένες 
φορολογίες για τα έτη 2012-2015 για πρόσθετα εισοδήματα συνολικού ύψους €223.245, από τις 
οποίες προέκυψε φόρος εισοδήματος ύψους €29.177 και φορολογία έκτακτης εισφοράς για την 
άμυνα ύψους €15.664, για λογιζόμενη διανομή μερίσματος για τα έτη 2012–2014. Επίσης, το 
Τμήμα έκδωσε φορολογία φόρου εισοδήματος για το έτος 2016 ύψους €14.620. 

Σε άλλη περίπτωση, λήφθηκε καταγγελία στην Υπηρεσία μας στις 13.11.2017, στην οποία 
διατυπώνονται ισχυρισμοί εναντίον συγκεκριμένης εταιρείας για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, η 
οποία στη συνέχεια παραπέμφθηκε στο Τμήμα Φορολογίας για σχετική διερεύνηση. Τον Ιούλιο 
του 2020, ο Έφορος μάς πληροφόρησε ότι ο έλεγχος για την εν λόγω εταιρεία ολοκληρώθηκε και 
εκδόθηκε σχετική βεβαίωση φόρου. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, το Τμήμα στις 
17.12.2019 βεβαίωσε φόρο (ΦΠΑ) ύψους €61.415, που αφορά στην περίοδο 1.9.2013– 
31.8.2018.  

Ο Έφορος μάς πληροφόρησε ότι για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης των καταγγελιών που 
υποβάλλονται στο Τμήμα, αυτές καταγράφονται σε Μητρώο Καταγγελιών σε ηλεκτρονική μορφή 
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που τηρείται στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος και πρόσθεσε ότι μεγάλος αριθμός 
καταγγελιών διοχετεύεται στα αρμόδια Επαρχιακά Γραφεία για τον ενδεικνυόμενο χειρισμό. 
Ανέφερε επίσης ότι ο αριθμός των καταγγελιών που υποβάλλονται στο Τμήμα είναι τόσο 
μεγάλος, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εξέταση όλων των καταγγελιών και τον καθορισμό 
σειράς προτεραιότητας για εξέτασή τους.   

4.3.19 Εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Στις 22.12.2017 και 28.11.2019 λήφθηκαν καταγγελίες στην Υπηρεσία μας, που αφορούσαν στην 
εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Κύπρο από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες στη 
συνέχεια παραπέμφθηκαν στο Τμήμα Τελωνείων και στο Τμήμα Φορολογίας (η πρώτη καταγγελία 
παραπέμφθηκε από το Τμήμα Τελωνείων στο Τμήμα Φορολογίας, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία 
μας) για σχετική διερεύνηση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Στις υπό αναφορά καταγγελίες 
διατυπώνονται, μεταξύ άλλων, ισχυρισμοί ότι για την αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων από το 
Ηνωμένο Βασίλειο και την εισαγωγή τους στην Κύπρο δεν καταβάλλεται ΦΠΑ, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για το Κράτος.  

Τον Οκτώβριο  του 2020, ο Έφορος μάς πληροφόρησε ότι το πρόβλημα που αφορά στην καταβολή 
ΦΠΑ για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα έχει εντοπιστεί από τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων από 
το τέλος του 2017 και λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για απάμβλυνσή του. 
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι Κύπριοι φορολογούμενοι αποκτούν επιβατηγά αυτοκίνητα από το 
Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο Περιθωρίου Κέρδους ως 
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και ακολούθως όταν εγγραφούν στην Κύπρο δεν αποδίδουν τον φόρο 
εκροών που οφείλουν. Πρόσθεσε επίσης ότι κατά την περίοδο 2018 (αναφορικά με τις αποκτήσεις 
του 2017) πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα συνολικά 104 έλεγχοι και έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις 
συνολικού ποσού €619.514, το 2019 (αναφορικά με τις αποκτήσεις του 2018) πραγματοποιήθηκαν 
συνολικά 111 έλεγχοι και εκδόθηκαν βεβαιώσεις ύψους €708.894 και το 2020 (μέχρι τον Οκτώβριο 
για τις αποκτήσεις του 2019 και 2020) οι έλεγχοι ανήλθαν σε 59 και οι βεβαιώσεις σε €403.063. 

Σχετικά αναφέρουμε, μεταξύ άλλων, ότι  σύμφωνα με την Ερμηνευτική Εγκύκλιο αρ. 97, ημερ. 
9.8.2005, όταν υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, αγοράζει μεταχειρισμένα μεταφορικά μέσα από 
άλλο Κράτος μέλος, αποδίδει το ΦΠΑ είτε εφαρμόζοντας Σχέδιο Περιθωρίου κέρδους στη 
μεταγενέστερη πώλησή του στην Κύπρο, αν τα  μεταφορικά μέσα είναι δικαιούχα ή επιβάλλοντας 
ΦΠΑ επί ολόκληρης της αξίας της παράδοσης. Σύμφωνα επίσης με την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 87, 
ημερ. 2.7.2004, υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, το οποίο αγοράζει δικαιούχα αγαθά από ιδιώτη 
από άλλο Κράτος μέλος ή από υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο σε άλλο Κράτος μέλος, το οποίο 
παραδίδει τα αγαθά με βάση Σχέδιο Περιθωρίου, αντίστοιχο με αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 
40 της περί ΦΠΑ νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να εφαρμόσει Σχέδιο Περιθωρίου κατά την παράδοση 
των δικαιούχων αγαθών στη Δημοκρατία. Σε τέτοια περίπτωση, ο τόπος φορολόγησης της αγοράς 
δικαιούχου αγαθού είναι το Κράτος μέλος απ΄ όπου αυτό αγοράζεται. Η μετέπειτα μεταπώληση 
των δικαιούχων αγαθών στην Κύπρο, π.χ. των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, φορολογείται στην 
Κύπρο (ο τόπος παράδοσης είναι η Κύπρος), με τη χρήση του Σχεδίου Περιθωρίου Κέρδους, 
δηλαδή για το περιθώριο κέρδους που πραγματοποιείται στην Κύπρο.  Εάν όμως ο πωλητής στο 
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άλλο Κράτος μέλος δεν εφάρμοσε αντίστοιχο Σχέδιο Περιθωρίου Κέρδους, δεν έχει δικαίωμα να 
εφαρμόσει Σχέδιο Περιθωρίου για τη μεταγενέστερη παράδοση των εν λόγω αγαθών στη 
Δημοκρατία, έστω και αν αυτά τα αγαθά είναι δικαιούχα αγαθά. Σε τέτοια περίπτωση, το 
υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο έχει υποχρέωση να επιβάλει και να αποδώσει ΦΠΑ επί της αξίας 
της παράδοσης, όταν θα παραδώσει τα αγαθά στη Δημοκρατία. 

4.4 Έμμεση Φορολογία (ΦΠΑ). 

4.4.1 Εισπράξεις.  

Οι εισπράξεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), λαμβανομένων υπόψιν των επιστροφών ΦΠΑ, 
κατά το 2019 ανήλθαν σε €2.144,55εκ., σε σύγκριση με €2.058,45εκ. το 2018, δηλαδή 
σημειώθηκε  αύξηση €85,1εκ.  ή 4,13%. 

4.4.2 Καθυστερημένοι φόροι.   

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος  Φορολογίας, στις 31.12.2019 το σύνολο των καθυστερημένων 
φόρων έμμεσης φορολογίας (ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων και τόκων, ήταν 
€594,29εκ., σε σύγκριση με €539εκ. στις 31.12.2018 (αύξηση €55,29εκ. ή 10,26%). 

Το ποσό αυτό οφείλεται από 32.020 περίπου υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα (υφπ). Κατά 
κατηγορία τα καθυστερημένα έσοδα έχουν ως εξής: 

 2019 2018 Αύξηση/(Μείωση) 
€ εκ. € εκ. % 

Δηλωμένος φόρος 150,49 143,88 4,59 
Βεβαιώσεις φόρου 198,87 161,05 23,48 
Επιβαρύνσεις 67,38 62,58 7,67 
Τόκοι 177,55 171,49 3,53 
Σύνολο 594,29 539,00 10,26 

Σημειώνουμε ότι το συνολικό ποσό καθυστερημένων εσόδων ΦΠΑ για το έτος 2018, όπως αυτό 
παρουσιάζεται στην Έκθεση Καθυστερημένων Εσόδων ΦΠΑ του Τμήματος για το έτος 2018 και 
όπως αυτό έχει δημοσιευτεί στην Δημοσιονομική Έκθεση του Κράτους για το έτος 2018, 
ανέρχεται σε €503,17εκ., ποσό ωστόσο το οποίο αναθεωρήθηκε εκ των υστέρων από το Τμήμα σε 
€539εκ., δηλαδή αυξημένο κατά €35,83εκ.   

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, στο συνολικό ποσό των καθυστερημένων οφειλών στις 
31.12.2019 ύψους  €594,29εκ., περιλαμβάνονται οφειλές ύψους  €362,11εκ. περίπου από 19.200 
υφπ, τα οποία είτε βρίσκονται σε διαδικασία παραλαβής/εκκαθάρισης, είτε η εγγραφή τους στο 
μητρώο έχει ακυρωθεί, είτε έχουν υποβάλει ένσταση στον Έφορο Φορολογίας ή/και στον 
Υπουργό Οικονομικών, είτε έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, είτε αφορούν σε ποσά για 
τα οποία δεν υπάρχουν, σύμφωνα με το Τμήμα, ρεαλιστικές προοπτικές για εξόφληση (π.χ. 
αδύνατος εντοπισμός/αποβιώσαντες). Ειδικότερα αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία που 
δηλώθηκαν από το Τμήμα, από το συνολικό οφειλόμενο ποσό έμμεσης φορολογίας, 
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συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων, ποσό ύψους €112,35εκ. περίπου ή ποσοστό 
18,9% αφορά σε αμέσως απαιτητά οφειλόμενα ποσά, για τα οποία εφαρμόστηκαν ή αναμένεται 
να εφαρμοστούν τα νέα μέτρα που αφορούν σε εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη 
ιδιοκτησία (memo) ή/και δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς (garnishment). Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, για 266 υφπ που 
αφορούν σε εταιρείες, η διαδικασία εκκαθάρισης έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ παραμένουν 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο ΦΠΑ, το ανείσπρακτο συνολικό ποσό  τον Ιούλιο του 2020 ανέρχεται 
σε €72,4εκ. και για 483 υφπ που αφορούν σε ενεργά φυσικά πρόσωπα, η διαδικασία πτώχευσης 
έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ παραμένουν εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ, το ανείσπρακτο 
συνολικό ποσό τον Ιούλιο του 2020 ανέρχεται σε €33,8εκ.  Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, 
13.650 περίπου υφπ οφείλουν μόνο επιβαρύνσεις και τόκους, ύψους €26,18εκ., που εκκρεμούν 
για χρόνια, αφού προέκυψαν από την πρακτική, πριν την εφαρμογή του Νόμου 95(Ι)/2000, να 
γίνεται εξόφληση πρώτα του φόρου και μετά των επιβαρύνσεων και τόκων. Αναφέρουμε επίσης 
ότι, σύμφωνα με ανάλυση παλαιότητας (ageing analysis) των καθυστερημένων εσόδων που 
ετοιμάστηκε από το Τμήμα και αποστάληκε στην Υπηρεσία μας, από το συνολικό ποσό των 
καθυστερημένων εσόδων ύψους €594,29εκ., ποσό ύψους €401,31εκ. ή ποσοστό 67,52% αφορά 
σε οφειλές για την περίοδο 1992 – 2013.  

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι το Τμήμα αντιμετωπίζει σοβαρό θέμα παλαιότητας των 
καθυστερημένων εσόδων και κατ΄ επέκταση και της εισπραξιμότητάς τους, ενώ σημειώνεται ότι 
μεγάλο μέρος των καθυστερημένων εσόδων (γύρω στο 60%) είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο 
να εισπραχθεί, θέμα το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει το Τμήμα. 

Σύσταση: Το Τμήμα να αξιολογήσει την κατάσταση και να επικεντρώσει τις προσπάθειες στην 
είσπραξη των οφειλών που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην είσπραξή τους, 
αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του, για προστασία των εσόδων του 
κράτους. Συστήνουμε επίσης την έγκαιρη και κατάλληλη ενημέρωση του Μητρώου εγγραφής 
ΦΠΑ με τις περιπτώσεις υφπ που δεν δραστηριοποιούνται, ως άλλωστε, ήταν και η  
Μνημονιακή δέσμευση του Τμήματος. 

4.4.3 Διενέργεια ελέγχων/επισκέψεις ελέγχου.  

Σύμφωνα με στοιχεία από το Μηχανογραφικό Σύστημα, το Τμήμα πραγματοποίησε κατά το 2019 
συνολικά 5.287 ελέγχους, περιλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων στα υποστατικά των υφπ που 
διενεργούνται από τις Μονάδες φορολογικών ελέγχων του Τμήματος (5,24% του συνόλου των 
εγγεγραμμένων προσώπων), κατά τους οποίους βεβαιώθηκε φόρος συνολικού ύψους €68,13εκ. 
(περιλαμβάνονται αναθεωρημένες βεβαιώσεις, κατόπιν ένστασης) σε σύγκριση με 5.152  
ελέγχους και βεβαίωση φόρου συνολικού ύψους €31,98εκ. το 2018. Σημειώνουμε ότι, όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία του Τμήματος, οι πλέον αποτελεσματικοί έλεγχοι φαίνεται να είναι οι 
φορολογικοί έλεγχοι που διενεργούνται  στα υποστατικά των υποκείμενων στον φόρο προσώπων 
(υφπ) αφού, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, από 197 ελέγχους που διενεργήθηκαν στα 
υποστατικά των υποκείμενων στον φόρο προσώπων (υφπ) ή ποσοστό 1,9 τοις χιλίοις, 
βεβαιώθηκε σημαντικό ποσό φόρου ύψους €13,6εκ. Επίσης, σημειώνουμε ότι, σημαντικοί είναι 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΦ/01/2021 

 
 

57 
 

και οι φορολογικοί έλεγχοι που διενεργούνται από τη Μονάδα Διερευνήσεων Φορολογικής 
Απάτης, αφού από 48 ελέγχους που διενεργήθηκαν από τη Μονάδα αυτή ή ποσοστό 0,5 τοις 
χιλίοις, βεβαιώθηκε σημαντικό ποσό φόρου (περιλαμβανομένου και συμβιβαστικού προστίμου) 
ύψους €36,5εκ., το οποίο ουσιαστικά αφορά σε μόνο δύο περιπτώσεις φορολογουμένων. 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, η Μονάδα Διερευνήσεων Φορολογικής 
Απάτης, σε συνεργασία με τα Επαρχιακά γραφεία έχει βεβαιώσει επιπρόσθετα, κατά το έτος 
2019, συνολικό ποσό φόρου (περιλαμβανομένου και συμβιβαστικού προστίμου) ύψους €0,6 εκ.  

Σύσταση: Συστήνεται όπως μελετηθεί το ενδεχόμενο ενίσχυσης των Μονάδων Φορολογικών 
Ελέγχων, περιλαμβανομένης και της Μονάδας Διερευνήσεων Φορολογικής Απάτης, στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων του Τμήματος, ώστε να εντατικοποιηθούν οι επισκέψεις στα 
υποστατικά των υφπ, με σκοπό την αποτροπή της φοροδιαφυγής και την προστασία των 
δημοσίων εσόδων και παράλληλα να είναι αισθητή η παρουσία του Τμήματος Φορολογίας 
στην αγορά, με στόχο τη δημιουργία φορολογικής συνείδησης και πιστή εφαρμογή της 
σχετικής νομοθεσίας από όλους τους φορολογούμενους. Επίσης, συστήνεται όπως ενισχυθεί η 
συνεργασία μεταξύ Μονάδας Διερευνήσεων Φορολογικής Απάτης και του Γραφείου Μεγάλων 
Φορολογουμένων. 

4.5 Φορολογικά θέματα σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. 

Στις Ειδικές Εκθέσεις της Υπηρεσίας μας, με αριθμό ΥΠΕΣ/01/2020, ΥΠΕΣ/02/2020 και 
ΥΠΕΣ/04/2020, που αφορούσαν στην κατ’εξαίρεση πολιτογράφηση διαφόρων φυσικών 
προσώπων, εντοπίστηκαν τα ακόλουθα φορολογικά θέματα: 

4.5.1 Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% για την αγορά ή ανέγερση πρώτης 
κατοικίας.  

Από την εξέταση περιπτώσεων πολιτογραφήσεων προέκυψε ένα οριζόντιο θέμα, που αφορά στη 
χρήση από επενδυτές του Προγράμματος του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την ιδιόκτητη 
μόνιμη κατοικία που αγοράζουν. 

Η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με την απόφαση του Τμήματος Φορολογίας, ως γενική θέση, για 
χρήση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την αγορά ή ανέγερση κατοικίας από φυσικά 
πρόσωπα, τα οποία αιτούνται για κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση ως επενδυτές. Η αγορά της 
μόνιμης κατοικίας πραγματοποιείται  κάτω από την ομπρέλα, τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, δηλαδή είναι στην ουσία επένδυση και σύμφωνα με 
την ερμηνευτική εγκύκλιο ΦΠΑ 167, ημερ. 12.6.2012, η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 
στην αγορά ή ανέγερση κατοικίας, από πρόσωπα που αγοράζουν ή ανεγείρουν κατοικία στη 
Δημοκρατία για επένδυση ή για σκοπούς μίσθωσης σε άλλα πρόσωπα ή άσκησης οποιασδήποτε 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν εφαρμόζεται.  

Σημειώνουμε ότι στη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία, αναφορικά με το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα 
ΦΠΑ, καθορίζεται ρητά ότι μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ μπορεί να υιοθετηθεί από τα κράτη 
μέλη μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται «η παράδοση, ανέγερση, 
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ανακαίνιση και μετασκευή κατοικιών στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής». Η Υπηρεσία μας θεωρεί 
προφανές ότι οι επενδύσεις εύπορων αλλοδαπών επενδυτών δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο αυτό. 

Η Υπηρεσία μας επεσήμανε ότι στις περιπτώσεις εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, για την 
αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, υπάρχουν αδυναμίες, καθώς και ανυπαρξία κατάλληλων 
δικλίδων ασφαλείας, οι οποίες μπορεί να επιτρέψουν κατάχρηση εκ μέρους των αγοραστών, 
γεγονός το οποίο είναι εις γνώση του Τμήματος, σύμφωνα με τα απαντητικά του σχόλια.  

Από έλεγχο της Υπηρεσίας μας, σε φακέλους που αφορούν σε πρόσωπα που έχουν αιτηθεί και 
τύχει έγκρισης για επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για κατοικία, στο πλαίσιο του Κυπριακού 
Επενδυτικού Προγράμματος, δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε ένδειξη αναφορικά με τη διενέργεια 
τυχόν ελέγχου από το Τμήμα Φορολογίας, μετά την έγκριση για επιβολή μειωμένου συντελεστή 
ΦΠΑ. 

Aναφορικά με τα πιο πάνω, ο Έφορος Φορολογίας μάς ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ορθά 
επιβάλλεται ο μειωμένος συντελεστής και στις περιπτώσεις αιτητών, οι οποίοι πολιτογραφούνται 
στη Δημοκρατία, από τη στιγμή που δεν υπάρχει οποιαδήποτε διάταξη στην περί ΦΠΑ 
νομοθεσία, που να εξαιρεί τις περιπτώσεις αυτές. 

Με ηλεκτρονική αλληλογραφία, ημερ. 18.2.2021, η Υπηρεσία μας ζήτησε από το Τμήμα όπως μας 
ενημερώσει για τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί από το Τμήμα στις περίπου 3.500 
περιπτώσεις παραχώρησης μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Κυπριακού 
Επενδυτικού Προγράμματος και όπως μας αποστείλει σχετική κατάσταση. Επίσης, η Υπηρεσία 
μας ζήτησε όπως μας αποσταλεί η οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία που είχε το Τμήμα με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% για την αγορά ή 
ανέγερση πρώτης κατοικίας, αφού, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Τμήματος, ημερ. 
15.2.2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρόσφατη επικοινωνία της με το Τμήμα, επιβεβαίωσε τη 
συμμόρφωση της Κύπρου με το κοινοτικό κεκτημένο, σε σχέση με την εφαρμογή του μειωμένου 
συντελεστή.  

Από τη σχετική αλληλογραφία που μας απέστειλε ο Έφορος Φορολογίας στις 31.3.2021, φαίνεται 
ότι το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε στις 12.1.2021 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά 
στοιχεία τα οποία είναι ελλιπή όσον αφορά στο ισχύον νομικό καθεστώς για τον μειωμένο 
συντελεστή ΦΠΑ 5% για την αγορά ή ανέγερση κατοικίας. Συγκεκριμένα, δεν έγινε αναφορά στον 
τροποποιητικό Νόμο 119(Ι)/2016 με τον οποίο απαλείφθηκε το ανώτατο συνολικό εμβαδόν (275 
τ.μ.) της κατοικίας. Ως εκ τούτου, για κατοικίες ανεξάρτητες αξίας και εμβαδού εφαρμόζεται για 
τα πρώτα 200 τ.μ. ο μειωμένος συντελεστής 5%, τηρουμένων των προϋποθέσεων του Νόμου. 

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι, συζητείται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, σχετική Πρόταση νόμου για τον μειωμένο συντελεστή 5% 
στην παράδοση/ανέγερση κατοικιών. 
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4.5.2 Πωλήσεις ακίνητης περιουσίας στις οποίες εντοπίστηκαν στοιχεία 
δεικνύοντα την ύπαρξη μη υγιών συναλλαγών. 

Εντοπίστηκε περίπτωση, όπου ακίνητο αγοράστηκε από Κύπριο διευθυντή μεγάλης 
κατασκευαστικής εταιρείας μαζί με τη σύζυγό του, με χρηματοδότηση από συνδεδεμένη 
εταιρεία. Το ακίνητο σε διάστημα επτά μηνών πωλήθηκε σε υπερδιπλάσια τιμή σε άλλη 
συνδεδεμένη εταιρεία, μέσω της οποίας έγινε κατ’εξαίρεση πολιτογράφηση.  Επισημαίνουμε ότι 
το Τμήμα αρχικά δεν εντόπισε όλες τις παραμέτρους της συγκεκριμένης συναλλαγής. Μετά από 
έκθεση της Υπηρεσίας μας (ΥΠΕΣ/01/2020) και παράθεση, μεταξύ άλλων, σχετικών στοιχείων και 
σχεδόν έξι χρόνια μετά την πιο πάνω συναλλαγή, το Τμήμα επέβαλε πρόσθετο φόρο ύψους 
€675.749 σε πρόσθετο φορολογητέο εισόδημα ύψους €1,94εκ. 

Σε μία άλλη περίπτωση, τον Σεπτέμβριο του 2017, ο επενδυτής αγόρασε, μέσω εταιρείας στην 
οποία είχε μετοχές, εννέα διαμερίσματα και πλήρωσε προκαταβολικά €4,02εκ. Μέχρι την ημέρα 
του ελέγχου από την Υπηρεσία μας (Σεπτέμβριος του 2020) εκκρεμούσε η μεταβίβαση. Η τιμή 
πώλησης των εν λόγω ακινήτων διαφέρει σημαντικά από τη γενική εκτίμηση, ημερ. 1.1.2018, του 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα ΦΠΑ και τις 
δηλώσεις εισοδήματος του πωλητή, η εταιρεία του πωλητή δήλωσε στη δήλωση εισοδήματος 
(Τ.Φ. 4) ότι δεν είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ΦΠΑ, τη στιγμή που η εταιρεία δήλωσε 
σημαντικό κύκλο εργασιών στις δηλώσεις εισοδήματός της.  

Ο Έφορος Φορολογίας μάς πληροφόρησε ότι η εταιρεία του πωλητή βρίσκεται υπό φορολογική 
διερεύνηση από τον Μάιο του 2018, μέσα στο πλαίσιο εξέτασης καταγγελίας που λήφθηκε ότι η 
εταιρεία πουλούσε καινούρια κτήρια χωρίς την επιβολή ΦΠΑ. 

Επίσης, σε άλλη περίπτωση, εταιρεία Ρ συμφώνησε με αριθμό πολιτογραφηθέντων να τους 
πωλήσει ακίνητη περιουσία, την οποία ανέλαβε να ανεγείρει άλλη εταιρεία. Το μεγαλύτερο 
μέρος του ποσού συμφωνήθηκε ότι θα πληρωνόταν με την υπογραφή των αγοραπωλητηρίων 
εγγράφων. Όλα τα σχετικά αγοραπωλητήρια έγγραφα ακυρώθηκαν το 2020 πλην ενός που 
ακυρώθηκε το 2014. Μετά από επιτόπιο έλεγχο της Υπηρεσίας μας στα συγκεκριμένα τεμάχια 
που αναφέρονται στα αγοραπωλητήρια έγγραφα, εντοπίσαμε ότι δεν έχει ανεγερθεί η 
συμφωνημένη ακίνητη περιουσία, ενώ ένα είναι χωράφι. 

Η εταιρεία Ρ, από το 2013 όταν και ενεγράφη στο Μητρώο Άμεσης φορολογίας του Τμήματος 
Φορολογίας, δεν έχει υποβάλει δηλώσεις εισοδήματος. Σημειώνουμε ότι η εταιρεία πλήρωσε 
σχεδόν €148.000 σε φόρο χαρτοσήμων, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανόν να είχε εισέλθει σε 
μεγάλο αριθμό εμπορικών συναλλαγών στην Κύπρο, τις οποίες δεν δήλωσε και ούτε 
φορολογήθηκε ποτέ. Από προκαταρκτική έρευνα της Υπηρεσίας μας στο μηχανογραφικό 
σύστημα ΦΠΑ, η εταιρεία P φαίνεται να μην είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο ΦΠΑ, θέμα το 
οποίο συστήσαμε όπως εξεταστεί από τον Έφορο Φορολογίας. 

4.5.3 Φορολογικές αποδείξεις.  

Εντοπίστηκαν αποδείξεις που εκδόθηκαν από δύο εταιρείες, που πώλησαν ως κοινοπραξία στον 
επενδυτή κατοικία αξίας €1,3εκ., οι οποίες δεν είναι φορολογικές αφού δεν φέρουν αριθμό 
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εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ. Επίσης, δεν έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Εφόρου 
Φορολογίας (Ερμηνευτική Εγκύκλιος 161, ημερ.  13.01.2012, Εγκ. 228, ημερ. 20.12.2018), στις 
οποίες αναφέρεται ότι η απόδειξη πρέπει να φέρει στοιχεία για κάθε συντελεστή του επιβλητέου 
ΦΠΑ και του εφαρμοστέου συντελεστή ΦΠΑ. Οι συγκεκριμένες αποδείξεις που εντοπίστηκαν δεν 
έφεραν αυτήν την πληροφόρηση. Επιπλέον, η μία εκ των δύο εταιρειών δεν έχει υποβάλει 
δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη 2016, 2017 και 2018 και συνεπώς οποιοδήποτε φορολογητέο 
κέρδος προέκυψε από την πώληση της κατοικίας το 2016 δεν έχει ακόμα δηλωθεί. 

Ο Έφορος μάς πληροφόρησε ότι, οι αποδείξεις που έχουν περιέλθει στην κατοχή του φαίνεται ότι 
όντως δεν πληρούν τα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με τον Κανονισμό 13A των περί 
Φόρου Προστιθεμένης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών. Για την εταιρεία που δεν υπέβαλε τις 
δηλώσεις φόρου εισοδήματος, μας ενημέρωσε ότι το Τμήμα θα προχωρήσει άμεσα σε κατ’ 
εκτίμηση βεβαίωση φόρου. 

4.5.4 Αδήλωτα εισοδήματα.  

Εντοπίστηκε εταιρεία, η οποία πώλησε ακίνητο στον επενδυτή προς €900.000 συν ΦΠΑ, αλλά 
υπέβαλε φορολογική δήλωση με μηδενικό κύκλο εργασιών για σκοπούς φόρου εισοδήματος για 
το εν λόγω έτος. Μετά από έκθεση της Υπηρεσίας μας, ο Έφορος Φορολογίας μάς πληροφόρησε 
ότι η εταιρεία παρουσιάζει αρκετά υψηλό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τις φορολογικές 
δηλώσεις ΦΠΑ και έχει προβεί σε βεβαίωση φόρου εισοδήματος χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα 
στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. 

4.5.5 Φορολογικός χειρισμός στελεχών εταιρειών οι οποίοι πολιτογραφήθηκαν. 

α.  Πληρωμή του εφάπαξ ποσού των €100.000. 

Εντοπίστηκαν 37 πρόσωπα τα οποία δεν εργοδοτούνταν από συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά 
πολιτογραφήθηκαν ως να σχετίζονται με αυτήν. Από τα 37 πρόσωπα, τα πέντε εντοπίστηκαν να 
έχουν πληρώσει εφάπαξ ποσό €100.000 με ειδική πληρωμή, χωρίς να έχουν φορολογική 
υποχρέωση. Κατά τον έλεγχο, η Υπηρεσία μας εντόπισε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία προέβηκε σε 
πληρωμή προς το Τμήμα Φορολογίας ύψους €1,1εκ. για 11 φυσικά πρόσωπα. Τα τέσσερα εξ 
αυτών εργοδοτήθηκαν εκ των υστέρων από την εταιρεία και τα επτά δεν εργοδοτήθηκαν ποτέ 
από την εν λόγω εταιρεία και δεν διέθεταν ΑΦΤ. Επίσης, εντοπίσαμε και άλλες 36 περιπτώσεις 
που η εν λόγω εταιρεία πλήρωσε €100.000 ανά περίπτωση, για τις οποίες ζητήσαμε επεξηγήσεις 
από τον Έφορο Φορολογίας. 

Εντοπίστηκε απόδειξη είσπραξης, που εκδόθηκε από το Τμήμα και αφορούσε στην ειδική 
πληρωμή των €100.000 για ένα από τα 11 φυσικά πρόσωπα, η οποία δεν έφερε αύξοντα αριθμό 
και εκδόθηκε εκτός του μηχανογραφικού συστήματος ΤΕΠ.  

Κατόπιν επιστολής μας προς τον Έφορο Φορολογίας, σε απαντητική επιστολή, ημερ. 3.3.2021, ο 
Έφορος μάς ανέφερε ότι η εν λόγω απόδειξη δεν εκδόθηκε από το μηχανογραφικό σύστημα ΤΕΠ 
και ότι αποτελεί μία άτυπη “απόδειξη” που εκδόθηκε για τεχνικούς λόγους. Πρόσθεσε επίσης ότι, 
πρόθεση του Τμήματος ήταν το κάθε ποσό των €100.000 για το κάθε πρόσωπο να μεταφερθεί 
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στη μερίδα του στα φορολογικά έτη 2014-2016. Το ερώτημα που εγείρεται είναι πώς θα γίνει 
αυτό, αφού τα επτά πρόσωπα από τα 11 δεν εργοδοτούνται από την εταιρεία στην Κύπρο και δεν 
διαθέτουν ΑΦΤ. Συνεπώς, ο Έφορος Φορολογίας θα έπρεπε να επιβεβαιώσει ότι οι πληρωμές των 
€100.000 για κάθε άτομο δεν θα χρησιμοποιούνταν, ώστε να μειώσουν τις φορολογικές 
υποχρεώσεις της εταιρείας, κάτι για το οποίο δεν μας έχει υποβληθεί κανένα στοιχείο.  

Για τις 36 περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, το θέμα εξακολουθεί να εκκρεμεί και 
φαίνεται πολύ σοβαρό, αφού ενδεχομένως το Τμήμα, με τις ενέργειές του, να είχε διευκολύνει 
την πολιτογράφηση προσώπων χωρίς να πληρούν τα σχετικά κριτήρια.   

β.  Απαλλαγή που προνοεί το άρθρο 8(23) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου 
(Ν.118(Ι)/2002). 

Εντοπίστηκαν 11 περιπτώσεις υπαλλήλων συγκεκριμένης εταιρείας, οι οποίοι αιτήθηκαν την 
απαλλαγή που προνοεί το άρθρο 8(23) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, αλλά 
ενδεχομένως να μην πληρούσαν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο αυτό, είτε γιατί το 
δηλωμένο μικτό ετήσιο εισόδημά τους από εργοδότηση ήταν μικρότερο των €100.000, είτε γιατί 
τη χρονιά που αιτήθηκαν την απαλλαγή δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. 

Ο Έφορος μάς πληροφόρησε ότι, μέσα στο πλαίσιο της διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου, 
ζητήθηκε με επιστολή από κάποιους πολιτογραφηθέντες που αιτήθηκαν την πιο πάνω απαλλαγή 
για το φορολογικό έτος 2014, η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που σχετίζονται με τη 
δήλωση εισοδήματος.  

γ. Πολιτογραφήσεις που αφορούσαν στο καζίνο θέρετρο.  

Εντοπίστηκαν 18 πρόσωπα που πολιτογραφήθηκαν κατόπιν Απόφασης του Υπουργικού 
Συμβουλίου, ενώ ήταν γνωστό, είτε στο Υπουργικό Συμβούλιο, είτε μόνο στα Υπουργεία 
Εσωτερικών ή/και Οικονομικών, ότι δεν πληρούσαν τα ισχύοντα κριτήρια. Ο ένας είναι 
εγγεγραμμένος στο Μητρώο Άμεσης Φορολογίας και φαίνεται ότι στην τριετία είναι πιθανό να 
πληρώσει φόρο εισοδήματος περίπου €100.000, ο οποίος έπρεπε να προπληρωθεί. Αυτό 
ενδεχομένως να σημαίνει απώλεια φορολογικών εσόδων της τάξης του €1,7εκ. από τη μη 
καταβολή ποσού €100.000 ως φόρο εισοδήματος από κάθε πολιτογραφηθέντα και ποσό της 
τάξης του €1,7εκ. ως ΦΠΑ επί των €500.000 αξίας κάθε κατοικίας που θα έπρεπε να αποκτηθεί. 

4.5.6 Διερεύνηση κύκλου εργασιών που δηλώθηκε στο Τμήμα. 

Κατόπιν σύγκρισης του κύκλου εργασιών που καταχωρίστηκε στις ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις συγκεκριμένης εταιρείας για τα έτη 2014–2017 και έμμεσης φορολογίας για τα έτη 
2014–2017 προέκυψαν μεγάλες διαφορές άνω του €1 δις.  

Σε άλλη περίπτωση, συγκεκριμένη εταιρεία, ενώ ήταν εγγεγραμμένη εθελοντικά στο Μητρώο 
ΦΠΑ από την 1.1.2015 και έχει ως επιχειρηματική δραστηριότητα την ανάπτυξη γης, υπέβαλε, με 
βάση το μηχανογραφικό σύστημα ΦΠΑ, φορολογικές δηλώσεις με μηδενικό κύκλο εργασιών από 
την 1.12.2015 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου (Νοέμβριος του 2020). Σημειώνουμε ότι η 
εταιρεία, από την ημερομηνία εγγραφής της στο Μητρώο ΦΠΑ, μέχρι και την ημερομηνία 
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ελέγχου, φαίνεται να έχει δηλώσει κύκλο εργασιών μόνο στις φορολογικές δηλώσεις ΦΠΑ για την 
περίοδο 1.6.2015–31.8.2015 και 1.9.2015–30.11.2015 (κύκλοι εργασιών €70.000 και €7.180.000, 
αντίστοιχα). 

Η Υπηρεσία μας συστήνει όπως διερευνηθούν τα ποσά του κύκλου εργασιών που δηλώθηκαν στο 
Τμήμα, ώστε να διαφανεί αν αυτά δικαιολογούνται και, εάν όχι, να επιβληθούν φορολογίες, 
όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

4.5.7 Επιστροφές και συμψηφισμοί ΦΠΑ μεγάλων ποσών, χωρίς τη διενέργεια 
επιτόπιου ελέγχου. 

Από σχετικό έλεγχο μέσω του μηχανογραφικού συστήματος ΦΠΑ, το Τμήμα επέστρεψε σε 
συγκεκριμένη εταιρεία, μετά από αιτήματά της, κατά τα έτη 2012 μέχρι και την ημερομηνία 
ελέγχου (Νοέμβριος του 2020), συνολικό ποσό ΦΠΑ της τάξης των €5εκ., χωρίς, όπως προκύπτει 
και από το σημείωμα του Τμήματος, ημερ. 30.9.2019, να έχει γίνει οποιοσδήποτε επιτόπιος 
έλεγχος. Επιπρόσθετα, κατά τα έτη 2015–2020 διενεργήθηκαν συμψηφισμοί πιστωτικών 
υπολοίπων του φορολογούμενου της τάξης των €4εκ. με άλλες οφειλές συνδεδεμένων εταιρειών 
(συμψηφισμοί ΦΠΑ με ΦΠΑ), περιλαμβανομένων και συμψηφισμών που προήλθαν από το 
σύστημα ΕΦΑΡ.ΣΥ., χωρίς και πάλι  να έχουν διενεργηθεί επιτόπιοι έλεγχοι.  

Σημειώνουμε ότι η εν λόγω εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο ΦΠΑ από τις 1.7.1992 και 
σύμφωνα με σημείωμα του Τμήματος Φορολογίας, ημερ. 30.9.2019, η τελευταία επίσκεψη 
ελέγχου στον φορολογούμενο από το Τμήμα έγινε στις 18.5.2005.  

Η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε όπως το Τμήμα προβαίνει σε αξιολόγηση των φορολογούμενων, 
όσον αφορά στους κώδικες κινδύνου επιστροφής φόρου, πριν από την επιστροφή ΦΠΑ, ειδικά 
όταν πρόκειται για μεγάλα ποσά και να ενημερώνει σχετικά το μηχανογραφικό σύστημα του 
Τμήματος. 

4.5.8 Eγκύκλιος Τμήματος Φορολογίας με αρ. 21/87 “Real Estate Developers & 
Contractors”.  

Kατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, ημερ. 25.2.2021, ο Έφορος Φορολογίας ανέφερε, 
μεταξύ άλλων, ότι το Τμήμα Φορολογίας εφαρμόζει την εγκύκλιο αρ. 21 του 1987 στις συμβάσεις 
κατασκευής/παράδοσης ακινήτων στους ξένους επενδυτές, στο πλαίσιο του Κυπριακού 
Επενδυτικού Προγράμματος, όσον αφορά στον τρόπο αναγνώρισης του κόστους και των εσόδων, 
όπως δηλαδή και στις άλλες περιπτώσεις συμβάσεων στον κατασκευαστικό τομέα. 

Με βάση την εγκύκλιο αυτή, δίδεται ουσιαστικά στις κατασκευαστικές εταιρείες (εταιρείες 
ανάπτυξης γης και εργοληπτικές εταιρείες) το δικαίωμα να επιλέξουν μια από τις δύο μεθόδους, 
είτε να αναγνωρίσουν το κόστος και τα έσοδα μετά την εκτέλεση του 50% του έργου, βάσει της 
σύμβασης, είτε να αναγνωρίσουν το κόστος και τα έσοδα μετά την ολοκλήρωση του 90% του 
έργου, βάσει της σύμβασης. 
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Ωστόσο, στις πλείστες περιπτώσεις των ξένων επενδυτών που αγόρασαν ακίνητα στο πλαίσιο του 
Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, φαίνεται ότι καταβαλλόταν προκαταβολικά ολόκληρο (ή 
σχεδόν ολόκληρο) το ποσό της συμφωνηθείσας τιμής, όσον αφορά στην αγορά/απόκτηση 
ιδιόκτητης κατοικίας ή/και άλλων ακινήτων για σκοπούς της επένδυσης, ανεξάρτητα του χρόνου 
παράδοσής τους. Επίσης, φάνηκε στην πράξη, ότι οι πωλήσεις ακινήτων στο πλαίσιο του ΚΕΠ 
είχαν περιθώρια κέρδους που είναι πολλαπλάσια του συνηθισμένου για τον κατασκευαστικό 
τομέα. Τούτο, κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, καθιστά την εγκύκλιο ακατάλληλη για τέτοιες 
περιπτώσεις, καθώς με την εγκύκλιο αυτή επιτρέπεται η μετάθεση της είσπραξης τεράστιων 
φορολογικών εσόδων της Δημοκρατίας σε άγνωστο χρόνο στο μέλλον. Σύμφωνα με την 
πρόσφατη κατάθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για τις 
κατ΄εξαίρεση πολιτογραφήσεις, μέχρι το τέλος του 2019 εισέρρευσαν στη χώρα περίπου €6,4 δις 
που αφορούν στον τομέα των ακινήτων. 

Ενόψει των πιο πάνω, εκφράσαμε την άποψη ότι το Τμήμα Φορολογίας θα μπορούσε και όφειλε, 
είτε να διαφοροποιήσει για όλες τις περιπτώσεις τη σχετική εγκύκλιο, είτε να προβλεφθεί ειδικός 
χειρισμός για τα ακίνητα στα οποία ένα σημαντικό ποσοστό (π.χ. πέραν του 70%) της τιμής 
αγοράς, προκαταβάλλεται στον πωλητή. 

Για τα έτη μέχρι το 2019 πλέον είναι αργά για οποιοδήποτε φορολογικό χειρισμό άλλο από αυτόν 
που προβλέπει η υπό αναφορά εγκύκλιος, εκφράσαμε όμως την άποψη ότι παρέχεται χρόνος για 
έκδοση κατάλληλης εγκυκλίου για τα έτη 2020 και 2021, για τα οποία δεν έχουν ακόμη 
υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις. 

Η Υπηρεσία μας επεσήμανε επίσης όπως, λόγω των κολοσσιαίων μεγεθών των επενδύσεων στον 
τομέα των ακινήτων, επιβάλλεται η εις βάθος φορολογική διερεύνηση του σχετικού τομέα και 
των συμβάσεων που αφορούν σε αγορά ακινήτων στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού 
Προγράμματος, ούτως ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι εν λόγω αγοραπωλησίες έχουν ορθά 
αναγνωριστεί για φορολογικούς σκοπούς από τις εταιρείες ανάπτυξης γης/εργολάβους και ότι οι 
ορθοί φόροι έχουν καταβληθεί, έστω και στη βάση της υπό αναφορά, προβληματικής και 
απαρχαιωμένης κατ΄εμάς, εγκυκλίου του 1987.  

4.5.9 Τιμολόγια παρόχων που εκδίδονται από το εξωτερικό για παροχή υπηρεσιών 
στο πλαίσιο του ΚΕΠ. 

Έχουμε εντοπίσει τιμολόγια παρόχου που, παρόλο ότι έχει εγγεγραμμένη εταιρεία στην Κύπρο, 
εντούτοις εκδίδονται τιμολόγια από συγγενικές/συνεδεμένες εταιρείες εκτός Κύπρου αλλά εντός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εισηγηθήκαμε όπως, στο πλαίσιο του συστήματος ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με άλλες χώρες, το Τμήμα Φορολογίας προβεί σε ανταλλαγή 
φορολογικών πληροφοριών με τις χώρες αυτές, ώστε να διασφαλιστεί ότι το εισόδημα από τις εν 
λόγω υπηρεσίες (που δηλώνονται και ως έξοδα από τις εταιρείες ανάπτυξης γης στις περιπτώσεις 
που οι εν λόγω εταιρείες λαμβάνουν τις πιο πάνω υπηρεσίες) όντως δηλώνεται στις φορολογικές 
αρχές, αφού ελλοχεύει ο κίνδυνος τέτοια εισοδήματα να μην δηλωθούν ούτε στην Κύπρο αλλά 
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ούτε και στο εξωτερικό. Νοείται ότι στις περιπτώσεις που οι εν λόγω υπηρεσίες δηλώνονται ως 
εκπιπτόμενα έξοδα από τον λήπτη τους στην Κύπρο, θα πρέπει επίσης να εξετάζεται η 
αυθεντικότητα και λογικότητα τέτοιων εξόδων. 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΦ/01/2021 

 
 

65 
 

  

5. Γενικά συμπεράσματα  

Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι το Τμήμα Φορολογίας, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρουσιάζει 
αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία/Κανονισμούς, όπως: 

 Συσσώρευση καθυστερημένων εσόδων ύψους πέραν του ενός δισ. ευρώ, καθώς επίσης και 
μεγάλου όγκου φορολογιών υπό ένσταση.   

 Μη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από φυσικά και νομικά πρόσωπα για αριθμό 
φορολογικών ετών και μη επιβολή φορολογιών από το Τμήμα, με βάση την κρίση του 
Εφόρου, ως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων του 
Κράτους. 

 Καθυστέρηση στην εξέταση και έκδοση φορολογιών, με αποτέλεσμα να παρέλθει το χρονικό 
περιθώριο που καθορίζει η σχετική νομοθεσία, εντός του οποίου το Τμήμα δύναται να επιβάλει 
φορολογία, με ενδεχόμενο την απώλεια εσόδων για το Κράτος. 

 Αδυναμίες στον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από φορολογούμενους ή/και νέων 
περιπτώσεων προσώπων, τα οποία υπέχουν φορολογική υποχρέωση αλλά είναι άγνωστα 
στο Τμήμα ή/και στον Κλάδο Φόρου Εισοδήματος.   

 Όσον αφορά στην άμεση φορολογία, το Τμήμα δεν φαίνεται να προβαίνει σε πλήρη 
αξιοποίηση της πληροφόρησης από το σύστημα ΦΠΑ και από άλλα κυβερνητικά Τμήματα/ 
μηχανογραφημένα συστήματα και πρωτίστως από τον Έφορο Εταιρειών. 

 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορολογουμένων με τις διατάξεις της νομοθεσίας, το 
Τμήμα φαίνεται να μην προβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις στη λήψη μέτρων, όπως αυτά 
καθορίζονται στη νομοθεσία.  

 Αδυναμίες που καταδεικνύουν την ανάγκη για επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμό των 
μηχανογραφημένων συστημάτων του Τμήματος. 

 Εσωτερικοί συμψηφισμοί μεγάλων ποσών ΦΠΑ, χωρίς τη διενέργεια ελέγχων. 

 Καθυστέρηση στην επιστροφή ΦΠΑ από το Κράτος, με αποτέλεσμα την καταβολή 
σημαντικού ποσού τόκων. 

 Χαμηλό ποσοστό επισκέψεων ελέγχου στα εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα. 

 Αδυναμίες στο σύστημα ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών με άλλα κράτη. 

  


