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Φορολογικά Νέα ΦΠΑ 
Χρόνος της συναλλαγής σε συναλλαγές 
με αντιπαροχές στην Οικοδομική 
Βιομηχανία 

 

 

Στις 17 Φεβρουαρίου 2021, το Τμήμα Φορολογίας έκδωσε νέα Εφαρμοστική 
Οδηγία (ΕΟ 11/2021) με σκοπό να διευκρινίσει το χρόνο της συναλλαγής για 
σκοπούς ΦΠΑ σε σχέση με αντιπαροχές στην Οικοδομική Βιομηχανία και κατ’ 
επέκταση το χρονικό σημείο όπου αποδίδεται ο ΦΠΑ. 
 
Με βάσει τις πρόνοιες της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας, ΦΠΑ αποδίδετε στη 
παράδοση μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης από πρόσωπο που ασκεί 
οικονομική δραστηριότητα κατά 

• τον χρόνο κατά τον οποίο ολόκληρο το τεμάχιο ή μερίδιο του τεμαχίου 
       τίθεται στην διάθεση του αγοραστή, ή 

• την ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου, ή 

• την ημερομηνία πληρωμής,  
οποιοδήποτε από τα πιο πάνω συμβεί το συντομότερο. 
 
Οι πιο πάνω πρόνοιες εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις όπου ιδιοκτήτης γης 
παραδίδει μη ανεπτυγμένη οικοδομήσιμη γη με αντάλλαγμα άλλο αγαθό ή 
υπηρεσίες και οφείλει να επιβάλει ΦΠΑ στο πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζει 
τη γη. 
 
Η Οδηγία διευκρινίζει ότι ο χρόνος όπου τίθεται στη διάθεση του πελάτη 
ολόκληρο ή μέρος της γης ενδέχεται να είναι η ημερομηνία κατάθεσης των 
σχετικών εγγράφων στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, εκτός εάν 
υπάρχουν άλλα στοιχεία, που να δεικνύουν ότι αυτό έχει τεθεί στη διάθεση 
του αγοραστή σε προγενέστερο χρόνο ( π.χ. έναρξη εργασιών στο οικόπεδο 
από τον εργολάβο). 
 
 
 

 

 

 

https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/9DA11D99257D14E2C225867F0030431F/$file/%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82%2011_2021%20%CE%A6%CE%A0%CE%91.pdf?OpenElement
https://www2.deloitte.com/cy/en.html
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