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Φορολογικά Νέα – ΦΠΑ 
 
Πολυνομοσχέδιο ΦΠΑ 

 

 
Στις 20 Αυγούστου 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Τροποποιητικός (Αρ.4) Νόμος 
του 2020 με τον οποίο εισάγονται διάφορες τροποποιήσεις στο βασικό Νόμο.   
 
Παραθέτουμε πιο κάτω τις κυριότερες τροποποιήσεις: 
 
1) Εισαγωγή νέου ορισμού «νομικό πρόσωπο» 
 
Εισάγεται νέος ορισμός για το «νομικό πρόσωπο», ο οποίος περιλαμβάνει 
εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο, λέσχη, σύλλογο, σύνδεσμο, οργανισμό ή 
οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων, ανεξάρτητα από το εάν έχει συσταθεί ή 
όχι σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού. Η αλλαγή 
αυτή έχει ως στόχο την εναρμόνιση με τον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος 
Νόμο. 
 
2) Επέκταση της εφαρμογής του άρθρου 11Β 
 
Μέχρι τώρα, το άρθρο 11Β εφαρμοζόταν μόνο στις περιπτώσεις οπού ο 
παροχέας ήταν υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο για σκοπούς ΦΠΑ. 
 
Με την τροποποίηση, οι πρόνοιες του άρθρου 11Β εφαρμόζονται από 
οποιοδήποτε πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ή υπηρεσίες με αγαθά στα πλαίσια 
κατασκευής, κατεδάφισης, επιδιόρθωσης ή συντήρησης, ή οποιουδήποτε 
έργου πολιτικής μηχανικής.  
 
3) Εισαγωγή νέου άρθρου 11Ε σχετικά με την απόδοση ΦΠΑ από τους 

λήπτες συγκεκριμένων αγαθών υψηλής αξίας μέσω της αντίστροφης 
χρέωσης. 

 
Με βάση τις πρόνοιες του νέου άρθρου 11Ε, ο λήπτης των ακόλουθων αγαθών 
θα πρέπει να αποδώσει ΦΠΑ με βάση τις διατάξεις της αντίστροφης χρέωσης: 

 κινητά τηλέφωνα,  

 μηχανισμοί ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, όπως μικροεπεξεργαστές 
και κεντρικές μονάδες επεξεργασίας πριν από την ενσωμάτωση τους 
σε προϊόντα προοριζόμενα για τον τελικό χρήστη, 

 κονσόλες για παιχνίδια, ταμπλέτες ΗΥ και φορητοί υπολογιστές. 
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Οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται εφόσον ο λήπτης είναι υποκείμενο στο 
φόρο πρόσωπο για σκοπούς ΦΠΑ κατά το χρόνο της συναλλαγής και λαμβάνει 
τα αγαθά στα πλαίσια άσκησης ή για σκοπούς προώθησης της επιχείρησης που 
ασκεί. 
 
Συνεπώς, ο πωλητής δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ για τις πωλήσεις αυτών των αγαθών 
νοουμένου ότι αναγράφει τον αριθμό ΦΠΑ του αγοραστή στο τιμολόγιο που 
εκδίδει. 
 
Επίσης, οι αγορές αυτές λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς υποχρέωσης 
εγγραφής του λήπτη των αγαθών αυτών εάν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος στο 
μητρώο ΦΠΑ. 
 
4) Επιστροφές ΦΠΑ 
 
 Εισάγονται οι εξής τροποποιήσεις σχετικά με τις επιστροφές ΦΠΑ: 
 

 Θα αναστέλλεται η επιστροφή ΦΠΑ εάν υπάρχουν  Δηλώσεις 
Εισοδήματος οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί στον Έφορο Φορολογίας 
μέχρι την ημερομηνία που υποβάλλεται η απαίτηση για επιστροφή ΦΠΑ.  
 
Για την περίοδο αναστολής της επιστροφής, δεν θα οφείλεται 
οποιοσδήποτε τόκος σε σχέση με το επιστρεπτέο ΦΠΑ. 

 

 Δεν θα είναι δυνατή η υποβολή  αίτησης για επιστροφή ΦΠΑ μετά την 
πάροδο 6 ετών από το τέλος της καθορισμένης φορολογικής περιόδου. 
Εξαιρέσεις θα επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις που ο Έφορος τις κρίνει 
εύλογες. 

 
5) Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις 
 
Η μη έγκαιρη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ μέσα στα επιτρεπόμενα χρονικά πλαίσια 
θα επιφέρει χρηματική επιβάρυνση €100 αντί €51 που ίσχυε μέχρι τώρα. 
 
Επιπλέον, θα επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση €200 για κάθε φορολογική 
περίοδο όπου δεν εφαρμόζονται σωστά οι πρόνοιες της αντίστροφης χρέωσης 
είτε αυτές αφορούν λήψη υπηρεσιών από το εξωτερικό  (άρθρο 11) είτε λήψη 
υπηρεσιών ή/και αγαθών από άλλους Κύπριους εμπορευόμενους (άρθρα 11Α 
– 11Ε). Διευκρινίζεται ότι η χρηματική επιβάρυνση δεν θα υπερβαίνει 
συνολικά τις €4.000. 
 
6) Προθεσμία για υποβολή ένστασης στον Έφορο 
 
Νομοθετείται η προθεσμία των 60 ημερών μέσα στην οποία επιτρέπεται η 
υποβολή ένστασης προς στον Έφορο. 
 
7) Πρόνοιες για εγγραφή/διαγραφή μη εγκατεστημένου στη Δημοκρατία 

προσώπου 
 
Εισάγονται νέες πρόνοιες σε σχέση με την εγγραφή και διαγραφή μη 
εγκατεστημένου στη Δημοκρατία προσώπου το οποίο πραγματοποιεί 
φορολογητέες δραστηριότητες στην Δημοκρατία (Πρώτο Παράρτημα του 
βασικού νόμου). 
 
Μη εγκατεστημένο πρόσωπο σημαίνει πρόσωπο που δεν έχει επιχειρηματική 
εγκατάσταση ή κάποια άλλη μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία σε σχέση με 
την επιχείρηση που ασκεί. 
 
 
 



 
8) Αλλαγή στον ορισμό «ανακαίνιση»  
 
Με την αλλαγή του όρου «ανακαίνιση»  θα επιβάλλεται ο μειωμένος 
συντελεστής 5% και στις προσθήκες σε ιδιωτική κατοικία (Πέμπτο Παράρτημα 
του βασικού Νόμου). 
 
Παραμένει η πρόνοια ότι η κατοικία πρέπει να είναι παλιά, δηλαδή να έχουν 
παρέλθει 3 έτη από την πρώτη εγκατάσταση σε αυτήν. 
 
9) Επιβολή του μηδενικού συντελεστή για διεθνείς μεταφορές 
 
Σύμφωνα με την τροποποίηση, θα επιβάλλεται ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ 
σε σχέση με τη μεταφορά επιβατών από το εσωτερικό της Δημοκρατίας στο 
εξωτερικό ή αντίστροφα, στην έκταση που η μεταφορά παρέχεται στο 
εσωτερικό της Δημοκρατίας (Έκτο Παράρτημα του βασικού Νόμου). 
 
Εφαρμογή των πιο πάνω τροποποιήσεων 
 
Οι πιο πάνω τροποποιήσεις εφαρμόζονται από την ημέρα δημοσίευσης τους 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με εξαίρεση: 
 

 Την εφαρμογή του άρθρου 11Ε (σημείο 3 πιο πάνω) που θα 
εφαρμοστεί από 1 Οκτωβρίου 2020, και  
 

 Την επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης σε σχέση με λανθασμένη 
εφαρμογή των προνοιών της αντίστροφης χρέωσης (σημείο 5 πιο 
πάνω), που θα εφαρμοστεί από 1 Ιουλίου 2021.   

 
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).  
Γραφεία: Λευκωσία, Λεμεσός. 
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