
 

 

Tax Flash   
  

 

According to General Secretary of Public Revenue announcement tax liabilities 

becoming due during the bank holiday can be paid electronically through 

web/internet, phone banking, ATMs, by credit and debit cards or in cash without 

any limitation.  

 

In case of non payment, overdue interest would not be due and the taxpayers that 

have opted for the settlement scheme would not loose any benefits.  

 

With respect to customs, taxpayers can pay their custom liabilities electronically 

through web-Banking and if not possible payments can be realized in cash without 

limitation or via cheques. 

 

 

 

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Γραμματείας Είσπραξης Δημοσίων εσόδων για 

οφειλές που καθίστανται απαιτητές κατα τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, οι 

φορολογούμενοι δύνανται να πληρώνουν ηλεκτρονικά μέσω web/internet banking, 

phone banking, μέσω αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ), η με 

καταβολή μετρητών χωρίς όριο ή με χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών  

 

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και  αν δεν πραγματοποιηθούν οι πληρωμές όσο χρόνο 

διαρκεί η τραπεζική αργία, δεν θα οφείλεται τόκος εκπρόθεσμης καταβολής  και 

δεν θα απόλλυνται οι ρυθμίσεις για το ίδιο παραπάνω διάστημα.  

 

Η υποβολή όλων των δηλώσεων ή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών συνεχίζεται 

κανονικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και προθεσμίες.  

 

Όσον αφορά τα Τελωνεία, οι συναλλασσόμενοι δύνανται να πληρώνουν τις 

τελωνειακές οφειλές τους ηλεκτρονικά, μέσω web-Banking. Όπου δεν είναι δυνατή 

η ηλεκτρονική πληρωμή, για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων, οι πληρωμές 

δύνανται να πραγματοποιούνται τόσο με μετρητά, χωρίς περιορισμό στο ποσό, όσο 

και με επιταγές. 
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