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Φορολογικά Νέα – ΦΠΑ 
 

Αλλαγή στο συντελεστή ΦΠΑ για ενίσχυση της τουριστικής 
βιομηχανίας 

 

 

Στις 23 Ιουνίου 2020, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εκδώσει νέο  

Διάταγμα σε σχέση με το ΦΠΑ, μειώνοντας  τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 

από 9% σε 5% στους τομείς των τουριστικών καταλυμάτων, εστιατορίων και 

εστίασης καθώς και της μεταφοράς επιβατών στο εσωτερικό της 

Δημοκρατίας. Η μείωση του συντελεστή για τις υπηρεσίες αυτές θα 

εφαρμοστεί για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2020 μέχρι 10 Ιανουαρίου 2021. 

 

Σε σχέση με την μείωση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ αναφέρουμε τα 

εξής:  

 

• Η αλλαγή αφορά μόνο τις πιο κάτω υπηρεσίες: 

 

 Διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρόμοιους 

χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος 

διακοπών. 

 Υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης.  

 Μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους στο 

εσωτερικό της Δημοκρατίας με αστικό, υπεραστικό και αγροτικό ταξί 

και με τουριστικά και υπεραστικά λεωφορεία. 

 

Οι πιο πάνω υπηρεσίες θα φορολογούνται με 5% αντί 9%. 

 

• Με βάση τους γενικούς κανόνες, ο συντελεστής ΦΠΑ που πρέπει να 

εφαρμόζεται σε κάθε συναλλαγή είναι αυτός σε ισχύ την ημέρα έκδοσης 

τιμολογίου ή πληρωμής από τον πελάτη (όποιο από τα δύο είναι 

νωρίτερα). 

 

 

 



 

• Παρόλα αυτά, οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 55 της περί Φ.Π.Α 

Νομοθεσίας μπορούν να εφαρμοστούν ως ακολούθως: 

 

 Στην περίπτωση όπου η παροχή της υπηρεσίας γίνεται πριν την 

αλλαγή του συντελεστή ενώ η έκδοση του τιμολογίου γίνεται μετά 

την αλλαγή του συντελεστή (αλλά εντός 14 ημερών από την 

ολοκλήρωση της υπηρεσίας) επιβάλλεται ο νέος συντελεστής εκτός 

αν γίνει επιλογή φορολόγησης με τον παλιό συντελεστή.  

 

 Στην περίπτωση όπου η παροχή της υπηρεσίας γίνεται μετά την 

αλλαγή του συντελεστή αλλά στάλθηκε το τιμολόγιο ή λήφθηκε 

πληρωμή από τον πελάτη πριν την αλλαγή του συντελεστή τότε 

μπορεί να εφαρμοστεί ο νέος συντελεστής 5%. 

 

 Αν λήφθηκε προκαταβολή πριν την αλλαγή του συντελεστή και η 

παροχή υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε  ή/και το συνολικό τιμολόγιο 

εκδόθηκε μετά την αλλαγή του συντελεστή, τότε το υ.φ.π. θα πρέπει 

να επιβάλει και να αποδώσει ΦΠΑ με τον παλιό συντελεστή για το 

ποσό της προκαταβολής.  Με την έκδοση του τιμολογίου (μετά την 

αλλαγή του συντελεστή) μπορεί να επιβληθεί ο μειωμένος 

συντελεστής σε ολόκληρο το ποσό (συμπεριλαμβανομένου και του 

ποσού της προκαταβολής).  

 

Για το ποσό της προκαταβολής στο οποίο αποδόθηκε ΦΠΑ με το 

παλιό αυξημένο συντελεστή μπορεί να εκδοθεί  πιστωτική 

σημείωση.  

 

Υφιστάμενα Συμβόλαια: 

 

Αν η συνομολόγηση ενός συμβολαίου για μια συναλλαγή προηγείται της 

αλλαγής του συντελεστή, αλλά η πραγματοποίηση της συναλλαγής έπεται της 

αλλαγής στον συντελεστή, τότε το ποσό της αντιπαροχής πρέπει να μειωθεί 

κατά ένα ποσό ίσο με την αλλαγή (δηλαδή θα πρέπει να επιβληθεί ο νέος 

συντελεστής 5%) εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους όρους του 

συμβολαίου.  

 

Πιστωτικές Σημειώσεις: 

 

Για την έκδοση πιστωτικών σημειώσεων το υ.φ.π έχει την υποχρέωση να 

εφαρμόσει τον φορολογικό συντελεστή που χρεώθηκε αρχικά στο τιμολόγιο 

για το οποίο εκδίδεται η πιστωτική σημείωση. 

 

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 εγκαίρως τις φορολογικές σας υποχρεώσεις. 
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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. 
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