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Προσωρινή αναστολή καταβολής και μείωση ΦΠΑ στην Κύπρο
Η Κυπριακή κυβέρνηση έχει επιτάξει τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σε μια προσπάθεια
να αμβλύνει τις καταστροφικές συνέπειες του κορωνοϊού στην τοπική οικονομία.
Συγκεκριμένα, στις 15 Μαρτίου 2020, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα Πρόγραμμα Στήριξης
Δημοσιονομικής Φύσεως για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του
κορωνοϊού (Covid‐19) το οποίο περιλαμβάνει την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ
για δύο μήνες καθώς και την προσωρινή μείωση του από 19% σε 17% και από 9% σε 7%.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στήριξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες προσωρινές αλλαγές στον
ΦΠΑ:
1. Προσωρινή αναστολή για δύο μήνες της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ για παροχή
ρευστότητας στις επιχειρήσεις χωρίς την επιβολή οποιονδήποτε επιβαρύνσεων.
Αφορά επιχειρήσεις, των οποίων ο κύκλος εργασιών τους δεν ήταν μεγαλύτερος από €1
εκατ. σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2019 και επιχειρήσεις
των οποίων ο κύκλος των εργασιών θα έχει μειωθεί πέραν του 25% σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μηνά του 2019. Σημειώνεται ότι θα γίνουν διευθετήσεις έτσι ώστε οι οφειλές
να καταβάλλονται σταδιακά, μέχρι την 11 Νοεμβρίου 2020.
Το μέτρο αυτό θα επιφέρει ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων κατά την περίοδο
στην οποία αναμένεται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα ρευστότητας. Το μέτρο
υπολογίζεται να δημιουργήσει €240 εκατ. ρευστότητα.
2. Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από 19% σε 17% για περίοδο δύο μηνών και από 9% σε 7%
για περίοδο τριάμισι μηνών, αμέσως μετά τη ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας προς
ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και τόνωση της κατανάλωσης. €70 εκατ.
ρευστότητα.
Τονίζεται ότι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη
ψήφισή της σχετικής νομοθεσίας τις προσεχείς λίγες μέρες. Επίσης, όσο αφορά την
υποχρεωτική καταβολή του ΦΠΑ, δεν έχουν δοθεί ακριβής οδηγίες για τον τρόπο
πληρωμής, εάν θα γίνει αναδρομικά ή όχι.
Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να δημοσιεύσει περαιτέρω διευκρινήσεις όσο
αφορά τα πιο πάνω.
Η Chelco VAT Ltd θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα σας κρατά ενήμερους.
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Note:

Η Chelco VAT Ltd είναι ο πρώτος οίκος στην Κύπρο που εξειδικεύεται αποκλειστικά στην παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών ΦΠΑ, και ειδικότερα σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και
συμμόρφωσης.
Το παρών Φορολογικό Ενημερωτικό Δελτίο εκδίδεται μόνο για ενημέρωση και δεν πρέπει κανείς να
βασίζεται αποκλειστικά σε αυτό χωρίς την συμβουλή ειδικού.
Η έμπειρη φορολογική ομάδα της Chelco VAT Ltd, υποστηριζόμενη από ένα διευρυμένο και ικανό
δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι στην διάθεση σας για να σας παρέχει
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ΦΠΑ.
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