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Προσωρινή αναστολή καταβολής και μείωση ΦΠΑ στην Κύπρο
Σε συνέχεια του ενημερωτικού μας δελτίου τ.7 τ.1 στις 17 Μαρτίου 2020 σχετικά με την επίταξη
του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) από την Κυπριακή κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να
αμβλύνει τις καταστροφικές συνέπειες του κορωνοϊού στην τοπική οικονομία, το Υπουργείο
Οικονομικών ενέκρινε τα εξής:
1. Νομοσχέδιο που προνοεί την προσωρινή αναστολή της υποβολή φορολογικής δήλωσης
και καταβολής του ΦΠΑ μέχρι τέλους Απρίλιου, χωρίς την επιβολή οποιονδήποτε
επιβαρύνσεων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις:
α) Το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, καταβάλει το ποσό οφειλόμενου ΦΠΑ, μέχρι τις
10 Νοεμβρίου 2020, και
β) Οι συνολικές εκροές κατά τους τελευταίους 12 μήνες που προηγούνται της λήξης της
καθορισμένης φορολογικής περιόδου, δεν έχουν υπερβεί το €1 εκατ.
Η προσωρινή αναστολή ισχύει μέχρι 30 Απριλίου και περιλαμβάνει την αναστολή
επιβολής της επιβάρυνσης του πρόσθετου φόρου και τόκου και καλύπτει όλες τις
τριμηνίες (φορολογικές περιόδους), με υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης,
όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, τις 29 Φεβρουαρίου,
31 Μαρτίου και 30 Απριλίου. Η διατύπωση είναι σαφώς εσφαλμένη, δεδομένου του ότι οι
ημερομηνίες υποβολής είναι 40 ημέρες μετά το τέλος ενός τριμήνου ΦΠΑ, δηλαδή στις 10
εκάστου μηνός. Αυτό που υποψιαζόμαστε ότι σημαίνει είναι ότι δεν θα ισχύουν
επιβαρύνσεις και τόκοι για τις πληρωμές ΦΠΑ που σχετίζονται με τις φορολογικές
περιόδους ΦΠΑ που λήγουν στις 29 Φεβρουαρίου (ημερομηνία υποβολής 10 Απριλίου),
31 Μαρτίου (ημερομηνία υποβολής 10 Μαΐου) και 30 Απριλίου (ημερομηνία υποβολής 10
Ιουνίου). Αναμένουμε τη διατύπωση της νομοθεσίας .
2. Νομοσχέδιο που προνοεί την προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από 19% σε 17% για περίοδο
δύο μηνών, από 1 Απριλίου 2020 μέχρι 31 Μαΐου 2020.
3. Νομοσχέδιο που προνοεί την προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από 9% σε 7% για περίοδο
τρεισήμισι μηνών, από 1 Απριλίου 2020 μέχρι 15 Ιουλίου 2020.
Η πιο πάνω ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή μετά τη ψήφιση των νομοσχεδίων από την
Ολομέλεια της Βουλής και τη δημοσίευση τους στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις
αρχές η μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.
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.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΠΑ | τ.7 τ.2

ΣΕΛΙΔΑ 2

