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Φορολογικά Νέα ΦΠΑ 
Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση – Διορισμός 
Αντιπροσώπου για σκοπούς ΦΠΑ 

 

 

Στις 15 Φεβρουαρίου 2021, το Τμήμα Φορολογίας έκδωσε νέα Εφαρμοστική 
Οδηγία (ΕΟ 10/2021) με την οποία διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση για 
διορισμό αντιπροσώπου ΦΠΑ ή καταβολής εγγύησης από υποκείμενα στο 
φόρο πρόσωπα που πραγματοποιούν ή θα πραγματοποιήσουν φορολογητέες 
συναλλαγές στη Δημοκρατία και έχουν την έδρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
To Ηνωμένο Βασίλειο με την έξοδο του από την Ευρωπαϊκή Ένωση την               
1 Ιανουαρίου 2021 καθίσταται ως Τρίτη χώρα για σκοπούς ΦΠΑ και έχει τεθεί 
σε προσωρινή εφαρμογή το Πρωτόκολλο για τη Διοικητική Συνεργασία και την 
Καταπολέμηση της Απάτης στον Τομέα του ΦΠΑ και για την Αμοιβαία 
Συνδρομή για την Είσπραξη Απαιτήσεων σχετικών με Φόρους και Δασμούς. 
 
Ως εκ τούτου, και μέχρι την οριστική επικύρωση του Πρωτοκόλλου, 
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορεί να 
εγγραφεί στο μητρώο ΦΠΑ ή να παραμείνει εγγεγραμμένο στο μητρώο ΦΠΑ 
χωρίς να υποχρεούται να διορίσει αντιπρόσωπο ΦΠΑ ή να καταβάλει εγγύηση. 
 
Διευκρινίζεται επίσης ότι σε περίπτωση που δεν επικυρωθεί το εν λόγω 
Πρωτόκολλο από το Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τότε θα δοθεί αρκετός χρόνος από το Τμήμα Φορολογίας σε υποκείμενα στο 
φόρο πρόσωπα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο να διευθετήσουν τον διορισμό 
αντιπροσώπου ΦΠΑ ή να καταβάλουν εγγύηση στο ποσό που θα καθοριστεί 
από τον Έφορο Φορολογίας. 
 
Πώς μπορεί η ομάδα Έμμεσης Φορολογίας να σας βοηθήσει;  
 
Είμαστε στη διάθεση σας για να συζητήσουμε τα πιο πάνω και να σας 
συμβουλεύσουμε για τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες σας. 
 

 
 

https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/500A86BFDC266AC4C225867D002CE00C/$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%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CF%86%CF%80%CE%B1%2010_2021%20%CE%A6%CE%A0%CE%91_.pdf?OpenElement
https://www2.deloitte.com/cy/en.html
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