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Abstract:

Taxation of citizens and businesses is the main source of revenue for
any state. Through taxes, the state collects the money needed to
finance the services it provides to its citizens, such as education, health,
defence, energy and infrastructure such as roads, schools, hospitals,
water and sewage, etc. Surely, without taxes governments would not
have the money for all this. This indicates the importance of the tax
system.
This article intends to provide a general overview of income tax for
individuals and legal entities for the year 2021, including recent
adjustments due to the COVID-19 pandemic. Concepts such as tax
resident of Cyprus, taxable income and income that is exempt from tax,
expenses that are tax deductible and expenses that are taxed are
explained. In addition, issues related to the indirect taxation of VAT are
explained.

Γενικές Γνώσεις Φορολογίας Κύπρου – Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

Εισαγωγή
Η φορολογία των πολιτών και των επιχειρήσεων αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων για κάθε
κράτος. Μέσω των φόρων το κράτος μαζεύει τα χρήματα που απαιτούνται για να
χρηματοδοτήσει τις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες του, όπως εκπαίδευση, υγεία, άμυνα,
ενέργεια και υποδομές όπως δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία, ύδρευση και αποχέτευση, κ.α.
Χωρίς φόρους η κυβέρνηση δεν θα είχε τα χρήματα για όλα αυτά. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν
το φορολογικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό. Οι κυβερνήσεις χρειάζεται να εγκαθιδρύσουν
ένα φορολογικό σύστημα ισορροπημένο το οποίο όχι μόνο δεν θα αποθαρρύνει την συμμετοχή
των πολιτών τους αλλά θα προσελκύει τους ξένους επενδυτές και επιχειρήσεις. Το φορολογικό
σύστημα της Κύπρου θεωρείται ένα από τα πιο ελκυστικά στο κόσμο και ενισχύει την
ανταγωνιστική θέση της Κύπρου. Σ’ αυτό συνεισφέρει όχι μόνο ο χαμηλός εταιρικός
φορολογικός συντελεστής (12,5%) αλλά και οι διάφορες απαλλαγές, πιστώσεις και το
εκτεταμένο δίκτυο φορολογικών συμβάσεων με μεγάλο αριθμό χωρών.
Από τον Μάρτιο του 2020 έχουμε εισέλθει σε συνθήκες πρωτόγνωρες, όπου κυβερνήσεις,
φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν σε καινούργιες
πραγματικότητες καθώς η ασθένεια της COVID-19 έχει επιφέρει πρωτοφανείς προκλήσεις.
Συνεπώς, κρίθηκαν αναγκαίες οι απαραίτητες ρυθμίσεις των συστημάτων, όχι μόνο της υγείας
αλλά και των φορολογικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών, νομικών, οικονομικών κ.α. των
χωρών. Καθώς η ασθένεια της COVID-19 έχει επηρεάσει και την Κύπρο προκαλώντας μεταξύ
άλλων την απότομη μείωση των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, το
φορολογικό σύστημα της Κύπρου λαμβάνοντας αριθμό μέτρων έχει στηρίξει τους πολίτες και

τις επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετώπισαν προβλήματα ρευστότητας λόγω των περιοριστικών
μέτρων της πανδημίας COVID-19.
Το άρθρο αυτό αποσκοπεί σε μια γενική ενημέρωση όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος
φυσικών και νομικών προσώπων για το έτος 2021 συμπεριλαμβανομένων και των πρόσφατων
φορολογικών ελαφρύνσεων λόγω COVID-19. Επεξηγούνται έννοιες όπως φορολογικός κάτοικος
Κύπρου, φορολογητέα εισοδήματα και εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου, έξοδα που
εκπίπτουν του φόρου και έξοδα που φορολογούνται. Επιπλέον, επεξηγούνται θέματα σχετικά
με την έμμεση φορολογία του Φ.Π.Α.

Φορολογία Προσώπων (Φυσικών και Νομικών Προσώπων)
Αναφορικά με την φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων, το φορολογικό σύστημα της
Κύπρου βασίζεται στον παρακάτω κανόνα:
1. Πρόσωπα που θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου πληρώνουν φόρο στην Κύπρο
για τα συνολικά εισοδήματα τους είτε αυτά προέρχονται από την Κύπρο, είτε από το
εξωτερικό (δηλαδή από άλλες χώρες).
2. Πρόσωπα που δεν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου πληρώνουν φόρο στην
Κύπρο μόνο για τα εισοδήματα τους που προέρχονται από την Κύπρο.
Με βάση τον πιο πάνω κανόνα, το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι εάν ένα πρόσωπο
είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου ή όχι. Εάν η απάντηση είναι ναι, στη φορολογική του
δήλωση θα πρέπει να συμπεριλάβει όλες τις πηγές των εισοδημάτων του, ανεξάρτητα εάν αυτές
βρίσκονται εντός ή εκτός της Κύπρου. Για σκοπούς φορολογίας λοιπόν, όλες οι πηγές
εισοδήματος θα πρέπει να δηλωθούν. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει εισόδημα και από άλλη
χώρα, λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης του προσώπου. Εάν όμως
η απάντηση είναι όχι, το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) δεν είναι φορολογικός κάτοικος της

Κύπρου, αλλά έχει πηγές εισοδήματος στην Κύπρο, τότε αυτό που θα πρέπει να δηλώσει για
σκοπούς φορολογίας είναι μόνο τις πηγές εισοδήματος που βρίσκονται στην Κύπρο.
Οι συντελεστές φόρου φυσικών προσώπων στην Κύπρο είναι προοδευτικοί, δηλαδή όσο
αυξάνεται το εισόδημα, αυξάνεται και ο συντελεστής όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Το
εισόδημα μέχρι τις €19.500 δεν φορολογείται, ενώ το εισόδημα άνω των €60.000 φορολογείται
με φορολογικό συντελεστή 35%.

Φορολογητέο Εισόδημα

Φορολογικός Συντελεστής

0 – 19.500

0%

19.501 – 28.000

20%

28001 – 36.300

25%

36.301 – 60.000

30%

60.001 και άνω

35%

Η φορολόγηση εταιριών δεν ακολουθεί τους πιο πάνω συντελεστές. Ο βασικός συντελεστής του
εταιρικού φόρου στην Κύπρο είναι 12,5% στα φορολογητέα κέρδη της εταιρίας.
Η ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματος/ΦΠΑ) γίνεται μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, https://taxisnet.mof.gov.cy/. Σημειώνεται ότι για πρόσβαση
στο σύστημα, απαιτείται εγγραφή.
Για μισθωτούς ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται κάθε μήνα από τον εργοδότη και αφαιρείται
από τον μισθό με βάση το σύστημα PAYE το οποίο εφαρμόζεται αναγκαστικά. Για
αυτοεργοδοτούμενους, εταιρίες και συνεταιρισμούς γίνεται υπολογισμός του φορολογητέου
εισοδήματος και του ανάλογου προσωρινού φόρου ο οποίος πρέπει να υποβληθεί πριν τις 31/7
του κάθε έτους. Ο προσωρινός φόρος είναι πληρωτέος σε δύο δόσεις (31/7 και 31/12). Εάν η

υποβολή του φορολογητέου εισοδήματος είναι εκπρόθεσμη, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 5%.
Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αναθεωρημένου υπολογισμού μέχρι τις 31/12 του έτους.
Πληρωμές του φόρου γίνονται είτε μέσω της ιστοσελίδας JCC (μόνο για πληρωμές εντός
προθεσμίας), είτε στη Φορολογική Πύλη του Τμήματος Φορολογίας (πληρωμές εντός και εκτός
προθεσμίας).

Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου – Φυσικά Πρόσωπα
Το επόμενο ερώτημα λοιπόν είναι ποιος θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου και ποιος όχι.
Εδώ υπάρχουν δύο βασικοί κανόνες, για φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης και ειδικές ρυθμίσεις
λόγω της πανδημίας COVID-19.
Ο κανόνας των 183 ημερών
Σύμφωνα με αυτό τον κανόνα ένα άτομο θεωρείται φορολογικός κάτοικος της Κύπρου εάν
διαμένει στην Κύπρο για περίοδο, ή για περισσότερες περιόδους, που στο σύνολο τους
αθροίζονται σε 183 μέρες στο έτος που αφορά την φορολογική δήλωση. Το φορολογικός έτος
στην Κύπρο ξεκινά από τον Ιανουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο.
Ο κανόνας των 60 ημερών
Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται στην Κύπρο από την 1/1/2017. Σύμφωνα με αυτό τον κανόνα ένα
άτομο θεωρείται φορολογικός κάτοικος της Κύπρου εάν όλα τα παρακάτω κριτήρια τηρούνται:
1. Διαμένει στην Κύπρο για μια ή περισσότερες περιόδους όπου συσσωρευτικά
αθροίζονται τουλάχιστον σε 60 μέρες στο έτος που αφορά την φορολογική δήλωση.
2. Δεν διαμένει σε κάποια άλλη χώρα για μια ή περισσότερες περιόδους οι οποίες
αθροίζονται συνολικά σε 183 μέρες.
3. Δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος σε κάποια άλλη χώρα.

4. Έχει επιχείρηση στην Κύπρο ή εργοδοτείται στην Κύπρο ή είναι εκτελεστικός διευθυντής
σε εταιρία η οποία είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου.
5. Η μόνιμη του κατοικία είναι στην Κύπρο, είτε ενοικιάζει είτε έχει αγοράσει την οικία που
διαμένει.
Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου – Νομικά Πρόσωπα
Στην Κύπρο μια εταιρία (νομικό πρόσωπο) θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου όταν η
διοίκηση και ο έλεγχος της διεξάγονται στην Κύπρο. Σχετικά με αυτό, οι ελάχιστες απαιτήσεις
του νόμου έχουν ως εξής:
● Η πλειοψηφία των ανώτερων διευθυντών της εταιρίας πρέπει να είναι φορολογικοί
κάτοικοι στην Κύπρο.
● Οι συναντήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο.
● Η γενική πολιτική της εταιρίας διαμορφώνεται στην Κύπρο.
● Η πλειοψηφία των συναντήσεων των μετόχων λαμβάνει χώρα στην Κύπρο.

Φορολογικοί Κάτοικοι – Ειδικές Ρυθμίσεις Λόγω COVID-19
Ένα από τα περιοριστικά μέτρα στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, ήταν η
προσωρινή απαγόρευση εισόδου στην Κύπρο και εξόδου από την Κύπρο φυσικών προσώπων.
Διευκρινίζεται ότι οι μέρες παραμονής των ατόμων που βρίσκονταν στην Κύπρο λόγω των
περιοριστικών μέτρων δεν θα ληφθούν υπόψη ως προς τις συνολικές μέρες που χρειάζονται για
να θεωρηθούν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει θέμα φορολόγηση
των εισοδημάτων τους στην Κύπρο. Συγκεκριμένα πρόκειται για τη χρονική περίοδο από τις 21
Μαρτίου 2020 έως και τις 9 Ιουνίου 2020. Στην ίδια λογική, για το θέμα της φορολογικής
κατοικίας δεν λαμβάνονται υπόψη οι μέρες παραμονής ατόμων στο εξωτερικό λόγω των
περιοριστικών μέτρων και που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονταν στην Κύπρο. Συνεπώς τα

άτομα αυτά, για σκοπούς φορολογίας, θα θεωρούνται ότι βρίσκονταν στην Κύπρο. Εννοείται ότι
για να μην υπάρξουν καταχρήσεις των ρυθμίσεων αυτών, τα άτομα που επηρεάζονται θα πρέπει
να προσκομίζουν στις φορολογικές αρχές σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν
τους ισχυρισμούς τους.

Σχέδιο Κρατικής Χορηγίας Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων
Με βάση ανακοίνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι
υποκείμενοι σε ΦΠΑ, και για τους οποίους οι εργασίες έχουν μειωθεί πέραν του 35%, λόγω των
περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19, δικαιούνται επιδότησης ως προς την κάλυψη
ενοικίων, δόσεων ή άλλων λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων τους. Το ανώτατο όριο
επιδότησης καθορίστηκε στις €300.000 και το ελάχιστο στις €1.000.
Για τους αυτοτελώς εργαζόμενους οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ΦΠΑ και οι
εργασίες τους έχουν μειωθεί λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID-19,
δικαιούνται επιδότηση ίση με το 50% του μηνιαίου επιδόματος που λαμβάνουν με βάση το
Ειδικό Σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.
Επιπλέον έχουν δοθεί διάφορες πιστωτικές διευκολύνσεις και αναστολές καταβολής ενοικίων
σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Άλλα Φορολογικά Μέτρα Λόγω COVID-19
Για την προτροπή της μείωσης των ενοικίων, δόθηκε στους ιδιοκτήτες φορολογική πίστωση
φόρου ίση με το 50% της μείωσης του ενοικίου. Επίσης δόθηκε μείωση της έκτακτης εισφοράς
για την άμυνα με ποσό ίσο με το 50% της μείωσης του ενοικίου. Επιπλέον, δόθηκε παράταση
της υποχρέωσης υποβολής φορολογικών δηλώσεων σε μισθωτούς, συνταξιούχους και

αυτοεργοδοτούμενους. Για να είναι δικαιούχοι οι αυτοεργοδοτούμενοι ο κύκλος εργασιών τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €70.000. Δόθηκε επίσης παράταση πληρωμής του φόρου.
Για την περίοδο 1/4/ - 30/6/2020 ισχύει η μη καταβολή της αυξημένης εισφοράς στο ΓΕΣΥ.
Σχετικά με το ΦΠΑ, έχει δοθεί παράταση στη υποβολή φορολογικών δηλώσεων και πληρωμή
του ΦΠΑ (για ορισμένες επιχειρήσεις) καθώς και απαλλαγή από πρόσθετο φόρο και τόκο.
Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία φορολογούνται στην Κύπρο θα πρέπει να κάνουν
εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο του Τμήματος Φορολογίας. Για την εγγραφή τους στο Τμήμα
Φορολογίας θα πρέπει να υποβάλουν στα Επαρχιακά Γραφεία ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
των Επαρχιακών Γραφείων, συμπληρωμένο και υπογραμμένο το έντυπο ΤΦ2001 (άμεση
φορολογία), αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας (για Κύπριους πολίτες), αντίγραφο «βεβαίωσης
εγγραφής» από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (για Ευρωπαίους πολίτες),
αντίγραφο «δελτίου διαμονής» από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (για μηΕυρωπαίους πολίτες), αντίγραφο επίσημου εγγράφου άλλης χώρας στο οποίο να φαίνεται ο
αριθμός της φορολογικής ή πολιτικής ταυτότητας ή των κοινωνικών ασφαλίσεων και τους
λόγους αίτησης στο Μητρώο (για κάτοικους εξωτερικού).
Για νομικά πρόσωπα όπως εταιρίες απαραίτητα για την εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο είναι
αντίγραφα των πιστοποιητικών σύστασης της εταιρίας, της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου
γραφείου, των διευθυντών/γραμματέα και των μετόχων. Εάν πρόκειται για συνεταιρισμό, τότε
πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του συνεταιρισμού από τον
Έφορο Εταιριών και το έντυπο ΦΠΑ 102.

Ποια εισοδήματα Φορολογούνται Σύμφωνα με το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα;

Όπως αναφερθήκαμε παραπάνω τα πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι στην Κύπρο (είτε
είναι φυσικά είτε είναι νομικά πρόσωπα), φορολογούνται στο εισόδημα τους το οποίο
προέρχεται από πηγές εντός και εκτός Κύπρου. Ενώ τα πρόσωπα που δεν είναι φορολογικοί
κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται για τα εισοδήματα τους που προέρχονται μόνο από την Κύπρο.
Μεταξύ άλλων, παραδείγματα των εισοδημάτων που φορολογούνται είναι τα ακόλουθα:
● Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες
● Ωφελήματα (χρηματικής ή άλλης μορφής, π.χ., όφελος από δάνειο διευθυντή με τόκο
μικρότερο του 9%)
● Κέρδη από επιχείρηση
● Εισόδημα από συντάξεις
● Εισόδημα από ενοίκια
Το Κυπριακό φορολογικό σύστημα περιλαμβάνει αριθμό εκπτώσεων και αφαιρέσεων (π.χ.
ασφάλιστρα ζωής, κοινωνικές ασφαλίσεις, ταμείο συντάξεων, ταμείο προνοίας, γεσύ, συνδρομή
σε συντεχνία, επαγγελματική συνδρομή, δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα,
εισφορές σε κόμματα) και απαλλαγών από το φόρο (έσοδα από μερίσματα, έσοδα από τόκους,
κλπ.).
Όταν οι λογιστές ετοιμάζουν τις καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσεως (ΚΑΧ) μιας εταιρίας ή
ενός

συνεταιρισμού,

περιλαμβάνονται

για

παράδειγμα

εισοδήματα

τα

οποία

εξαιρούνται/απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος και ως εκ τούτου αυτά θα πρέπει να
αφαιρεθούν από τα κέρδη πριν να υπολογιστεί ο φόρος. Για παράδειγμα τέτοια έσοδα
περιλαμβάνουν:
● Κέρδη από πωλήσεις τίτλων (χρεογράφων/μετοχών)
● Έσοδα από μερίσματα
● Κέρδη από πωλήσεις ακινήτων
● Κέρδη από μόνιμες εγκαταστάσεις της εταιρίας εκτός Κύπρου

● Έσοδα από τόκους
● Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές
● Κέρδος/όφελος από αναδιάρθρωση δανείου
● Ενοίκια από διατηρητέα κτίρια
● Κέρδη από πωλήσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
● Αμοιβή από παροχή υπηρεσιών εκτός Κύπρου εφόσον η περίοδος παροχής δεν ξεπερνά
τις 90 μέρες
● Το 50% της αμοιβής από εργοδότη στην Κύπρο όταν η ετήσια αμοιβή ξεπερνά τις
€100.000 και το άτομο αυτό δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου πριν την
εργοδότηση του (ισχύει για 10 έτη).
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με διάφορα έξοδα τα οποία ενώ περιλαμβάνονται στην ΚΑΧ, δεν
είναι φοροαπαλλάξιμα και συνεπώς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του
φόρου. Τέτοια έξοδα θα πρέπει να προστεθούν πίσω στα κέρδη πριν να υπολογιστεί ο φόρος.
Παραδείγματα από τέτοια έξοδα είναι τα ακόλουθα:
● Προσωπικά έξοδα
● Έξοδα για τα οποία δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία
● Έξοδα που συνδέονται με μη φορολογούμενα ή προσωπικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ.,
μετοχές, προσωπικά αυτοκίνητα, τόκοι – για τα πρώτα επτά έτη μόνο)
● Ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές
● Ζημιές από την πώληση τίτλων
● Ζημιές από μόνιμες εγκαταστάσεις της εταιρίας εκτός Κύπρου
● Έξοδα για την ψυχαγωγία πελατών (φοροαπαλλάσεται μόνο το μικρότερο ποσό μεταξύ
του 1% των ακαθάριστων εσόδων ή του ποσού €17.086)
● Μισθοί όταν δεν έχουν καταβληθεί οι εισφορές (π.χ., κοινωνικές ασφαλίσεις) πέραν των
δύο ετών
● Άλλοι φόροι

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Εάν προκύπτει υποχρέωση του προσώπου (συνεταιρισμοί, αυτοεργοδοτούμενοι, εταιρίες
περιορισμένης ευθύνης, εταιρίες διεθνώς δραστηριοτήτων, σωματεία, λέσχες, ιδρύματα) να
εγγραφεί στο Μητρώο ΦΠΑ, θα πρέπει επιπλέον να υποβάλει συμπληρωμένο και υπογραμμένο
το έντυπο ΤΦ1101 (έμμεση φορολογία), καθώς και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχουν
γίνει φορολογητέες συναλλαγές στην Κύπρο όπως αντίγραφα συμβολαίων, τιμολόγια, κλπ.
Εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Εάν στο τέλος οποιουδήποτε μήνα η αξία των φορολογητέων συναλλαγών, για περίοδο
δώδεκα μηνών μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, έχει ξεπεράσει τις €15.600.
2. Εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η αξία των φορολογητέων συναλλαγών
τις επόμενες τριάντα μέρες θα υπερβεί τις €15.600.
Αναφορικά με την περίπτωση 1 πιο πάνω, το άτομο πρέπει να γνωστοποιήσει στις φορολογικές
αρχές την υποχρέωση του για εγγραφή εντός τριάντα ημερών από το τέλος του σχετικού μήνα.
Αναφορικά με την περίπτωση 2 πιο πάνω, το άτομο πρέπει να γνωστοποιήσει την υποχρέωση
του για εγγραφή πριν το τέλος της περιόδου των τριάντα ημερών.
Επιπλέον από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται υποχρεωτική εγγραφή, οι
παρακάτω περιπτώσεις θέλουν προσοχή:
1. Όταν ένα πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες σε άλλο πρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ),
απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ στην Κύπρο (χωρίς κάποιο όριο συναλλαγών).
2. Όταν ένα πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στην ΕΕ, πουλά προϊόντα (μέσω διαδικτύου) στην
Κύπρο, απαιτείται εγγραφή στο Μητρώο όταν οι πωλήσεις ξεπεράσουν τις €35.000.
3. Όταν ένα πρόσωπο κάνει αγορές από την ΕΕ οι οποίες ξεπερνούν τις €10.252, απαιτείται
εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ στην Κύπρο.

Στις περιπτώσεις όπου ένα πρόσωπο, ενώ ήταν υποχρεωμένο να εγγραφεί στο Μητρώο ΦΠΑ
δεν το έπραξε, θα υποστεί χρηματική επιβάρυνση €85 για κάθε μήνα καθυστέρησης από την
ημερομηνία που θα έπρεπε να είχε εγγραφεί. Για επιχειρηματίες που οι συναλλαγές τους δεν
υπερβαίνουν το όριο εγγραφής, θα μπορούσαν να εγγραφούν εθελοντικά στο Μητρώο ΦΠΑ.
Με την εγγραφή του στο Μητρώο ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί επιστροφή
ΦΠΑ για τα έξοδα της επιχείρησης του. Στις περιπτώσεις που ο επιχειρηματίας αιτείται
επιστροφή ΦΠΑ, πρέπει α) να παρουσιάζει αποδείξεις των συναλλαγών του και β) να πρόκειται
για αγαθά ή/και υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς της επιχείρησης. Εν ολίγοις, τα
παρακάτω εξαιρούνται από επιστροφή του ΦΠΑ.
1. Προϊόντα και υπηρεσίες που αποκτήθηκαν για προσωπικούς σκοπούς
2. Έξοδα για σκοπούς διασκέδασης πελατών
3. Για την αγορά ιδιωτικού οχήματος. Εδώ σημειώστε ότι μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή
του ΦΠΑ για τα έξοδα του οχήματος (καύσιμα, επισκευές), εφόσον το όχημα
χρησιμοποιείται στην επιχείρηση.
4. Προϊόντα και υπηρεσίες που εξαιρούνται του ΦΠΑ.
Ο ΦΠΑ στην Κύπρο επιβάλλεται στις παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που
πραγματοποιούνται στην Κύπρο (εκτός και εάν πρόκειται για αγαθά και υπηρεσίες που
εξαιρούνται από το ΦΠΑ). Ο ΦΠΑ δεν επιβάλλεται στις εξαγωγές αγαθών σε χώρες εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντοτε να κρατάτε αποδείξεις ότι τα προϊόντα μεταφέρθηκαν εκτός της
ΕΕ για να έχετε το δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ. Για σκοπούς ΦΠΑ, ο τόπος παροχής υπηρεσιών
είναι ο τόπος όπου παρέχεται η υπηρεσία. Στο ΦΠΑ στην Κύπρο υπόκεινται οι υπηρεσίες που
παρέχονται στην Κύπρο.
Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ είναι 19% αλλά για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες υπάρχουν
μειωμένοι συντελεστές όπως 0%, 5% και 9% (για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στο σχετικό Νόμο
περί ΦΠΑ). Εδώ να σημειωθεί ότι η αντιμετώπιση δεν είναι η ίδια όταν τα αγαθά έχουν

συντελεστή ΦΠΑ 0% και όταν εξαιρούνται του ΦΠΑ. Για παράδειγμα τα έσοδα από πωλήσεις
αγαθών που εξαιρούνται από το ΦΠΑ, δεν μετρούν για το όριο εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ και
ο επιχειρηματίας δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή ΦΠΑ για τα έξοδα της επιχείρησης
του.
Όταν ο ΦΠΑ εκροών (από τις πωλήσεις) είναι μεγαλύτερος σε ποσό από το ΦΠΑ εισροών (από
τις αγορές), τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώσει στο κράτος την διαφορά. Στην
αντίθετη περίπτωση, η διαφορά μεταφέρεται ως πιστωτικό υπόλοιπο και συμψηφίζεται
μελλοντικά.
Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων γίνεται κάθε τρεις μήνες και ο ΦΠΑ πρέπει να
καταβληθεί μέχρι τη δέκατη μέρα του επόμενου μήνα. Στην περίπτωση που η δήλωση είναι
εκπρόθεσμη, επιβάλλεται πρόστιμο €51 για κάθε δήλωση. Στην περίπτωση που η καταβολή του
ΦΠΑ είναι εκπρόθεσμη, επιβάλλεται ποινή 10% και επιπλέον τόκος πάνω στο πληρωτέο ποσό.
Οι συνεταιρισμοί έχουν ακριβώς τις ίδιες προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ όπως κάθε
άλλη επιχείρηση/εταιρία. Όταν ο συνεταιρισμός εγγραφεί στο Μητρώο, η εγγραφή συνεχίζει να
ισχύει κανονικά έστω και εάν επέλθουν οποιεσδήποτε κατόπιν αλλαγές στον συνεταιρισμό (π.χ.
αποχώρηση συνεταίρου, ερχομός καινούργιου συνεταίρου). Αξίζει να σημειωθεί εδώ ο κάθε
συνέταιρος είναι υπεύθυνος ξεχωριστά για την πληρωμή του ΦΠΑ, για την περίοδο που ήταν
συνέταιρος, έστω και εάν δεν είναι πλέον μέρος του συνεταιρισμού.
Έχουμε αναφέρει παραπάνω ότι ένας επιχειρηματίας μπορεί να ζητήσει επιστροφή ΦΠΑ
εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο ΦΠΑ. Παρόλα αυτά υπάρχει μία εξαίρεση στον
κανόνα όπου ο επιχειρηματίας δικαιούται να απαιτήσει επιστροφή ΦΠΑ για έξοδα που είχε πριν
από την εγγραφή του στο Μητρώο. Για να γίνει αυτό πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
1. Εάν το πρόσωπο αυτό ήταν εγγεγραμμένο, θα μπορούσε να ζητήσει επιστροφή του ΦΠΑ
για τα έξοδα που πλήρωσε.

2. Τα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία ζητείται επιστροφή ΦΠΑ έχουν αποκτηθεί τα
τελευταία τρία χρόνια πριν από την εγγραφή του στο Μητρώο και αυτά τα περιουσιακά
στοιχεία ακόμα υπάρχουν στην επιχείρηση.
3. Οι υπηρεσίες για τις οποίες ζητείται επιστροφή ΦΠΑ έχουν παρασχεθεί έξι μήνες πριν
από την εγγραφή του στο Μητρώο.
Επιπρόσθετα, για να ισχύει το δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ για τα πιο πάνω, το άτομο το οποίο
πλήρωσε για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, στην συνέχεια έγινε μέτοχος, διευθυντής ή
εργαζόμενος στην επιχείρηση και τα αγαθά ή/και υπηρεσίες αγοράστηκαν για να
χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση.

