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    ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

«ΦΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ» 

 

1.0  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο περί Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµος τέθηκε σε ισχύ την 1.8.80 µε τη 
δηµοσίευση του βασικού Νόµου αρ. 52 του 1980, ο οποίος τροποποιήθηκε µε 
τέσσερις µεταγενέστερους Νόµους (135/1990, 70(Ι)/1994, 80(Ι)/1997 και 
48(1)/1999) και αναφέρεται ως ο περί «Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών 
Νόµος του 1980 έως 1999».  Στην  έκθεση αυτή θα αναφέρεται σε συντοµία ως ο 
«Νόµος ΚΚ». 

Σκοπός της εφαρµογής του Νόµου ΚΚ είναι η επιβολή φόρου πάνω στο κέρδος 
που προκύπτει από την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας, µε συντελεστή 20%, µετά 
την αφαίρεση ορισµένων εκπτώσεων. 

Την ευθύνη της εφαρµογής του πιο πάνω Νόµου έχει ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος 
Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ). 

1.1  Επιλογή του θέµατος.  Το θέµα αυτό επιλέγηκε για λεπτοµερή εξέταση 
επειδή: 

• Υπολογίζεται ότι το διοικητικό κόστος επιβολής του φόρου σε σχέση µε τα 
έσοδα του είναι ψηλό. 

• Από τους ετήσιους ελέγχους του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων και 
Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας διαπιστώθηκαν αδυναµίες των 
σχετικών Νόµων, οι οποίες συνεπάγονται πιθανή απώλεια εσόδων, ταλαιπωρία 
και έξοδα του κοινού, σηµαντικές καθυστερήσεις στην είσπραξη οφειλόµενων 
φόρων ή αυξηµένη πιθανότητα επισφαλών οφειλών. 

1.2  Στόχοι του ελέγχου.  Ο έλεγχος αποσκοπούσε στο να διαπιστωθεί κατά  
πόσο: 

− Εφαρµόζεται η ισχύουσα νοµοθεσία 

− Επιτυγχάνονται οι στόχοι της Κυβερνητικής Πολιτικής µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 

− Οι υφιστάµενες πρόνοιες της νοµοθεσίας επιτρέπουν τη φοροδιαφυγή. 
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− Υπάρχουν υπαλλακτικοί τρόποι επιβολής και είσπραξης της εν λόγω 
φορολογίας µε µικρότερο διοικητικό κόστος και την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία 
και έξοδα του κοινού.  

1.3  ΄Εκταση του ελέγχου.  Ο έλεγχος διεξήχθηκε σε δειγµατοληπτική βάση και 
βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην ανάλυση των στοιχείων που τηρούνται από το 
Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων και Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.  ΄Εγινε 
επίσης εκτεταµένη χρήση προσωπικών συνεντεύξεων µε λειτουργούς των πιο 
πάνω ή και άλλων Τµηµάτων που εµπλέκονται στη διαδικασία διαχείρισης των 
φόρων αυτών. 
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2.0  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

2.1  Γενικά.  Πρόσωπα που διαµένουν µόνιµα ή συνήθως στην Κύπρο, είναι 
υπόχρεα, σύµφωνα µε τις πρόνοιες της Νοµοθεσίας, στην καταβολή φόρου ύψους 
20% στα κέρδη από διάθεση (βασικά πώληση) ιδιοκτησίας οπουδήποτε και αν 
βρίσκεται.  Στον όρο «ιδιοκτησία» περιλαµβάνονται βασικά γη, κτίρια και µετοχές 
εταιρειών που είναι ιδιοκτήτες γης και κτιρίων.  ∆ιαθέσεις ακίνητης ιδιοκτησίας στην 
Κύπρο που κατέχεται  από µη µόνιµους κατοίκους, υπόκεινται στις πρόνοιες του 
Νόµου. 

Σύµφωνα µε το Νόµο ΚΚ (άρθρο 30(1)) το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία να 
εκδίδει Κανονισµούς για την καλύτερη εφαρµογή του Νόµου, όµως µέχρι σήµερα 
δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.  Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων έχει 
εκδώσει αριθµό εγκυκλίων για καθοδήγηση του προσωπικού και 
αποτελεσµατικότερη διαχείριση της φορολογίας. 

2.2  Κυριότερες εξαιρέσεις. 

(α) ∆εν υπόκεινται σε φορολογία οι πρώτες £10.000 κέρδος που πραγµατοποιεί 
το άτοµο καθόλη τη διάρκεια της ζωής του (£5.000 πριν από την 1.1.89), ή σε 
περίπτωση διάθεσης γεωργικής γης από άτοµο του οποίου το κύριο επάγγελµα 
είναι η γεωργία, οι πρώτες £15.000 κέρδος (£8.000 πριν από την 1.1.89).  Την 
εξαίρεση αυτή δικαιούνται µόνο φυσικά, αλλά όχι νοµικά πρόσωπα (δηλαδή 
εταιρείες κ.τ.λ.) (Σηµ.1). 

(β) Κέρδος µέχρι £50.000 (£10.000 πριν από την 1.1.89 που προέρχεται από 
την πώληση της κύριας κατοικίας του ατόµου, που χρησιµοποιείται αποκλειστικά 
για ιδιοκατοίκηση από τον ιδιοκτήτη, για συνολική περίοδο τουλάχιστο πέντε ετών 
και βρίσκεται σε έκταση γης µέχρι ενάµιση δεκάριο (1500 τ.µ.)   ΄Οταν το 
συσσωρευµένο κέρδος από οποιεσδήποτε διαθέσεις υπερβεί κατά τη διάρκεια της 
ζωής του φυσικού προσώπου, τα πιο πάνω όρια, τότε επιβάλλεται φορολογία στο 
επιπλέον ποσό (Σηµ. 1). 

(γ) Κέρδος από πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας εκτός Κύπρου που 
πραγµατοποίησε αλλοδαπός που διαµένει στη ∆ηµοκρατία, ή από Κύπριο που την 
απέκτησε όταν ήταν µόνιµα εγκατεστηµένος στο εξωτερικό, ή από εταιρεία µε 
αλλοδαπούς µετόχους και πηγή εισοδηµάτων εκτός Κύπρου. 
                                            
Σηµ.1  Κανένα πρόσωπο δε δικαιούται και τις δυο εξαιρέσεις (α) και (β), αλλά µπορεί να επιλέξει τη 
µεγαλύτερη µεταξύ των δυο. 
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(δ) ∆εν καταβάλλεται φόρος στο κέρδος που προκύπτει από πώληση µετοχών 
εισαγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 

(ε) ∆εν εµπίπτει στις πρόνοιες του Νόµου ΚΚ  ακίνητη ιδιοκτησία µη µονίµων 
κατοίκων Κύπρου (δηλαδή πρόσωπα που δε διαµένουν ή συνήθως δε διαµένουν 
στη ∆ηµοκρατία) που αποκτήθηκε την περίοδο 1.8.80 - 13.7.90 µε εισαγωγή ξένου 
συναλλάγµατος.  

2.3  Τρόπος υπολογισµού του κέρδους ή ζηµιάς.  Το κέρδος ή ζηµιά 
υπολογίζεται αφού αφαιρεθούν από το  προϊόν διάθεσης (ποσό πώλησης) της 
ιδιοκτησίας : 

i. Η εκτιµηµένη από το κτηµατολόγιο αξία της ιδιοκτησίας κατά την 1.1.80. 

ii. ΄Ολες οι δαπάνες που έγιναν αποκλειστικά για κτήση του κέρδους (ή ζηµιάς) 
µετά την 1.1.80 (εκτός εκείνων που εµπίπτουν στις πρόνοιες του περί 
Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµου). 

iii. Αναπροσαρµογές του (α) και (β) σύµφωνα µε την επίσηµη αύξηση του 
πληθωρισµού. 

Η διαδικασία εκτίµησης της κτηµατολογικής αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας, 
ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 1992, µε τη δηµοσίευση των τελευταίων 
καταλόγων εκτίµησης από το Κτηµατολόγιο για τις ελεύθερες περιοχές της 
Κύπρου. 

Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή, για σκοπούς υπολογισµού του Φόρου 
Κεφαλαιουχικών Κερδών, αφαιρείτο από την τιµή πώλησης των ακινήτων το 
κόστος αγοράς ή απόκτησης που εδηλώνετο από τον ιδιοκτήτη-διαθέτη, λόγω του 
ότι δεν υπήρχαν διαθέσιµες επίσηµες κτηµατολογικές εκτιµήσεις για την 1.1.80. 

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων είχε δικαίωµα να 
αµφισβητήσει τις δηλώσεις των φορολογουµένων και να προβεί στη δική του 
εκτίµηση. 

Από το χρονικό σηµείο όµως αυτό και µετέπειτα, χρησιµοποιείται δυνάµει σχετικής 
τροποποίησης του Νόµου, η επίσηµα καταχωρισµένη στα κτηµατολογικά µητρώα 
εκτίµηση που διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 69 του περί «Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµου», ανάλογα 
προσαρµοσµένη στις αυξήσεις λόγω πληθωρισµού. 
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Ζηµιές από πωλήσεις, συµψηφίζονται µε κέρδη της ίδιας περιόδου, ή µεταφέρονται 
έναντι κέρδους µεταγενέστερων περιόδων, µέχρις ότου αποσβεστούν. 

2.4  Προϊόν διάθεσης (πώλησης).  Είναι βασικά η τιµή πώλησης ακινήτων.  
Μέχρι 31.12.1988 ως προϊόν διάθεσης ακινήτων ήταν το ποσό το οποίο κατά τη 
γνώµη του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων θα επέφερε πώληση 
της ιδιοκτησίας στην ελεύθερη αγορά.  Κατά κανόνα όµως, οι δηλώσεις των 
συµβαλλοµένων γίνονταν αποδεκτές και ο ∆ιευθυντής προέβαινε σε δική του 
εκτίµηση, µόνο αν υπήρχαν σοβαροί λόγοι αµφισβήτησης της δήλωσης του 
διαθέτη. 

Από την 1.1.89, µε τροποποίηση του βασικού Νόµου ΚΚ, ως τιµή πώλησης 
θεωρείται το ποσό που δηλώνεται από τους συµβαλλόµενους.  Ο ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων έχει δικαίωµα να αµφισβητήσει τα δηλούµενα 
και εντός περιόδου έξι µηνών να ερευνήσει και αν «αποδεδειγµένα διαπιστωθεί ότι 
η δήλωση ήταν ψευδής [άρθρο 9(1)] απαιτήσει την καταβολή του επιπλέον φόρου 
συν τόκους 9%. 

2.5  ∆ηλώσεις και βεβαίωση φόρου.  Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου ΚΚ, ο 
πωλητής ακινήτων έχει υποχρέωση όπως, εντός ενός µηνός από τη συναλλαγή 
και οπωσδήποτε πριν από τη µεταβίβαση της, υποβάλει σχετική δήλωση στο 
Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων και πληρώσει τον αναλογούντα φόρο.  Ο 
∆ιευθυντής του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων µπορεί να επιβάλει φορολογία, 
σε περίπτωση παράλειψης υποβολής δήλωσης, εκ µέρους του διαθέτη, ή ακόµη 
να επιβάλει συµπληρωµατική φορολογία εντός τριών µηνών από το χρόνο της 
υποβολής της δήλωσης και πληρωµής του φόρου, εάν κρίνει ότι ο φόρος που 
υπολογίστηκε και καταβλήθηκε ήταν λιγότερος του κανονικού.  Σε περιπτώσεις 
δόλου ή εσκεµµένης φοροδιαφυγής η εξουσία αυτή του ∆ιευθυντή του Τµήµατος 
Εσωτερικών Προσόδων επεκτείνεται χωρίς χρονικό περιορισµό. 
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3.0  ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

3.1  Συνοπτικά οικονοµικά αποτελέσµατα.  Από την ηµεροµηνία εφαρµογής της 
φορολογίας την 1.8.1980 µέχρι το τέλος του 1998, επιβλήθηκε συνολικά φόρος 
ύψους £87,3 εκ.  Οι εισπράξεις ανήλθαν σε £67,2 εκ. και οι καθυστερήσεις όπως 
εµφανίζονται στις 31.12.1998 σε £20,3 εκ.  Ποσό ύψους £2,2 εκ. αντιπροσωπεύει 
διαγραφές οφειλών, διευθετήσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων κ.τ.λ.  Στα ποσά 
των καθυστερήσεων, δεν περιλαµβάνονται τόκοι ή άλλες επιβαρύνσεις. 

3.2  Κόστος διαχείρισης της φορολογίας.  Για τη διαχείριση της φορολογίας που 
περιλαµβάνει τήρηση περίπου 200 χιλιάδων προσωπικών φακέλων 
φορολογουµένων (για το 1998), τη βεβαίωση φόρου, την εξέταση υποθέσεων 
κ.τ.λ., αλλά εκτός της είσπραξης, απασχολούνταν το 1998 κατά µέσο όρο 45 
περίπου άτοµα παγκύπρια.  Το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού 
αυτού που είχε και την ευθύνη διαχείρισης του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας ανήλθε 
περίπου στο £0,5 εκ. (στοιχεία για το 1998) εκτός των συνταξιοδοτικών και 
παρεµφερών ωφεληµάτων. 

Εάν ληφθεί υπόψη και το κόστος είσπραξης, αλλά εκτός των γενικών διοικητικών 
εξόδων και κόστος συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων, το συνολικό κόστος διαχείρισης 
του φόρου ανέρχεται περίπου στο £1 εκ., ετήσια (σε τιµές 1998). 

3.3  Πωλήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας και καθυστερήσεις φόρου 
 προηγούµενων10 ετών. 

i. Συνοπτικά για την περίοδο 1.1.89 µέχρι 31.12.1998, οι συνολικές πωλήσεις 
ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως δηλώθηκαν από τους πωλητές και 
καταχωρίστηκαν στα αρχεία του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, 
ανήλθαν σε £2,3 δισεκ. και ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών που επιβλήθηκε 
ήταν £71,4 εκ. ή  κατά µέσο όρο 3,1%  στο συνολικό ποσό πωλήσεων.  
Αναλυτικότερα τα στοιχεία της δεκαετούς αυτής περιόδου εµφανίζονται ως 
ακολούθως: 
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Πίνακας πωλήσεων ακίνητης ιδιοκτησίας και φόρου κεφαλαιουχικών κερδών 
παγκύπρια  

 
΄Ετος 

Πωλήσεις ακίνητης  
(γης/κτιρίων) 

Φόρος που 
επιβλήθηκε 

Ποσοστό φόρου 
επί πωλήσεων 

 £000 £000 % 

1989 150.072.800 6.924.351 4,6 

1990 175.655.455 7.435.919 4,2 

1991 165.979.112 7.322.458 4,4 

1992 200.208.497 6.537.069 3,2 

1993 206.796.756 6.990.081 3,3 

1994 243.683.529 6.424.166 2,6 

1995 293.514.776 9.730.019 3,3 

1996 301.125.430 7.741.414 2,5 

1997 273.013.256 5.751.490 2,1 

1998 295.596.620 6.582.715 2,2 

Σύνολο 2.305.646.231 71.439.682 3,1 

 

Ενώ φαίνεται ότι η αξία της πωληθείσας ακίνητης ιδιοκτησίας αυξάνεται τα 
τελευταία χρόνια,  αντίθετα το ποσοστό του επιβληθέντος φόρου ετήσια µειώθηκε 
σηµαντικά.  Για τη διετή περίοδο 1997-1998, η απόδοση του φόρου ήταν κατά 
µέσο όρο 2,15% στην αξία της πωλούµενης ιδιοκτησίας, όπως δηλώνεται στο 
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και γίνεται αποδεκτή για σκοπούς 
υπολογισµού των µεταβιβαστικών δικαιωµάτων.  Για την περίοδο 1989-1991 το 
αντίστοιχο ποσοστό κυµαίνεται στο 4,3%, ήταν δηλαδή διπλάσιο του ποσοστού 
που ισχύει για τα τελευταία χρόνια.  Φαίνεται ότι σηµαντικό ρόλο για τη µείωση 
αυτή διαδραµάτισε η αλλαγή της νοµοθεσίας σχετικά µε τη δήλωση του 
«προϊόντος διάθεσης» (αξία πώλησης) που αναφέρεται στην παράγραφο 2.4 της 
έκθεσης. 

Η ευχέρεια που παρέχει ο Νόµος από το 1989 ούτως ώστε να µπορεί ο πωλητής 
να δηλώνει ο ίδιος την αξία πώλησης, χωρίς πρακτικά να έχει τη δυνατότητα το 
Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων να προσβάλλει την ορθότητα της, εκτός και εάν 
στοιχειοθετηθεί ψευδής δήλωση, επηρέασε σε σηµαντικό βαθµό όπως 
αποδεικνύεται το ύψος του επιβαλλόµενου φόρου. 
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ii. Καθυστερήσεις.  Το σύνολο των καθυστερηµένων οφειλών φόρου στις 
31.12.1998 ανερχόταν σε £20,3 εκ. και αποτελεί το 28,4% επί του συνόλου 
των επιβληθεισών φορολογιών της δεκαετίας 1989-1998.  Στο ποσό των 
καθυστερήσεων αυτών περιλαµβάνονται περίπου £6,2 εκ., για τα οποία 
εκκρεµούν ενστάσεις ή προσφυγές, οι οποίες υποβλήθηκαν στο δικαστήριο 
και £6,9 εκ.,  που οφείλονται από εκκλησιαστικές αρχές και µοναστήρια.  Για 
την είσπραξη ποσού £3,87 εκ., έχουν ληφθεί τα κατάλληλα δικαστικά µέτρα.  
Αναλυτικά η εικόνα των καθυστερηµένων οφειλών φόρου παρουσιάζεται ως 
ακολούθως για τα τελευταία 5 χρόνια: 

 

Πίνακας Καθυστερήσεων 
Ανάλυση οφειλών 1994 1995 1996 1997 1998 

 £000 £000 £000 £000 £000 

Οφειλές εκκλησιαστικών αρχών/µοναστηριών 3,52 6,57 6,72 6,94 6,94 

Φόροι υπό ένσταση/ή προσφυγή 6,37 6,20 7,09 6,50 6,18 

Λήψη δικαστικών µέτρων -- 1,32 1,48 3,87 3,87 

Οφειλές από πτωχεύσεις -- 0,14 0,28 0,27 0,27 

∆ιάφοροι 10,60 7,35 6,58 3,94 3,09 

Σύνολο (31 ∆εκεµβρίου) 20,49 21,58 22,15 21,52 20,35 

Μέχρι 28.5.99 δεν υπήρχε νοµική υποχρέωση καταβολής του φόρου 
κεφαλαιουχικών κερδών πριν από τη µεταβίβαση της κυριότητας της ακίνητης 
ιδιοκτησίας.   Με τροποποίηση όµως του περί Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµου 
(Ν48(1)/99) που έγινε την πιο πάνω ηµεροµηνία, καµιά µεταβίβαση κυριότητας 
ακινήτου ιδιοκτησίας δεν µπορεί να διενεργηθεί στο Κτηµατολόγιο, πριν από την 
πληρωµή του οφειλόµενου φόρου. 

Για τη δεκαετή περίοδο 1989 µέχρι τέλος του 1998, οι καθυστερήσεις ανήλθαν από 
£8,3 εκ. (1.1.89) σε £20,3 εκ. στις 31.12.1998.  Συνοπτικά η εικόνα παρουσιάζεται 
ως ακολούθως: 
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Κατάσταση φορολογίας περιόδου 1.1.1989 - 31.12.1998 
 £(εκ.) 

Υπόλοιπο οφειλόµενων φόρων την 1.1.1989 8,3 

Φόρος που επιβλήθηκε (10 έτη) 71,4 

 79,7 

Μείον:  Εισπράξεις (57,2) 

 Αναπροσαρµογές/διορθώσεις, διαγραφές, κ.τ.λ. (2,2) 

Υπόλοιπο οφειλόµενων φόρων στις 31.12.1998 20,3 

3.4  Ενστάσεις και προσφυγές.  Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Νόµου, οι 
φορολογούµενοι έχουν δικαίωµα υποβολής ένστασης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
πρόνοιες των περί «Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόµων».  Ο ∆ιευθυντής 
του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων υποχρεούται όπως αποφασίζει πάνω σ’  
αυτές εντός 2 ετών, και εάν δεν επιτευχθεί συµφωνία, ο φορολογούµενος «δύναται 
να ασκήσει προσφυγήν εις το Ανώτατον ∆ικαστήριο». 

Ο συσσωρευµένος αριθµός ενστάσεων και προσφυγών που εκκρεµούσαν στο 
τέλος εκάστου έτους για τη περίοδο 1.1.90 - 31.8.98, καθώς και τα υπό 
αµφισβήτηση ποσά, εµφανίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.  Ο αριθµός των 
ενστάσεων που εκκρεµούσαν φαίνεται να έχει µειωθεί σηµαντικά κατά τα τελευταία 
χρόνια, όχι όµως και το ποσό που αφορούν, το οποίο ανέρχεται στα £6,4 εκ., στις 
31.12.1998 και αποτελεί το 1/3 περίπου των συνολικών καθυστερήσεων φόρου 
κατά την ίδια ηµεροµηνία. 

 Ενστάσεις Προσφυγές 
 

΄Ετος 
Εκκρεµείς 
υποθέσεις 

 
Ποσό φόρου 

Εκκρεµείς 
υποθέσεις 

 
Ποσό φόρου 

  £  £ 
1990 2584 5.032.493 65 353.377 

1991 3441 6.361.299 117 580.801 

1992 3455 6.042.998 140 520.988 

1993 2175 5.184.725 178 995.312 

1994 1648 5.460.596 165 906.985 

1995 1189 5.067.080 185 1.127.947 

1996 1273 6.332.858 125 762.111 

1997 1444 5.862.253 155 640.717 
1998 1398 5.498.620 150 679.135 
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3.5 Εισπράξεις.  Οι ετήσιες εισπράξεις φόρου κεφαλαιουχικών κερδών 
κυµάνθηκαν µεταξύ του 30,8% και 41,3%, του µέσου όρου της συνολικής οφειλής 
ετήσια.  Αναλυτικότερα, τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας παρουσιάζονται ως 
ακολούθως: 

 
Εισπράξεις επί υπολοίπων οφειλόµενου φόρου 

 (α) (β) (γ) 
 

΄Ετος 
Μέσος όρος 
οφειλόµενου 

φόρου 

 
Εισπράξεις έτους 

 
% 

 £000 £000 £000 
1994 20.420 6.291 30,8 
1995 21.032 8.705 41,3 
1996 21.864 7.096 32,4 
1997 21.836 6.414 29,3 
1998 20.933 7.755 37 

 

Η είσπραξη του φόρου γίνεται βάσει των προνοιών του περί Εισπράξεων Φόρων 
Νόµου (Ν.31/62), ο οποίος εφαρµόζεται για την είσπραξη και αρκετών άλλων 
φορολογιών που διαχειρίζεται το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων.  Για τις αδυναµίες 
που παρουσιάζονται στο σύστηµα είσπραξης, λόγω των προνοιών του Νόµου 
αυτού, γίνεται αναφορά στις Ετήσιες Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας οι οποίες 
συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

• Τη χρονοβόρα διαδικασία λήψης δικαστικών και άλλων µέτρων εναντίον των 
οφειλετών. 

• Μη εφαρµογή των δικαστικών αποφάσεων που λαµβάνονται εναντίον των 
οφειλετών. 

• Την έλλειψη συντονισµού µεταξύ των διαφόρων Κυβερνητικών Τµηµάτων. 

Για την εφαρµογή των δικαστικών αποφάσεων εµπλέκονται και άλλα Τµήµατα, 
όπως Πρωτοκολλητής, Κτηµατολόγιο και Αστυνοµία, τα οποία για διάφορους 
λόγους αδυνατούν να τις εφαρµόσουν αποτελεσµατικά.  Ως αποτέλεσµα των πιο 
πάνω αδυναµιών είναι η καθυστέρηση στην είσπραξη των φόρων και η 
συσσώρευση µεγάλων οφειλών. 
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Με την τροποποίηση του Νόµου ΚΚ, από το Μάρτιο του 1999 [άρθρο 17 εδάφιο 
(2)] διαφοροποιήθηκε ριζικά ο τρόπος είσπραξης του φόρου που θα βεβαιώνεται 
από την ηµεροµηνία αυτή και µετέπειτα.  Ο πωλητής/διαθέτης πρέπει να πληρώνει 
τον οφειλόµενο φόρο, πριν γίνει  η µεταβίβαση κυριότητας ακίνητης ιδιοκτησίας στο 
Κτηµατολόγιο, σε αντίθεση µε την ισχύουσα προηγουµένως διαδικασία, που 
επέτρεπε πληρωµή εκ των υστέρων.  Η νέα αυτή πρόνοια του Νόµου ΚΚ, 
αναµένεται να διασφαλίσει την άµεση είσπραξη όλων των φόρων που θα 
επιβάλλονται µελλοντικά και θα παραµένουν σε εκκρεµότητα οι παλιές µόνο 
οφειλές. 

3.6  Νοµοθεσία.  ∆ιαπιστώθηκαν νοµοθετικές αδυναµίες και κενά, τα οποία 
παρέχουν στους φορολογούµενους την ευχέρεια να αποφεύγουν την καταβολή 
του ορθού ποσού φόρου. 

3.6.1  Προϊόν διάθεσης (πώλησης) ιδιοκτησίας.    Με βάση τις πρόνοιες του 
άρθρου 9(1) του Νόµου ΚΚ «Το Προϊόν της διάθεσης ιδιοκτησίας είναι το ποσό το 
οποίο δηλώνεται από τους συµβαλλοµένους ....»  Το ίδιο επίσης άρθρο προβλέπει 
ότι όταν ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων αµφισβητεί τη 
δήλωση της τιµής διάθεσης, µπορεί σε έξι µήνες «να προβεί σε έρευνα και αν 
αποδεδειγµένα διαπιστωθεί ότι η δήλωση ήταν ψευδής» να απαιτήσει τη διαφορά 
του φόρου µε τόκους. 

Οι πρόνοιες αυτές της νοµοθεσίας, περιόρισαν σε σηµαντικό βαθµό την εξουσία 
του ∆ιευθυντή να προβαίνει σε επανεκτιµήσεις των τιµών διάθεσης (πώλησης), 
επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί µε 
αποδείξεις, όπως απαιτεί η νοµοθεσία, εάν η δήλωση έγινε ψευδώς.  Αποτέλεσµα 
των αλλαγών αυτών είναι, όπως διαπιστώνεται σε αρκετές περιπτώσεις, να 
δηλώνονται για σκοπούς φορολόγησης των κεφαλαιουχικών κερδών, χαµηλότερα 
ποσά από τις πραγµατικές τιµές πώλησης, προκειµένου να αποφεύγεται η 
καταβολή φόρου. 

Ουσιαστική απόδειξη ότι γίνεται συστηµατική δήλωση µειωµένων τιµών πώλησης, 
παρέχεται από τη σύγκριση µε τα αντίστοιχα στοιχεία µεταβιβάσεων του Τµήµατος 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.  Κατά τη µεταβίβαση ακινήτων, το Τµήµα 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας έχει δικαίωµα να επανεκτιµά τις τιµές πώλησης 
που δηλώνονται για σκοπούς υπολογισµού των µεταβιβαστικών τελών.  ΄Οπως 
προκύπτει από τη σύγκριση των ποσών πώλησης που δηλώνονται στο Τµήµα 
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Εσωτερικών Προσόδων για σκοπούς κεφαλαιουχικών κερδών και των αντίστοιχων 
ποσών που επανεκτιµά το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας για σκοπούς 
µεταβιβαστικών τελών, κατά κανόνα οι φορολογούµενοι δηλώνουν χαµηλότερα 
ποσά για σκοπούς υπολογισµού του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών από τις 
εκτιµήσεις του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας. 

Για τη δεκαετή περίοδο 1989-98, ο αρµόδιος Κλάδος Εκτιµήσεων του Τµήµατος 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, σύµφωνα µε τις ετήσιες εκθέσεις του Τµήµατος, 
διερεύνησε συνολικά δηλώσεις ύψους £2.164.212.502.  Από το ποσό αυτό έγιναν 
αποδεκτές £1,5 δισ. (70,7%) του συνόλου, ενώ επανεκτιµήθηκαν τα υπόλοιπα 
ποσά ύψους £634,4 εκ. (29,3%) σε £898,2 εκ.  Αναλυτικά η κατάσταση 
εµφανίζεται ως ακολούθως: 

 

Πίνακας σύγκρισης αξιών ακινήτων που δηλώθηκαν για σκοπούς φόρου 
κεφαλαιουχικών κερδών και εκτίµησης Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, 

για σκοπούς µεταβιβαστικών 
(α) (β) (γ) (δ) (ε) 

 
 
 

΄Ετος 

Αρχικές δηλώσεις 
αξίας ακίνητης που 
αµφισβητήθηκε 
από το  ΤΚΧ 

Εκτίµηση αξίας 
πώλησης ΤΚΧ για 

σκοπούς 
µεταβιβαστικών 

 
 
 

∆ιαφορά 

 
 
 

Ποσοστό 
 £ £ £ % 

1989 42.708.854 61.123.366 18.414.512 43,1 

1990 63.164.459 82.292.752 19.128.293 30,2 

1991 37.132.094 53.707.454 16.575.360 44,6 

1992 49.880.213 70.380.304 20.500.091 41,0 

1993 51.839.455 71.789.791 19.950.336 38,5 

1994 58.610.400 80.967.589 22.357.189 38,1 

1995 84.326.853 122.187.528 37.860.675 44,9 

1996 82.725.390 117.989.601 35.264.211 42,6 

1997 79.659.269 113.700.447 34.041.178 42,7 

1998 84.318.066 124.052.138 39.734.072 47,1 

 634.365.053 898.190.970 263.825.917 41,6 
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Από τα στοιχεία που παραθέτονται στον πιο πάνω Πίνακα φαίνεται ότι το Τµήµα 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας προβαίνει συχνά σε ψηλότερες εκτιµήσεις της 
αξίας µεταβιβαζοµένων ακινήτων, από τα ποσά που δηλώνονται στο Τµήµα 
Εσωτερικών Προσόδων για σκοπούς φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.  Για τη 
δεκαετή περίοδο 1989-1998 όπως αναφέρεται πιο πάνω, το ποσό των πωλήσεων 
που δηλώθηκε στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων και επανεκτιµήθηκε από το 
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας,  ήταν £634,4 εκ..   Η αντίστοιχη εκτίµηση 
του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας ήταν £898,2 εκ., δηλαδή κατά 
£263,8 εκ. µεγαλύτερη του ποσού που λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισµό του 
φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.  Το ποσοστό της διαφοράς εκτίµησης του 
Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων από τις δηλώσεις πωλήσεων του Τµήµατος 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας κυµαίνεται µεταξύ  30,2% (για το 
1990)(χαµηλότερου σηµείου) και 47,1% (για το 1998) (ψηλότερης διαφοράς), ή 
συνολικά για όλη την περίοδο 41,6% αυξηµένες εκτιµήσεις του Τµήµατος 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας. 

Φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα ότι οι πρόνοιες του Νόµου ΚΚ, επιτρέπουν 
στους φορολογούµενους να δηλώνουν για σκοπούς φορολόγησης των 
κεφαλαιουχικών κερδών, σηµαντικά χαµηλότερες τιµές πώλησης από τις 
αντίστοιχες εκτιµήσεις του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, οι οποίες 
χρησιµοποιούνται ως βάση για σκοπούς υπολογισµού των µεταβιβαστικών τελών. 

Υπολογίζεται ότι εάν το ποσό της διαφοράς των εκτιµήσεων του Τµήµατος 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας από τις δηλωθείσες τιµές πώλησης στο Τµήµα 
Εσωτερικών Προσόδων εφορολογείτο µε τον ισχύοντα συντελεστή φόρου (20%), 
µη λαµβανοµένων υπόψη τυχόν εξαιρέσεων, θα επέφερε επιπλέον έσοδα της 
τάξης των £52,8 εκ., έναντι £71,4 εκ. φόρου που επιβλήθηκε τα δέκα τελευταία 
χρόνια. 

Από την αναλυτική σύγκριση επίσης σηµαντικού αριθµού δηλώσεων για σκοπούς 
φόρου κεφαλαιουχικών κερδών µε τα αντίστοιχα στοιχεία του Τµήµατος 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, προκύπτει ότι σε αρκετές περιπτώσεις, τα ποσά 
στα οποία βασίστηκε ο υπολογισµός του φόρου, σύµφωνα µε τις δηλώσεις των 
φορολογουµένων είναι πολύ χαµηλότερα από τις εκτιµήσεις του Τµήµατος 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.  Τα ποσοστά των διαφορών αυτών είναι πολύ 
ψηλότερα του µέσου όρου (41,6%) διαφορών που ισχύουν για ολόκληρη την 
τελευταία δεκαετή περίοδο.  Αναλυτικός Πίνακας τέτοιων συγκρίσεων στον οποίο 
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εµφανίζεται και ο φόρος που αναλογεί στις διαφορές, εάν ως βάση χρησιµοποιείτο 
η εκτιµηµένη από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας τιµή πώλησης, 
εµφανίζεται στο Παράρτηµα «Α».  Στη στήλη (δ) του Παραρτήµατος αυτού 
παρατηρούνται αυξηµένες εκτιµήσεις του Κτηµατολογίου που κυµαίνονται από 
49% - 598%. 

Από τον έλεγχο προέκυψε επίσης ότι σε αρκετές περιπτώσεις δηλώνονται από 
τους πωλητές-διαθέτες πολύ χαµηλά ποσά, σε σχέση µε την εκτιµηµένη αξία των 
ακινήτων της 1.1.80, όπως αναπροσαρµόζεται µε το πληθωρισµό.  Αποτέλεσµα 
είναι να δηµιουργείται φορολογική ζηµιά, για την οποία δε γίνεται διερεύνηση από 
το Τµήµα κατά πόσο είναι πραγµατική και επαρκώς τεκµηριωµένη.  Η ζηµιά αυτή, 
µεταφέρεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου Κεφαλαιουχικών Κερδών έναντι 
µελλοντικών κερδών, µε συνεπαγόµενη ανάλογη µείωση του πληρωτέου φόρου.  
Στο Παράρτηµα «Β» δίνεται αριθµός τέτοιων παραδειγµάτων. 

3.6.2  Εκτιµηµένη αξία ιδιοκτησίας κατά την 1.1.80. 

(α) Η εκτιµηµένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας την 1.1.80 όπως διενεργήθηκε 
από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας δυνάµει των προνοιών του άρθρου 
69(1) του περί «Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση)» Νόµου 
ΚΚ 224, και συµπληρώθηκε µε τη δηµοσίευση της στις 9.10.92, θα πρέπει να 
εκσυγχρονίζεται µε την αξία µεταγενέστερων από την ηµεροµηνία της εκτίµησης 
προσθηκών ή βελτιώσεων.  Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
επανεκτίµησης, οι χρησιµοποιούµενες αξίες για υπολογισµό του κέρδους, 
κεφαλαιουχικού κέρδους, των µεταβιβαστικών δικαιωµάτων του Κτηµατολογίου, 
κ.τ.λ., σε αρκετές περιπτώσεις, είναι χαµηλότερες από αυτές που πραγµατικά 
ισχύουν κατά το χρόνο της διάθεσης (πώλησης) της ιδιοκτησίας.  

Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις, όπου οι δηλώσεις µεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας 
δεν περιλάµβαναν κτίρια ή νέες προσθήκες και βελτιώσεις, µε αποτέλεσµα να 
υπολογίζεται λιγότερος φόρος κεφαλαιουχικών κερδών, φόρος ακίνητης 
ιδιοκτησίας, µεταβιβαστικά τέλη κτηµατολογίου και άλλοι δηµοτικοί φόροι. 

(β) Για τον υπολογισµό του φορολογητέου κέρδους, σύµφωνα µε τις πρόνοιες 
του άρθρου 6(2) του Νόµου ΚΚ , αφαιρείται από το προϊόν διάθεσης, µεταξύ 
άλλων εκπτώσεων,  « η αξία της ιδιοκτησίας κατά την 1η Ιανουαρίου, 1980 ..», 
όπως εκτιµήθηκε από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, µε διευκρίνιση 
στο εδάφιο (ιι) του ίδιου άρθρου ότι: 

   - - -  
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«σε περίπτωση που κατά τη γενική εκτίµηση της ιδιοκτησίας λήφθηκαν 
υπόψη οποιεσδήποτε προσθήκες ή αλλαγές που έγιναν µετά την 1η 
Ιανουαρίου 1980, αξία της ιδιοκτησίας θα λογίζεται η αγοραία αξία της, όπως 
είχε την 1η Ιανουαρίου 1980». 

Με την ερµηνεία που δινόταν µέχρι πρόσφατα στα άρθρα 6(α) και 6(α)(ιι), η αξία 
βελτιώσεων και προσθηκών µετά την 1.8.1980, αφαιρείτο από την αξία πώλησης, 
αφού αναπροσαρµόζονταν ανάλογα µε την αύξηση του πληθωρισµού, άσχετα µε 
το γεγονός ότι είχε εκτιµηθεί από το Κτηµατολόγιο σε τιµές 1.1.80. 

Σύµφωνα µε την απόφαση του ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην υπόθεση αρ. 1009/96, 
η πρακτική αυτή θεωρείται αντίθετη µε τις πρόνοιες νόµου. 

Εποµένως ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων οφείλει να 
χρησιµοποιεί τη γενική εκτίµηση του Κτηµατολογίου, όταν αυτή έχει καταστεί 
τελική, στον καθορισµό του κέρδους από τη διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας, 
περιλαµβανοµένων και µεταγενέστερων προσθηκών ή βελτιώσεων. 

Η διαφορά που θα προέκυπτε στο ποσό του επιβληθέντος µέχρι σήµερα φόρου, 
εάν εφαρµοζόταν αναδροµικά η απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, δεν µπορεί 
πρακτικά να υπολογιστεί.  Τέτοιος υπολογισµός απαιτεί επανεξέταση όλων των 
προηγούµενων περιπτώσεων που επηρεάζονται, πράγµα που θα απαιτούσε 
δυσανάλογο χρόνο και κόστος, σε σύγκριση µε το όφελος που θα προέκυπτε.  
Από τη διερεύνηση όµως περιορισµένου αριθµού υποθέσεων, προκύπτει ότι, η 
εφαρµογή της απόφασης του Ανωτάτου, θα έχει ως αποτέλεσµα την επιβολή 
χαµηλότερου φόρου. 

Το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων µελετά την τροποποίηση του άρθρου 6(α)(ιι), 
κατά τρόπο που να επιτρέπει τη χρήση της µεθόδου που εφαρµοζόταν πριν την 
έκδοση της προαναφερθείσας δικαστικής απόφασης. 

3.7  ∆ιαδικασία µεταβίβασης κυριότητας ακινήτων.  Για όλες τις µεταβιβάσεις 
κυριότητας ακίνητης ιδιοκτησίας, είτε αφορούν πώληση είτε δωρεά, υποχρεωτικά οι 
συµβαλλόµενοι, πρέπει να εξασφαλίσουν από το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων 
«Πιστοποιητικό ∆ιευθέτησης Φορολογικής Υποχρέωσης Φόρου Ακίνητης 
Ιδιοκτησίας/Κεφαλαιουχικών Κερδών» (΄Εντυπο Ν.313) αφού υποβάλουν τις 
απαιτούµενες από τη νοµοθεσία δηλώσεις Ακινήτου Ιδιοκτησίας, για µεταβίβαση 
του ακινήτου στο Κτηµατολόγιο. 
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Στην περίπτωση πωλήσεων, αλλά όχι δωρεών, είναι αναγκαία η ταυτόχρονη 
παρουσία του διαθέτη/πωλητή και αγοραστή στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει καθορίσει ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος 
Εσωτερικών Προσόδων, προκειµένου να συµπληρωθούν οι απαραίτητες 
διαδικασίες συµπλήρωσης δηλώσεων και εξασφάλιση αναγκαίων για τη µετέπειτα 
µεταβίβαση κυριότητας ακινήτου ιδιοκτησίας πιστοποιητικών. 

Μαζί µε τη δήλωση διάθεσης ιδιοκτησίας, πρέπει να υποβληθούν στο Τµήµα 
Εσωτερικών Προσόδων και απαντήσεις σε προκαθορισµένο ερωτηµατολόγιο 11 
σηµείων (΄Εντ. Ε.Πρ. 413/95), ζητούνται, µεταξύ άλλων, στοιχεία και πληροφορίες 
για τους λόγους διάθεσης του ακινήτου, τρόπο διάθεσης του προϊόντος πώλησης, 
τρόπο απόκτησης, ή σε περίπτωση αγοράς ο τρόπος χρηµατοδότησης κ.τ.λ., για 
να αξιολογήσει το Τµήµα κατά πόσο το κέρδος από την πώληση θα φορολογηθεί 
µε βάση τον περί Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµο ή µε τον περί Φόρου 
Εισοδήµατος Νόµο. 

Με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται, το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων 
υπολογίζει το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, άσχετα µε το κατά πόσο προκύπτει 
πληρωτέο ποσό ή όχι, και παραδίνει ή αποστέλλει τη φορολογία στο διαθέτη.  Η 
διαδικασία αυτή κρίνεται αναγκαία, εφόσο µε τις πρόνοιες του Νόµου πρέπει να 
τηρούνται στοιχεία για κάθε φορολογούµενο, καθόλη τη διάρκεια της ζωής του, για 
να εντοπίζεται πότε έχει υπερβεί το αφορολόγητο ποσό. 

Σε περίπτωση που προκύπτει πληρωτέος φόρος, πρέπει οπωσδήποτε να 
καταβληθεί πριν από τη µεταβίβαση της ιδιοκτησίας, όπως προνοεί ο Νόµος που 
τροποποιήθηκε στις 28.5.99 (Ν.48(Ι)/99). 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τους κτηµατοµεσίτες και όσους ασχολούνται 
µε την ανάπτυξη και εµπορία ακίνητης ιδιοκτησίας (διαχωρισµό οικοπέδων, 
ανέγερση κατοικιών και διαµερισµάτων προς πώληση κ.τ.λ.), οι οποίοι δε 
φορολογούνται µε βάση τον περί Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµο, αλλά βάσει του 
περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο.  Αποτέλεσµα της τακτικής αυτής, είναι να 
συσσωρεύεται µεγάλος όγκος στοιχείων στους φορολογικούς φακέλους, τα οποία 
δεν προβλέπεται να αξιοποιηθούν. 
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4.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

4.1 Συνοπτικά οικονοµικά αποτελέσµατα. 

(α) Για την περίοδο 1.8.1980 - 31.12.1998 επιβλήθηκε συνολικά φόρος ύψους 
£87,3 εκ. και εισπράχθηκαν £67,2 εκ.  Το τρέχον άµεσο κόστος διαχείρισης της 
φορολογίας που αντιπροσωπεύει τους µισθούς του προσωπικού που ασχολείται 
µε την επιβολή και είσπραξη του φόρου, ανέρχεται σε £1 εκ. περίπου ετήσια (τιµές 
1988). 

(β) Με βάση την ανάλυση των στοιχείων της δεκαετούς περιόδου 1989-1998 
προκύπτει ότι, κατά µέσο όρο επιβάλλεται φόρος της τάξης του 3,1% στην αξία της 
πωλούµενης ακίνητης ιδιοκτησίας.  Για την περίοδο 1998 το ποσοστό αυτό 
µειώθηκε στο 2,2% (2,1% για το 1997) έναντι 4,3% της περιόδου 1989-1991. 

(γ) Οι καθυστερηµένες οφειλές φόρου ανέρχονται στο 28,4% του συνολικού 
φόρου που επιβλήθηκε κατά την περίοδο 1989-1998.  Στο σύνολο των 
καθυστερηµένων οφειλών (£20,3 εκ. στις 31.12.98) περιλαµβάνονται £6,18 εκ. 
που βρίσκονται υπό ένσταση ή προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο και £6,94 εκ. 
που οφείλονται από εκκλησιαστικές αρχές και µοναστήρια και η είσπραξη τους 
είναι αµφίβολη λόγω του αδιευκρίνιστου ακόµη νοµικού ισχυρισµού ότι 
αντισυνταγµατικά επιβλήθηκε ο φόρος αυτός. 

4.2  Πρόσφατες τροποποιήσεις του Νόµου.  Η τροποποίηση του Νόµου που 
ισχύει από το Μάιο του 1999 και υποχρεώνει την καταβολή του φόρου 
κεφαλαιουχικών κερδών πριν από τη µεταβίβαση της κυριότητας της ακίνητης 
ιδιοκτησίας, αναµένεται ότι θα λύσει ριζικά το πρόβληµα της µη έγκαιρης 
είσπραξης του επιβαλλόµενου φόρου. 

Θα παραµείνει όµως προς είσπραξη το σηµαντικό ποσό των £20 εκ. περίπου που 
οφείλετο πριν από την έγκριση της τροποποίησης του Νόµου. 

4.3  Προϊόν διάθεσης (πώλησης) ιδιοκτησίας (άρθρο 9(1) του Νόµου) ΚΚ.  Οι 
τιµές διάθεσης (πώλησης) που δηλώνονται από τους φορολογούµενους, είναι 
µικρότερες κατά µέσο όρο 42% των αντίστοιχων εκτιµήσεων του Κτηµατολογίου, 
για τα ίδια ακίνητα. 

Λόγω των προνοιών του άρθρου 9(1) του Νόµου ΚΚ, ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος 
Εσωτερικών Προσόδων έχει περιορισµένη δυνατότητα αµφισβήτησης των ποσών 
πώλησης που δηλώνονται για σκοπούς προσδιορισµού των κεφαλαιουχικών 
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κερδών.  Πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο να αποδείξει ότι η δήλωση του 
φορολογούµενου ήταν ψευδής, πράγµα που πρακτικά πολύ δύσκολα 
τεκµηριώνεται. 

Εποµένως, µε τις σηµερινές πρόνοιες της νοµοθεσίας, οι φορολογούµενοι έχουν τη 
δυνατότητα να αποφεύγουν την καταβολή φόρου, δηλώνοντας χαµηλότερα κατά 
κανόνα ποσά από εκείνα που εκτιµάται ότι ήταν λογικό να ίσχυσαν, κατά το χρόνο 
της αγοραπωλησίας σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του Κτηµατολογίου. 

Εάν υποτεθεί ότι οι εκτιµήσεις του Κτηµατολογίου για την αξία των ακινήτων που 
πωλούνται είναι περίπου αντιπροσωπευτικές των συνθηκών που επικρατούν στην 
αγορά ακινήτων και υιοθετούντο για σκοπούς υπολογισµού του φόρου 
κεφαλαιουχικών κερδών, τότε για τη δεκαετία 1989-1998, υπολογίζεται ότι η 
φορολογία θα επέφερε επιπλέον έσοδα της τάξης των £53 εκ., συνολικά, ή κατά 
µέσο όρο £5 εκ., ετήσια. 

Επιπρόσθετα, από την λεπτοµερή ανάλυση αριθµού υποθέσεων, προκύπτει ότι οι 
διαφορές  µεταξύ δηλουµένων αξιών ακίνητης ιδιοκτησίας στο Τµήµα Εσωτερικών 
Προσόδων και Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, σε µερικές περιπτώσεις 
αποκλίνουν κατά πολύ του µέσου όρου της τελευταίας δεκαετίας που υπολογίζεται 
στο 42%.  ∆ίνονται παραδείγµατα στο Παράρτηµα «Α» όπου το Κτηµατολόγιο 
εκτιµά µέχρι και έξι φορές περισσότερο από τη δήλωση του φορολογούµενου την 
ίδια ακίνητη ιδιοκτησία. 

4.4  Συµπληρωµατικές εκτιµήσεις από το Κτηµατολόγιο.  ∆ε γίνεται 
συστηµατική επανεκτίµηση της ακίνητης ιδιοκτησίας από τον Κλάδο Εκτιµήσεων 
του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται το 
ποσό του βεβαιούµενου φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, αλλά και σειράς άλλων 
φορολογιών (π.χ. φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, δηµοτικών φόρων κ.τ.λ.). 

Η γενική εκτίµηση της ακίνητης ιδιοκτησίας ολόκληρης της περιοχής που ελέγχεται 
από το Κράτος συµπληρώθηκε µε τη δηµοσίευση της στις 9.10.92.  Για τις αλλαγές 
όµως που επιφέρονται στην ακίνητη ιδιοκτησία (ανέγερση οικοδοµών, 
κατεδαφίσεις, νέα οικόπεδα κ.τ.λ.), η επανεκτίµηση περιορίζεται στις περιπτώσεις 
που υποβάλλονται αιτήσεις «εκσυγχρονισµού» τίτλων ιδιοκτησίας, ενώ αναµένεται 
ότι η µηχανογράφηση των δραστηριοτήτων του Τµήµατος Κτηµατολογίου και 
Χωροµετρίας και η εισαγωγή νέων συστηµάτων εκτίµησης θα λύσουν ριζικά το 
πρόβληµα. 
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4.5  Απόφαση Ανωτάτου ∆ικαστηρίου για ορισµό «εκτιµηµένης αξίας».  Η 
πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ότι για τον υπολογισµό του 
κέρδους πρέπει να αφαιρείται από την τιµή διάθεσης η εκτιµηµένη αξία της 
ακίνητης ιδιοκτησίας κατά την 1.1.1980, όπως καθορίστηκε µε τη γενική εκτίµηση 
του Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, περιλαµβανοµένων και 
µεταγενέστερων βελτιώσεων ή προσθηκών, ανατρέπει την πρακτική που 
ακολουθείτο από το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων.  Σύµφωνα µε την πρακτική 
αυτή, βελτιώσεις και προσθήκες µεταγενέστερες της 1.1.1980 δε 
συµπεριλαµβάνονταν στην εκτιµηµένη αξία του ακινήτου κατά την ηµεροµηνία 
αυτή, για σκοπούς προσδιορισµού του φορολογητέου κέρδους σύµφωνα µε το 
Νόµο ΚΚ, αλλά αντίθετα, οι σχετικές δαπάνες αφαιρούνταν από την τιµή διάθεσης, 
αφού αναπροσαρµόζονταν σύµφωνα µε την αύξηση του πληθωρισµού. 

4.6  ∆ιαδικασίες επιβολής του φόρου.  Το σύστηµα φορολογίας των 
κεφαλαιουχικών κερδών συνδέεται άµεσα µε το αντίστοιχο σύστηµα φορολογίας 
της Ακίνητης Ιδιοκτησίας και τη διαδικασία µεταβίβαση της στο Τµήµα 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.  Για όλες τις περιπτώσεις εκτός των δωρεών είτε 
προκύπτει φόρος είτε όχι, ο ιδιοκτήτης και ο αγοραστής υποχρεούνται όπως 
ακολουθήσουν ολόκληρη τη διαδικασία που καθιερώθηκε, για εξασφάλιση των 
αναγκαίων πιστοποιητικών, προκειµένου να τα παρουσιάσουν στο Κτηµατολόγιο, 
για να γίνει δεκτή η δήλωση µεταβίβασης. 

Παρά το γεγονός ότι οι διαδικασίες αυτές προκαλούν αρκετή ταλαιπωρία στο κοινό, 
απώλεια χρόνου και έξοδα, θεωρούνται αναγκαίες επειδή εξασφαλίζουν την 
επιβολή και είσπραξη των σχετικών φόρων. 
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5.0  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

5.1  Κατάργηση του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.  Να εξεταστεί η 
πιθανότητα κατάργησης του φόρου ΚΚ, επειδή η εφαρµογή του είναι δύσκολη, 
εξυπακούει ψηλά διοικητικά κόστα και η απόδοση του έχει µειωθεί πέρα από το 
50% κατά την περίοδο 1997-1999 (2,15% περίπου επί της αξίας πώλησης 
ακινήτων), σε σύγκριση µε την περίοδο 1989-1991 (4,3%).  Σε αντικατάσταση των 
απωλεσθέντων εσόδων που θα συνεπάγεται η κατάργηση της νοµοθεσίας, να 
αξιολογηθεί η υιοθέτηση της καταλληλότερης από τις ακόλουθες δυο 
προτεινόµενες µακροπρόθεσµες λύσεις. 

5.1.1  Επιβολή τέλους στην αξία πωλήσεων ακίνητης ιδιοκτησίας.  Να 
µελετηθεί το ενδεχόµενο εισαγωγής νέας νοµοθεσίας για επιβολή ενός 
καθορισµένου τέλους της τάξης του 2% στην αξία πώλησης της ακίνητης 
ιδιοκτησίας, που λαµβάνεται υπόψη για σκοπούς υπολογισµού των 
µεταβιβαστικών δικαιωµάτων από το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας. 

Για σκοπούς διασφάλισης της Κυβερνητικής Πολιτικής, όπως µη επιβαρύνονται οι 
ασθενέστερες οικονοµικά τάξεις µε τη φορολογία αυτή, να καθοριστούν 
συγκεκριµένες κατηγορίες εξαιρέσεων, όπως π.χ. δωρεές, πωλήσεις κατοικίας 
κ.τ.λ. 

Υποχρέωση καταβολής του φόρου θα έχουν οι διαθέτες/πωλητές ακίνητης 
ιδιοκτησίας κατά τη µεταβίβαση στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, το 
οποίο θα εισπράττει και διαχειρίζεται γενικά τη νοµοθεσία αυτή, όπως ισχύει 
σήµερα για τα τέλη µεταβιβαστικών δικαιωµάτων. 

Βασικά πλεονεκτήµατα της εισήγησης αυτής, θα είναι η εξασφάλιση του ίδιου 
ύψους κρατικού εσόδου µε σηµαντικά λιγότερα διοικητικά έξοδα, η ουσιαστική 
απλοποίηση των διαδικασιών υπολογισµού καταβολής του φόρου και µεταβίβασης 
της ακίνητης ιδιοκτησίας.  Το προσωπικό το οποίο δε θα απαιτείται από την 
προτεινόµενη αλλαγή και ανήκει, κατά κύριο λόγο, στην κατηγορία του εναλλάξιµου 
γραµµατειακού προσωπικού, µπορεί να αξιοποιηθεί παραγωγικά σε άλλες 
υπηρεσίες. 

5.1.2  Ενοποίηση µε παρεµφερείς φορολογίες.  Να µελετηθεί το ενδεχόµενο 
ενοποίησης του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών µε παρεµφερείς φορολογίες, όπως 
της Ακίνητης Ιδιοκτησίας που διέπεται από το Νόµο αρ. 24 του 1980 όπως 
τροποποιήθηκε από το 1984 µέχρι το 1994. 
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Η καθιέρωση ενοποιηµένης φορολογίας που θα έχει ως κοινή βάση την εκτιµηµένη 
αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας, θα µειώσει σηµαντικά το άµεσο κόστος µισθοδοσίας 
του προσωπικού του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων, θα διευκολύνει και 
απλοποιήσει τις διαδικασίες µεταβίβασης ακινήτων, µε συνέπεια τη µείωση της 
ταλαιπωρίας και εξοικονόµηση εργάσιµου χρόνου του κοινού και θα επιτρέψει την 
έγκαιρη και αποτελεσµατική είσπραξη των δηµοσίων εσόδων.  Η υπό εισήγηση 
νέα φορολογία να βασίζεται στα ακόλουθα: 

(α) Να υπολογίζεται ως ενιαίο ποσοστό στην αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας που 
έχει προκύψει από τη γενική εκτίµηση που πραγµατοποιήθηκε από το Τµήµα 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας δυνάµει του άρθρου 9 του περί «Ακινήτου 
Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµησις) Νόµου, Κεφ. 224, και 
συµπληρώθηκε µε δηµοσίευση της στις 9.10.92, καθώς και την επανεκτίµηση που 
πρέπει να διενεργείται, όταν γίνονται ουσιώδεις προσθήκες και βελτιώσεις που 
έχουν ως αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση της αξίας του ακινήτου. 

(β) Βεβαίωση και διαχείριση ενοποιηµένης φορολογίας.  Η βεβαίωση και 
διαχείριση της ενοποιηµένης φορολογίας να γίνεται από το Τµήµα Κτηµατολογίου 
και Χωροµετρίας, µε βάση τις πληροφορίες του υφιστάµενου Μηχανογραφηµένου 
Συστήµατος Πληροφοριών Γης, καθώς και το υφιστάµενο σύστηµα τήρησης 
προσωπικού φακέλων ακίνητης ιδιοκτησίας, το οποίο µπορεί να αντικατασταθεί 
όταν συµπληρωθεί η µηχανογράφηση όλων των δεδοµένων ακίνητης ιδιοκτησίας.  
Η βεβαίωση του φόρου  να γίνεται αυτόµατα, χωρίς την υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες. 

(γ) Είσπραξη φόρου.  Την ευθύνη είσπραξης του φόρου να συνεχίσει να έχει το 
Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων, το οποίο διαθέτει τα ανάλογα τµήµατα, 
µηχανισµούς και διαδικασίες.  Παράλληλα, να µελετηθούν τρόποι και διαδικασίες 
για να καταστεί δυνατή η πληρωµή του φόρου αυτού (όπως και άλλων φόρων  
που διαχειρίζεται το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων) στις Εµπορικές Τράπεζες ή 
Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύµατα. 

(δ) ΄Ελεγχος πληρωµής κατά τη µεταβίβαση.  Κατά την υποβολή δήλωσης 
µεταβίβασης στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, να ελέγχεται ότι έχουν 
ήδη καταβληθεί οι φόροι που βαρύνουν το ακίνητο, µε σύνδεση των 
µηχανογραφηµένων συστηµάτων πληροφοριών γης του Κτηµατολογίου και 
Είσπραξης Φόρων του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων. 
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(ε) Ποσοστά φόρου και αφορολόγητα ποσά.  Τα ποσοστά φόρου να 
αυξάνονται κλιµακωτά και καθοριστούν κατώτατα όρια αφορολόγητων ποσών, 
ούτως ώστε να επιβαρύνονται περισσότερο οι ιδιοκτήτες µεγαλύτερης αξίας 
ακινήτων και διατηρηθεί έτσι η αρχή της δικαιότερης φορολογικής µεταχείρισης των 
ασθενέστερων οικονοµικά τάξεων. 

5.2  Βραχυπρόθεσµα και µέχρι τη µελέτη ή πιθανή υλοποίηση των υπαλλακτικών 
εισηγήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 - 5.1.2 της έκθεσης, 
εισηγούµαι: 

5.2.1  Καθυστερηµένες οφειλές. 

(α) Να διευκρινιστεί η νοµική εγκυρότητα ή µη των οφειλών ύψους £6,94 εκ. των 
εκκλησιαστικών αρχών και µοναστηριών, που περιλαµβάνονται στις συνολικές 
καθυστερήσεις ύψους £20,3 εκ., στις 31.12.98.  Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα, να 
προωθηθούν κατάλληλα µέτρα είσπραξης ή διαγραφή τους. 

(β) Εν όψει του γεγονότος ότι µε την πρόσφατη τροποποίηση του Νόµου ΚΚ η 
είσπραξη της φορολογίας θα είναι άµεση, δε δικαιολογείται δηµιουργία νέων 
καθυστερηµένων οφειλών.  Ενδείκνυται όπως επεκταθεί η λήψη των δικαστικών 
µέτρων για είσπραξη όλων των παλαιών οφειλών. 

5.2.2  Πρόσφατη δικαστική απόφαση για καθορισµό «εκτιµηµένης αξίας». 

 

 

 

 

5.2.3  Να καθοριστεί εσωτερική διαδικασία στο Τµήµα Εσωτερικών προσόδων, 
βάσει της οποίας να διερευνούνται δηλώσεις της τιµής διάθεσης (πώλησης) 
ακινήτων που διαφέρουν σε σηµαντικό βαθµό (π.χ. πέρα από ένα καθορισµένο 
από τον ΄Εφορο Φόρου Εισοδήµατος ποσοστό) από την αντίστοιχη εκτίµηση του 
Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, κατά τη µεταβίβαση τους. 

(γ) Συστηµατική επανεκτίµηση ακίνητης ιδιοκτησίας.  Το Τµήµα 
Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας πρέπει να διευθετήσει όπως γίνεται συστηµατική 
επανεκτίµηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, εκεί όπου γίνονται ουσιώδεις προσθήκες 
και βελτιώσεις και διαφοροποιούν σηµαντικά την αξία ακινήτων.  
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Επίσης πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες διευθετήσεις, ώστε το Τµήµα Κτηµατολογίου 
και Χωροµετρίας να προµηθεύει το Τµήµα Εσωτερικών προσόδων µε τους νέους 
καταλόγους επανεκτιµήσεων, τόσο για έλεγχο της ορθότητας/λογικότητας των 
διαφόρων δηλώσεων φορολογουµένων, αλλά και υπολογισµό του ορθού ποσού 
των σχετικών φόρων. 

  

 

 

 

REF.: PERFORM/GAINSTAX/RE9912000.A01 



  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
∆ιαφορές δηλωθείσας τιµής πώλησης ακίνητης στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων, 

µε εκτιµήσεις Τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας και αναλογούν φόρος. 

 

 (α) (β) (γ) (δ)  
 
 

Αρ. Φακέλου 

∆ηλωθέν 
προϊόν 
διάθεσης 

 
Εκτίµηση 
Κτηµατολ. 

 
∆ιαφορά 

(β-α) 

 
 

γ/α 

Αναλογία 
φόρου 
(20%) 

 £ £ £ % £ 
5147100940001 57.000 100.000 43.000 75 8.600 
2712938950001 28.000 65.000 37.000 132 7.400 
4043482950001 45.000 75.000 30.000 67 6.000 
4349858950011 45.000 75.000 30.000 67 6.000 
5431484940001 37.000 80.000 43.000 116 8.600 
123883950001 35.000 60.000 25.000 71 5.000 

1231883950001 35.000 65.000 25.000 71 5.000 
0799860930002 30.000 65.000 35.000 116 7.000 
4113069930001 40.000 70.000 30.000 75 6.000 
474548940001 100.000 150.000 50.000 50 10.000 
338767930001 40.000 60.000 20.000 50 4.000 
597839893001 60.000 100.000 40.000 67 8.000 

Π2077/94 52.000 129.000 68.000 130 13.600 
Π6768/93 70.000 120.000 50.000 70 10.000 
Π3563/93 50.000 90.000 40.000 80 8.000 
Π1059/93 30.000 65.000 35.000 116 7.000 
Π1455/94 15.000 50.000 35.000 233 7.000 
Π3307/93 23.000 75.000 52.000 226 10.400 
Π635/95 28.000 65.000 37.000 132 7.400 
Π2030/95 37.000 80.000 43.000 116 8.600 
Π1015/95 10.000 40.000 30.000 300 6.000 
Π1972/96 240.350 360.000 119.650 49 23.930 
Π2995/96 10 210.000 209.990 * 41.998 
Π5093/96 250.000 450.000 200.000 80 40.000 
Π8589/96 260.000 420.000 160.000 62 32.000 
Π3703/97 65.000 450.000 385.000 592 77.000 
Π1117/97 21.500 150.000 128.500 598 25.700 
Π845/98 113.000 240.000 127.000 112 25.400 
Π568/98 150.000 260.000 110.000 73 22.000 
Π4040/98 50.000 180.000 130.000 260 26.000 
Π977/98 340.000 650.000 310.000 91 62.000 
∆2173/98 --- 570.000 570.000 * 114.000 
Π631/99 32.150 180.000 147.850 460 29.570 
Π1745/99 230.000 800.000 570.000 247,8 114.000 

*Για  σκοπούς κεφαλαιουχικών κερδών έγινε αποδεκτή δήλωση της δωρεάς. 



  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 

 

Πωλήσεις που παρουσιάζουν ζηµιά για σκοπούς φόρου κεφαλαιουχικών κερδών 

 
 

Αρ. Φακέλου 
Αναπροσ. αξία 

1.1.80 
 

Προϊόν διάθεσης 
Φορολογική 

Ζηµιά 
 £ £ £ 

95160417 104.918 75.000 (29.918) 

03776646 341.790 265.000 (76.790) 

995021227 166.395 105.000 (61.395) 

20054526 112.785 75.000 (37.785) 

20054526 130.670 90.000 (40.670) 

20005558 133.219 92.500 (40.719) 

20003952 569.521 375.000 (194.521) 

95021227 119.993 75.000 (44.993) 

06652264 164.054 101.000 (63.054) 

95069157 135.184 112.500 (22.684) 

4114676 76.357 50.000 (26.567) 

665264 165.835 101.000 (64.836) 

665264 163.711 83.000 (80.711) 

03481938 114.475 78.000 (36.575) 

03771990 98.229 80.000 (18.229) 

95069163 135.184 112.500 (22.684) 

 


