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ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Τροποποιήςεισ, ημερομηνία πληρωμήσ και εκπτώςεισ   

Στισ 14 Ιουλίου 2016, θ Βουλι των Αντιπροςϊπων, ψιφιςε τροποποιιςεισ ςτον Περί Φορολογίασ 
Ακίνθτθσ Ιδιοκτθςίασ Νόμο, οι οποίεσ δθμοςιεφτθκαν ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Δθμοκρατίασ ςτισ 25 
Ιουλίου 2016. Με βάςθ τισ τροποποιιςεισ, μειϊνεται το ποςό τθσ καταβολισ του φόρου για το 
φορολογικό ζτοσ 2016 και καταργείται θ καταβολι του από το φορολογικό ζτοσ 2017 και μετζπειτα.  
 
Οι τροποποιιςεισ ςτον Περί Ακίνθτθσ Ιδιοκτθςίασ Νόμο είναι ωσ ακολοφκωσ: 
 

 Εάν ο φόροσ για το φορολογικό ζτοσ 2016 καταβληθεί μέχρι και τισ 31 Οκτωβρίου 2016, τότε κα 
παραχωρείται έκπτωςη 75% επί του οφειλόμενου ποςοφ. Δθλαδι, ο φορολογοφμενοσ κα 
καταβάλει μόνο 25% επί του οφειλόμενου φόρου ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ. 

 Εάν ο φόροσ για το φορολογικό ζτοσ 2016 καταβληθεί μεταξφ 1 Νοεμβρίου 2016 έωσ 31 
Δεκεμβρίου 2016, τότε κα παραχωρείται έκπτωςη 72,5% επί του οφειλόμενου ποςοφ. Δθλαδι, ο 
φορολογοφμενοσ κα καταβάλει μόνο 27,5% επί του οφειλόμενου φόρου ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ. 

 Σε περίπτωςθ που ο φόροσ ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ  για το φορολογικό ζτοσ 2016 καταβλθκεί μετά 
την 31 Δεκεμβρίου 2016 τότε κα επιβάλεται χρηματική επιβάρυνςη 10% επί του ποςοφ που κα 
ζπρεπε να καταβλθκεί μεταξφ 1 Νοεμβρίου 2016 ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2016. 

 Σε περίπτωςθ που ο φόροσ ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ δεν υπερβαίνει τα €10 (δζκα ευρϊ), τότε δεν κα 
ειςπράττεται. 

 Ο φόροσ ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ καταργείται από το φορολογικό έτοσ 2017 και μετζπειτα. 
 
Είμαςτε ςτθ διάκεςθ ςασ να ςασ ςυμβουλεφςουμε ςχετικά με τον φόρο ακίνθτθσ ιδιοκτθςίασ. 
 
 
 

 

 

Το υλικό που περιζχεται ςε αυτό το ενθμερωτικό δελτίο παρζχεται για γενικι ενθμζρωςθ μόνο και δεν προορίηεται ϊςτε να μπορεί 
να αποτελζςει  λογιςτικι, φορολογικι, νομικι ι άλλθ επαγγελματικι ςυμβουλι. Παρακαλϊ όπωσ αποτείνεςτε ςτουσ ςυμβοφλουσ 
ςασ για ςυγκεκριμζνεσ ςυμβουλζσ. 

 Παρόλο ότι  προςπακοφμε να παρζχουμε ακριβείσ και ζγκαιρεσ πλθροφορίεσ, δεν μπορεί να υπάρξει εγγφθςθ ότι οι πλθροφορίεσ 
αυτζσ είναι ακριβείσ κατά τθν θμερομθνία παραλαβισ τουσ ι ότι κα ςυνεχίςουν να είναι ακριβείσ ςτο μζλλον. 
 
Σε καμία περίπτωςθ θ Hassapis & Co (Accountants Auditors) Ltd και το προςωπικό τθσ αυτισ δεν φζρουν καμία ευκφνθ για 
οποιαδιποτε απϊλεια ι ηθμία που προκαλείται ςε κάκε πρόςωπο που βαςίηεται ςε οποιαδιποτε πλθροφορία ι για παραλείψεισ 
που περιζχονται ςτο ενθμερωτικό δελτίο. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, παρακαλϊ όπωσ επικοινωνιςετε μαηί μασ! Θα χαροφμε να ςασ εξυπθρετιςουμε με κάκε δυνατό 
τρόπο! 


