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Φορολογικά Νέα – ΦΠΑ 
 
Αλλαγές στη Νομοθεσία ΦΠΑ (Quick Fixes) 

 

 
Στις 3 Ιουλίου 2020 έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα  
της Δημοκρατίας ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Τροποποιητικός (Αρ.2) 
Νόμος του 2020 με τον οποίο εναρμονίζεται η Κυπριακή νομοθεσία σε σχέση 
με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2018/1910 (Quick Fixes).  
 
Οι αλλαγές που επιφέρει η τροποποίηση του Νόμου αφορούν: 

 

1. Την απλοποίηση στην φορολογική μεταχείριση σε σχέση με αποθέματα 

ασφαλείας (call-off stocks). 

 
Συγκεκριμένα, δεν πραγματοποιείται ενδοκοινοτική παράδοση ούτε 
ενδοκοινοτική απόκτηση κατά τον χρόνο αποστολής ή μεταφοράς των 
αγαθών στο απόθεμα που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος.  
 
Πραγματοποιείται ενδοκοινοτική παράδοση στο κράτος μέλος 
αναχώρησης και ενδοκοινοτική απόκτηση στο κράτος μέλος στο οποίο 
βρίσκεται το απόθεμα μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο όταν περιέρχεται 
στον 
αποκτώντα η κυριότητα των αγαθών.  
 
Ως εκ τούτου με την μετακίνηση των αγαθών δημιουργείται η υποχρέωση 
καταχώρησης στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα (VIES) του αριθμό 
φορολογικού μητρώου ΦΠΑ των υποκείμενων στο φόρο προσώπων για τα 
οποία προορίζονται τέτοια αγαθά. 
 
Επίσης δημιουργείται η υποχρέωση τήρησης αρχείου «προσωρινών 
μετακινήσεων αγαθών» σε σχέση με τέτοια αγαθά και από τα 2 μέρη. 

 
2. Την απλοποίηση στην φορολογική μεταχείριση σε σχέση με αλυσιδωτές 

συναλλαγές (chain transactions) για αγαθά.  
 

Συγκεκριμένα, όταν υπάρχει διαδοχική πώληση αγαθών και τα αγαθά 
μεταφέρονται από τον αρχικό πωλητή στον τελικό αγοραστή, ως 
ενδοκοινοτική πώληση θεωρείται η πώληση προς τον ενδιάμεσο, εκτός εάν 
ο ενδιάμεσος έχει αριθμό ΦΠΑ στην χώρα του αρχικού πωλητή. 
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3. Για την εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε σχέση με  

ενδοκοινοτικές παραδόσεις, απαιτείται πλέον το υ.φ.π. που αποκτά τα 
αγαθά να έχει αριθμό ΦΠΑ και να τον γνωστοποιεί στον προμηθευτή του 
καθώς επίσης ο προμηθευτής να υποβάλει τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα 
(VIES) σε σχέση με αυτές τις συναλλαγές.  

 
Οι πιο πάνω αλλαγές έχουν εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2020. 
 
Πώς μπορεί η ομάδα Έμμεσης Φορολογίας της Deloitte να σας βοηθήσει;  
 
Είμαστε στη διάθεση σας για να συζητήσουμε τα πιο πάνω και να σας 
βοηθήσουμε να εκπληρώσετε τις φορολογικές σας δραστηριότητες εγκαίρως. 
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Η Deloitte Limited, είναι ο Κυπριακός οίκος μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Η Deloitte Limited είναι μεταξύ 
των μεγαλύτερων οίκων παροχής υπηρεσιών της χώρας, παρέχοντας ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με πάνω από 650 άτομα προσωπικό, στη Λευκωσία και Λεμεσό. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.deloitte.com/cy. 
 
Με ένα παγκόσμιο συνδεδεμένο δίκτυο εταιρειών-μελών σε περισσότερες από 150 χώρες, η Deloitte φέρνει δυνατότητες 
παγκόσμιας κλάσης και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες, παρέχοντας τις γνώσεις που χρειάζονται για να 
αντιμετωπίσουν τις πιο πολύπλοκες προκλήσεις. Οι σχεδόν 312.000 επαγγελματίες της Deloitte παγκοσμίως δεσμεύονται 
να κάνουν τη διαφορά προς όφελος των πελατών μας, των ανθρώπων μας και της κοινωνίας. 
 
Η έκδοση αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες μόνο, και καμία από τις Deloitte Touche Tohmatsu Limited, εταιρείες-μέλη 
της ή εταιρίες που σχετίζονται μ’ αυτές (συλλογικά, το «Deloitte Network») μέσω της παρούσας έκδοσης, παρέχει 
επαγγελματικές συμβουλές ή υπηρεσίες. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης ή προτού ενεργήσετε σχετικά με  
οποιοδήποτε θέμα που μπορεί να επηρεάσει τα οικονομικά σας ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε 
εξειδικευμένο επαγγελματία σύμβουλο. Ουδεμία νομική οντότητα στο Δίκτυο της Deloitte θα θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε ζημιά που υπέστη οποιοδήποτε πρόσωπο που βασίσθηκε σ’ αυτή την έκδοση.  
 
Η Deloitte Limited είναι ιδιωτική εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο (Αρ. Εγγραφής 162812).  
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