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Φορολογικά Νέα – ΦΠΑ 
Αναβολή πληρωμής ΦΠΑ 

 

  
Στις 9 Φεβρουαρίου 2021 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Τροποποιητικός (Αρ.6) 
Νόμος του 2020 σύμφωνα με τον οποίο επιτρέπει την καταβολή του ΦΠΑ για 
τις περιόδους που λήγουν 31/12/2020 και 31/01/2021 σε τρείς (3) ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις χωρίς επιβολή επιβαρύνσεων και τόκων. 
 
Οι τρείς (3) δόσεις θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι τις 10 Απριλίου, 10 Μαΐου 
και 10 Ιουνίου.  
 
Η επιλογή για καταβολή του ΦΠΑ σε δόσεις επιτρέπετε μόνο εάν οι 
φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί εγκαίρως εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας. 
 
Επίσης, η επιλογή καταβολής ΦΠΑ σε δόσεις επιτρέπεται μόνο σε υποκείμενα 
στο φόρο πρόσωπα τα οποία οι οικονομικές τους δραστηριότητες                   
δεν εμπίπτουν στις ποιο κάτω κατηγορίες:  
 

Περιγραφή δραστηριότητας     Κωδικός δραστηριότητας 

Υπεραγορές και παντοπωλεία με 

εξαίρεση τις επαρχίες 

Αμμοχώστου και Πάφου 
47.11.1 

Oρυχεία και Λατομεία 05. μέχρι 09. 

Δασοκομία και Υλοτομία 02. 

Δορυφορικές και άλλες 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 

61. 

Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35 

Παραγωγή χημικών ουσιών, 
προϊόντων, μετάλλων, καθώς και 
άλλων μη μεταλλικών προϊόντων 

20. 
23. 
25. 

Παραγωγή φαρμακευτικών 
προϊόντων και φαρμακευτικών 
σκευασμάτων 

21. 
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Κατασκευή ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού, μηχανημάτων, 
καθώς και ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων ιατρικής και 
θεραπευτικής χρήσης 

27. 
28. 

26.6  

Επισκευή και εγκατάσταση 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 

33. 

Παροχή νερού, επεξεργασία 
λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων 
και συναφή 

36. 
37. 
38. 
39. 

Χρηματοπιστωτικές και 
ασφαλιστικές δραστηριότητες, 
περιλαμβανομένων των 
Αδειοδοτημένων Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων και συναφείς 
δραστηριότητες 

64. 
65. 
66.  

Ιατροί 86. 

Κατασκευαστικός τομέας και 
συναφείς με τον κατασκευαστικό 
τομέα επιχειρήσεις 

41. 
42. 
43. 

Χονδρικό εμπόριο συναφές με 
τον κατασκευαστικό τομέα 

46.63 
46.73 
46.74 

Χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσικλετών, 
καθώς και συντήρηση, κατασκευή 
και επισκευή μηχανοκίνητων 
οχημάτων και παρεμφερείς 
δραστηριότητες και συναφείς 
επιχειρήσεις 

45. 

Εμπορικοί αντιπρόσωποι 
46.11 μέχρι 

46.19 

Χονδρικό εμπόριο καπνού, 
αρωμάτων και καλλυντικών, 
επίπλων, χαλιών, ηλεκτρονικού 
και τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού και εξαρτημάτων, 
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών, 
Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού 
Η/Υ και λογισμικού, ειδών 
πορσελάνης, γυαλικών και υλικών 
καθαρισμού και συναφείς 
επιχειρήσεις 

46.21 
46.35 
46.43 
46.44 
46.45 
46.47 
46.51 
46.52  

Μη ειδικευμένο χοντρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού 

46.39 

Δραστηριότητες 
προγραμματισμού, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και συναφείς 
δραστηριότητες 

62. 

Νοσοκομειακές δραστηριότητες 86.1 

Γηροκομεία 87.30.1 

Φαρμακεία 47.73.1 

Εμπόριο ιατρικών, ορθοπεδικών 
ειδών και φαρμακευτικών 
προϊόντων 

47.74 

Λαχειοπώλες και 
εφημεριδοπώλες 

47.99.5 
47.99.6 



Χερσαίες και πλωτές μεταφορές, 
αποθήκευση, ταχυδρομικές 
δραστηριότητες 

49. 
50. 
52. 
53. 

Ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας και 
κλινικά εργαστήρια 

86.10.2 
86.21.2 
86.22.1 
86.23.2 
86.90.1 

Δραστηριότητες βοήθειας κατ’ 
οίκον και δραστηριότητες 
νοικοκυριών ως εργοδοτών 
οικιακού προσωπικού 

87. 
97. 

Παραγωγή κινηματογραφικών 
ταινιών και συναφείς 
δραστηριότητες 

59. 

Δραστηριότητες γραφείων 
κηδειών και συναφείς 
δραστηριότητες 

96.03 

Κτηνιατρικές δραστηριότητες 75. 

Δραστηριότητες κεντρικών 
γραφείων, παροχής συμβουλών 
διαχείρισης και συναφείς 
δραστηριότητες 

70. 

Νομικές, λογιστικές και 
αρχιτεκτονικές δραστηριότητες 

69. 
71. 

Καθαριστήρια με εξαίρεση τις 
επαρχίες Αμμοχώστου και Πάφου 

96.01 

Πρατήρια πώλησης καυσίμων 47.3 

Υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητη 
ιδιοκτησία 

68. 

Δραστηριότητες παροχής 
προστασίας και έρευνας, καθώς 
και δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών σε κτίρια και 
εξωτερικούς χώρους με εξαίρεση 
τις επαρχίες Αμμοχώστου και 
Πάφου 

80. 
81. 

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών 
προσωπικής ή οικιακής χρήσης, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 

77 

 
Πώς μπορεί η ομάδα Έμμεσης Φορολογίας της Deloitte να σας βοηθήσει;  
 
Είμαστε στη διάθεση σας για να συζητήσουμε τα πιο πάνω και να σας 
συμβουλεύσουμε για τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες σας. 
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