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Τροποποίηση της περί ΦΠΑ νομοθεσίας 
 
Το παρόν ενημερωτικό έντυπο αναφέρεται στην τροποποίηση της περί ΦΠΑ νομοθεσίας αναφορικά 
με την κατάργηση του δικαιώματος των φορολογουμένων για υποβολή ένστασης στον Υπουργό 
Οικονομικών για θέματα ΦΠΑ το οποίο έχει αντικατασταθεί με το δικαίωμα τους για προσφυγή στο 
Εφοριακό Συμβούλιο ή στο Διοικητικό Δικαστήριο. Η τροποποίηση αυτή ισχύει από τις 7Ιουλίου 
2017. 
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 51Α και νέα άρθρα 52 και 53 της περί ΦΠΑ 
νομοθεσίας, υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο έχει το δικαίωμα υποβολής ιεραρχικής προσφυγής στο 
Εφοριακό Συμβούλιο πριν από την υποβολή προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο για τα ακόλουθα 
θέματα ΦΠΑ: 
 
(α)  Επιβληθέν ποσό ΦΠΑ επί της παράδοσης, εισαγωγής και απόκτησης αγαθών από άλλο 

κράτος μέλος καθώς και της παροχής υπηρεσιών. 
(β)  Φόρος εισροών τον οποίο μπορεί να εκπέσει υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο. 
(γ) Βεβαίωση ΦΠΑ δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 49 και 49 Α  
(δ)  Έκδοση βεβαίωσης ΦΠΑ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 50. 
(ε)  Οποιαδήποτε οδηγία ή συμπληρωματική οδηγία εκδιδόμενη δυνάμει της παραγράφου 2 του 

Μέρους I του Πρώτου Παραρτήματος. 
(στ) Οποιαδήποτε απόφαση λαμβανόμενη δυνάμει της παραγράφου 1 του Μέρους I του Τέταρτου 

Παραρτήματος. 
 
Για οποιαδήποτε άλλα θέματα ΦΠΑ όπως για παράδειγμα εγγραφή ή ακύρωση εγγραφής, 
απαιτήσεις επιστροφής φόρου, έγκριση για επιτρεπόμενη αναλογία φόρου κ.α, τα υποκείμενα στο 
φόρο πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν ένσταση στον Έφορο. 
 
Η ιεραρχική προσφυγή πρέπει να υποβάλλεται εντός 45 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης 
στο υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο της σχετικής απόφασης ή πράξης του Εφόρου. Το Εφοριακό 
Συμβούλιο μπορεί να δώσει παράταση στο υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο δεδομένου ότι υπάρχει 
εύλογη αιτία. 
 
Προϋποθέσεις άσκησης ιεραρχικής προσφυγής 
 
Παρατίθενται πιο κάτω τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητο να υποβληθούν από τον αιτητή πριν 
από την εξέταση της ιεραρχικής προσφυγής από το Εφοριακό Συμβούλιο. 
 
(α)  Αναγκαία έγγραφα και στοιχεία που να υποστηρίζουν την προσφυγή. 
(β)  Όλες οι απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις και καταβολή των ποσών που φαίνονται στις 

δηλώσεις αυτές. 
(γ)  Καταβολή του μη αμφισβητούμενου ποσού ή παροχή εγγύησης στο Εφοριακό Συμβούλιο 

μετά από σχετικό του αίτημα. 
 
 



 
 
Εξουσίες του Εφοριακού Συμβούλιου 
 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι με βάση την τροποποιημένη περί ΦΠΑ νομοθεσία, μετά την 
εξέταση της ιεραρχικής προσφυγής το Εφοριακό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να εκδώσει μία από 
τις ακόλουθες αποφάσεις: 
 
(α)  Να ακυρώσει ή επικυρώσει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση του Εφόρου. 
(β)  Να τροποποιήσει την απόφαση του Εφόρου. 
(γ)  Να εκδώσει νέα απόφαση σε αντικατάσταση της απόφασης του Εφόρου. 
(δ)  Να παραπέμψει την υπόθεση στον Έφορο με οδηγίες προς αυτόν να προβεί σε 

συγκεκριμένες ενέργειες. 
 
Πως μπορεί να σας βοηθήσει η PwC 
 
Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μαζί σας τις πιο πάνω εξελίξεις και να προσφέρουμε την υποστήριξη 
που πιθανόν να απαιτείται σε σχέση με τα πιο πάνω.  
 
Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας για θέματα Έμμεσης Φορολογίας στην PwC Κύπρου είναι:  
 
Θεόδωρος Παρπέρης, Επικεφαλής Φορολογικών & Νομικών Υπηρεσιών - theo.parperis@cy.pwc.com  
 
Χρυσήλιος Πελεκάνος, Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας - chrysilios.pelekanos@cy.pwc.com  
 
Βαρνάβας Νικολάου - varnavas.nicolaou@cy.pwc.com  
 
Μάρθα Λάμπρου - martha.lambrou@cy.pwc.com  
 
PricewaterhouseCoopers Limited PwC Central  
Οδός Δημοσθένη Σεβέρη 43  
CY-1080 Λευκωσία, Κύπρος  
Τ.Θ. 21612  
CY-1591 Λευκωσία, Κύπρος  
τηλ. +357 - 22 555 000  
 
www.pwc.com.cy 
 
Αυτό το έντυπο έχει ετοιμαστεί για γενική καθοδήγηση σε θέματα ενδιαφέροντος μόνο,  
και δεν αποτελεί επαγγελματική συμβουλή. Δεν πρέπει να ενεργήσετε βασισμένοι  
στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το έντυπο χωρίς να εξασφαλίσετε συγκεκριμένη  
επαγγελματική συμβουλή. Καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση (σαφής ή υπονοούμενη) δεν δίνεται 
ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το έντυπο, και,  
στην έκταση που επιτρέπεται από το νόμο, η PricewaterhouseCoopers Ltd Κύπρου, τα μέλη,  
οι υπάλληλοι και οι αντιπρόσωποί της δεν δέχονται ή αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και  
αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης για συνέπειες που τυχόν προκύψουν από δικές σας ενέργειες ή οποιουδήποτε  
άλλου που ενεργεί, ή που απέχει να ενεργήσει, βασιζόμενοι στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται  
σ’ αυτό το έντυπο ή για οποιαδήποτε απόφαση λάβουν βασισμένοι σ’ αυτό.  
 
© 2017 PricewaterhouseCoopers Λτδ. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων. Σ’ αυτό το έγγραφο, η “PwC”  
αναφέρεται στην PricewaterhouseCoopers Λτδ, Κύπρου, η οποία είναι οργανισμός-μέλος της PricewaterhouseCoopers 
International Limited, με τον κάθε ένα οργανισμό-μέλος να αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα.  
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