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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΘΕΜΑ: Εναρμόνιση με Κοινοτικές Οδηγίες για ΦΠΑ όσον αφορά πωλήσεις αγαθών εξ 

αποστάσεως, ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών 

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη Συνεδρία του στις 16 Ιουνίου, 2021, έχει εγκρίνει το 

προσχέδιο νομοσχεδίου και τους Κανονισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 6 πιο κάτω, 

έχει εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να καταθέσει το νομοσχέδιο και τους 

Κανονισμούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για ψήφιση και έγκριση αντίστοιχα, και 

εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να επιφέρει τροποποιήσεις της επιλογής του κατά το 

στάδιο επεξεργασίας του νομοσχεδίου και των Κανονισμών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 

άνευ εκ νέου εμπλοκής του Υπουργικού Συμβουλίου. 

2. Στις 29/12/2017 και στις 2/12/2019 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017 για 

την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ και της οδηγίας 2009/132/ΕΚ όσον αφορά 

ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές 

υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου 

της 21ης Νοεμβρίου, 2019. 

3. Οι διατάξεις στο άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455, προνοούν ότι τα Κράτη μέλη 

από 1/1/2021 (παρατάθηκε σε 30/6/2021 με την Απόφαση του Συμβουλίου με με αριθμό 

2020/1109) οφείλουν να επεκτείνουν την εφαρμογή του καθεστώτος που ήδη ισχύει για 

τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες σε μη 

υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους εντός της κοινότητας και σε ενδοκοινοτικές πωλήσεις 

αγαθών εξ αποστάσεως.  Οφείλουν επίσης να θέσουν σε εφαρμογή παρόμοιο καθεστώς και για 

εξ΄ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες. To ειδικό 

αυτό καθεστώς προβλέπει όπως μετέχουν στην είσπραξη του ΦΠΑ και οι φορολογούμενοι οι 

οποίοι διευκολύνουν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών μέσω χρήσης τέτοιου είδους 

ηλεκτρονικής διεπαφής, ορίζοντας ότι θα λογίζονται ότι οι εν λόγω πωλήσεις έχουν 

πραγματοποιηθεί από τα πρόσωπα αυτά. 

4. Βασικές πρόνοιες του καθεστώτος είναι: 

α) η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις καταργείται 

προκείμενου να μειωθεί η επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις αυτές 

β) τήρηση καταχωρίσεων για περίοδο 10 ετών των φορολογούμενων που διευκολύνουν τις 

συναλλαγές μέσω πλατφόρμων κλπ. 

γ) το ειδικό καθεστώς περιορίζεται στα €150 ευρώ για εξ αποστάσεως πωλήσεις που 

εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες, ενώ τα αγαθά που υπόκεινται σε ειδικό φόρο 

κατανάλωσης εξαιρούνται από το ειδικό καθεστώς (πχ καπνικά και αλκοολούχα). 

5. Η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2019 για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις εξ αποστάσεως 

πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση 



του κινδύνου μη απόδοσης του ΦΠΑ στην Κοινότητα από φορολογούμενους που διευκολύνουν 

την πώληση εξ αποστάσεως μέσω διεπαφής. 

6. Η εναρμόνιση με τις δύο πιο πάνω αναφερόμενες οδηγίες επιτυγχάνεται με τη 

ψήφιση/έγκριση των ακόλουθων νομοθετήματων: 

 

α) «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021» 

 

β) «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Απαλλαγές στα Εισαγόμενα Αγαθά) (Τροποποιητικοί) 

Κανονισμοί του 2021» 

 

γ)   «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021» 

 

δ) «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για ενδοκοινοτικές εξ΄ αποστάσεως 

πωλήσεις αγαθών, για παραδόσεις αγαθών εντός της Δημοκρατίας που πραγματοποιούνται μέσω 

ηλεκτρονικών διεπαφών που διευκολύνουν τις παραδόσεις αυτές  και για υπηρεσίες που 

παρέχονται από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα εντός της Δημοκρατίας αλλά μη 

εγκατεστημένα στο Κράτος Μέλος Κατανάλωσης) Κανονισμοί του 2021» 

 

ε) «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για υπηρεσίες που παρέχονται από Μη 

εγκατεστημένα εντός της Κοινότητας Υποκείμενα στο φόρο Πρόσωπα) Κανονισμοί του 2021» 

 

στ) «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς για ενδοκοινοτικές εξ΄ αποστάσεως 

πωλήσεις αγαθών, που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες) Κανονισμοί του 2021». 

 

7. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο και τα προσχέδια κανονισμών τα οποία έχουν εξεταστεί 

νομοτεχνικά από τη Νομική Υπηρεσία μαζί με την Αιτιολογική Έκθεση υπογραμμένη από το Γενικό 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας καθώς και το σχετικό Ερωτηματολόγιο Αντικτύπου, επισυνάπτονται 

και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων με σκοπό τη ψήφιση του νομοσχεδίου και έγκριση 

των Κανονισμών. 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

17 Ιουνίου, 2021 
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