
 

 
 
 
 
 
Οδηγία 14.2020 
 
Αποδέκτες Κλάσης Α και Β 
 

Φόρος και Εισφορά – Υπολογισμός και Καταβολή 
 
Η Οδηγία υπ’ αριθμόν 14.2020 συντάσσεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του περί 

Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, (εφεξής ο 

«Νόμος»). 

 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, παρατίθενται κάτωθι τα υπό αναφορά εδάφια του άρθρου 

74 του Νόμου: 

 

Εδάφιο 5, (…) το ποσό των καθαρών αποδοχών από στοίχημα αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, για 

συγκεκριμένη λογιστική περίοδο, ισούται με "Χ" μείον "Υ", όπου –  

(α) "Χ" είναι τα συνολικά ποσά (pay in) που καταβλήθηκαν στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, στη συγκεκριμένη λογιστική περίοδο, σε σχέση με στοιχήματα που 

διενεργήθηκαν από αυτόν, και  

(β) "Υ" είναι τα συνολικά ποσά (pay out) που καταβλήθηκαν από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, 

κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, ως κέρδη στους παίκτες, ανεξαρτήτως του πότε έγιναν ή κρίθηκαν τα 

στοιχήματα∙ 

 

Εδάφιο 6, κατά τον υπολογισμό του ποσού που οφείλεται σε παίκτη σε σχέση με στοίχημα, 

συνυπολογίζεται οποιοδήποτε άλλο ωφέλημα που εξασφαλίσθηκε από τον παίκτη και δεν 

συνυπολογίζονται τα έξοδα του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β∙ 

 

Εδάφιο 7, όπου παίκτης συμμετέχει σε στοίχημα στα πλαίσια προσφοράς που του επιτρέπει να μην 

καταβάλει κανένα ποσό, ή να καταβάλει πόσο μικρότερο από το ποσό που θα έπρεπε να καταβάλει αν 

δεν υπήρχε η προσφορά, θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους (δηλ. για υπολογισμό φόρου 

και εισφοράς), ότι οφείλει να πληρώσει αυτό το ποσό στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου κατά το χρόνο που έγινε το στοίχημα∙ 

 

 



 

 

 

 

Εδάφιο 8, για  τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) – 

(α) η αναφορά στην καταβολή ποσών σε παίκτη περιλαμβάνει αναφορά στη διατήρηση ποσών για 

λογαριασμό του εν λόγω παίκτη σε περίπτωση που αυτός δύναται να τα αποσύρει σε πρώτη ζήτηση, και 

(β) η επιστροφή ποσού στοιχήματος θεωρείται ως πληρωμή κερδών.  

 

3. Μέθοδος υπολογισμού  

3.1. Αποδέκτη Κλάσης Α  

3.1.1. Με βάση τα εδάφια 6 και 7 του άρθρου 74 του Νόμου, ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α, κατά 

τον υπολογισμό του φόρου και της εισφοράς για συγκεκριμένη λογιστική περίοδο, πρέπει να 

συνυπολογίζει στο "Χ" το ποσό προσφοράς που παραχώρησε στον παίκτη και αυτός διενήργησε 

στοίχημα και να το προσθέτει στο "Υ" κατά τη συγκεκριμένη λογιστική περίοδο που θα το καταβάλει 

ως κέρδος στον παίκτη.  

 

3.1.2. Με βάση το εδάφιο 8(β) του άρθρου 74 του Νόμου, στην περίπτωση που ο αδειούχος αποδέκτης 

Κλάσης Α ακυρώσει στοίχημα, ως προβλέπεται στους κανονισμούς του και επιστρέψει το ποσό στον 

παίκτη, θα συνυπολογίζει το εν λόγω ποσό στο "Υ".    

 

3.1.3. Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α, κατά την καταβολή του φόρου και εισφοράς, πρέπει να 

προσκομίζει αναλυτική κατάσταση – Παράρτημα Α – για τον εκάστοτε λογιστικό μήνα, στην οποία 

να παρουσιάζονται τα κάτωθι: 

i. Αριθμός άδειας αποδέκτη, 

ii. Αριθμός άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και υποστατικού,  

iii. Όνομα/Επωνυμία εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, 

iv. Αριθμός υποστατικού όπως είναι καταχωρημένος στο μηχανογραφημένο σύστημα του 

αποδέκτη, 

v. Διεύθυνση υποστατικού, 

vi. Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων (pay in) ανά υποστατικό ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, 

vii. Ποσό προσφοράς, 

viii. Αναλυτική Κατάσταση Εξόδων (pay out) ανά υποστατικό ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, 

ix. Ποσό επιστροφής χρημάτων (ποσό προσφοράς ή/και ακύρωσης στοιχημάτων), 

x. Μικτό κέρδος (gross profit) ανά υποστατικό ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, 



 

 

 

 

xi. Οφειλόμενο ποσό φόρου και εισφοράς (13%) 

xii. Οφειλόμενο ποσό φόρου (10%), 

xiii. Οφειλόμενο ποσό εισφοράς (2%),  

xiv. Οφειλόμενο ποσό εισφοράς (1%), 

xv. Σύνολο ποσού προμήθειας. 

 

3.2 Αποδέκτη Κλάσης Β 

3.2.1. Με βάση τα εδάφια 6 και 7 του άρθρου 74 του Νόμου, ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β, κατά 

τον υπολογισμό του φόρου και της εισφοράς για συγκεκριμένη λογιστική περίοδο, πρέπει να 

συνυπολογίζει στο "Χ" το ποσό προσφοράς που παραχώρησε στον παίκτη και αυτός διενήργησε 

στοίχημα και να το προσθέτει στο "Υ" κατά τη συγκεκριμένη λογιστική περίοδο που θα το καταβάλει 

ως κέρδος στον παίκτη.  

 

3.2.2. Με βάση το εδάφιο 8(α) του άρθρου 74 του Νόμου, ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β θα 

υπολογίζει στο "Υ" το ποσό που θα καταβάλει στον εκάστοτε παίκτη κατά την απόσυρση των 

χρημάτων του. 

 

3.2.3. Ως εκ τούτου, με βάση το εδάφιο 8(β) του άρθρου 74 του Νόμου, στην περίπτωση που ο 

αδειούχος αποδέκτης ακυρώσει στοίχημα, ως προβλέπεται στους κανονισμούς του, και επιστρέψει το 

ποσό στο λογαριασμό του παίκτη, θα συνυπολογίζει το εν λόγω ποσό στο "Υ".    

 

3.2.4. Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β, κατά την καταβολή του φόρου και εισφοράς, πρέπει να 

προσκομίζει αναλυτική κατάσταση – Παράρτημα Β – για τον εκάστοτε λογιστικό μήνα, στην οποία 

να παρουσιάζονται τα κάτωθι: 

i. Αριθμός άδειας αδειούχου αποδέκτη, 

ii. Επωνυμία νομικής οντότητας αποδέκτη ή/και Εμπορική επωνυμία,  

iii. Συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν στον αδειούχο αποδέκτη, στη συγκεκριμένη λογιστική 

περίοδο, σε σχέση με στοιχήματα (pay in),   

iv. Συνολικά ποσά προσφοράς(offers/bonus/etc.),  

 

 



 

 

 

 

v. Συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από τον αδειούχο αποδέκτη, τη συγκεκριμένη περίοδο, ως 

κέρδη στους παίκτες, ανεξαρτήτως του πότε τα στοιχήματα έγιναν ή κρίθηκαν (pay out),  

vi. Ποσό επιστροφής χρημάτων (ποσό προσφοράς ή/και ακύρωσης στοιχήματος ή/και απόσυρσης 

χρημάτων), 

vii. Μικτό κέρδος (gross gaming revenue), 

viii. Οφειλόμενο ποσό φόρου και εισφοράς (13%) 

ix. Οφειλόμενο ποσό φόρου (10%), 

x. Οφειλόμενο ποσό εισφοράς (2%).  

xi. Οφειλόμενο ποσό εισφοράς (1%).  

 

Οι αναλυτικές καταστάσεις – Παραρτήματα Α και Β – είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Αρχής 

στην ενότητα «ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ/ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ». 

 

4. Περίοδος Πληρωμής  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Νόμου, κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β 

υποχρεούται, μέχρι το τέλος του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την κάθε λογιστική περίοδο, να 

καταβάλει στην Κυπριακή Δημοκρατία οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό φόρου στοιχήματος και στην 

Αρχή την εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου. Ως εκ τούτου, η Αρχή, αποφάσισε ότι ο 

αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β δύναται να αποπληρώσει το οφειλόμενο ποσό φόρου στοιχήματος 

και εισφοράς προς την Αρχή μέχρι και το τέλος του επόμενου μήνα που αφορά (π.χ. για τη λογιστική 

περίοδο μήνα Νοεμβρίου 2020, η καταβολή του φόρου δύναται να εκτελεστεί μέχρι και την 31η 

Δεκεμβρίου 2020). 

 

5. Τρόποι πληρωμής 

5.1. Η καταβολή του φόρου και της εισφοράς θα γίνεται αποδεκτή ΜΟΝΟ με τραπεζικό έμβασμα το 

οποίο θα εκτελείται με τα ακόλουθα στοιχεία:  

Πιστωτικό Ίδρυμα: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

Δικαιούχος: Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ή National Betting Authority  

 

IBAN: CY71 0020 0195 0000 3570 3046 0931(έντυπη μορφή) ή  

CY71002001950000357030460931(ηλεκτρονική μορφή) 



 

 

 

 

Swift (κωδικός BIC): BCYPCY2N 

Λεπτομέρειες Πληρωμής: «Φόρος και Εισφοράς (μήνας)/(έτος)» και την επωνυμία της νομικής 

οντότητας του αποδέκτη. 

 

5.2. Η απόδειξη πληρωμής (ηλεκτρονική ή έντυπη) και η αναλυτική κατάσταση σε μορφή excel πρέπει 

να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αρχής 

tax@nba.gov.cy, στο οποίο να αναγράφεται το όνομα του αποδέκτη, Φόρος και Εισφορά, καθώς και 

ο σχετικός μήνας/έτος (π.χ. ABC Ltd – Φόρος και Εισφορά 01/2019). 

 

6. Χρηματική επιβάρυνση για καθυστέρηση πληρωμής – άρθρο 76 του Νόμου 

Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που ο οφειλόμενος φόρος στοιχήματος ή η οφειλόμενη εισφορά δεν 

καταβληθεί από τον αποδέκτη Κλάσης Α ή Β εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 75, τότε προστίθεται 

σε αυτόν ή αυτή χρηματική επιβάρυνση ίση με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού του 

οφειλόμενου φόρου ή της οφειλόμενης εισφοράς και ο οφειλόμενος φόρος ή η οφειλόμενη εισφορά 

συν η αντίστοιχη χρηματική επιβάρυνση καθίστανται πληρωτέα μαζί με τόκο υπερημερίας, ο οποίος 

υπολογίζεται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου υπερημερίας στο δημόσιο, το οποίο ορίζεται σε 

Διάταγμα το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομικών, δυνάμει του περί Ενιαίου Δημοσίου 

Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου. Οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση και τόκος που επιβάλλονται 

δυνάμει του παρόντος άρθρου εισπράττονται ως οφειλόμενος φόρος στοιχήματος ή ως οφειλόμενη 

εισφορά. Σε περίπτωση που αποδέκτης εξακολουθεί να παραλείπει να αποπληρώσει φόρο 

στοιχήματος ή εισφορά για συγκεκριμένη λογιστική περίοδο, για χρονικό διάστημα πέραν των εξήντα 

(60) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της οφειλής, η Αρχή δύναται να προβεί σε εξαργύρωση της 

προβλεπόμενης στο εδάφιο (2) του άρθρου 32 τραπεζικής εγγύησης στο ύψος του οφειλόμενου ποσού. 

 

7. Η παρούσα Οδηγία καταργεί την Οδηγία 31/2019. 

 

 

Ιωάννα Φιάκκου  

Πρόεδρος 

 
ΟΔ.14.2020/18.12.2020 
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