
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ  

ΦΠΑ ςτουσ εργολάβουσ 

 

Η Υπεξεζία ΦΠΑ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ αλαθνηλώλεη όηη ε λνκνζεζία πνπ ηέζεθε ζε 

εθαξκνγή από ηηο 9 Μαξηίνπ, 2012, θαη πξνβιέπεη όηη όηαλ ππνθείκελν ζην θόξν πξόζσπν 

παξέρεη ππεξεζίεο ή ππεξεζίεο καδί κε αγαζά κέζα ζηα πιαίζηα θαηαζθεπήο, κεηαηξνπήο, 

θαηεδάθηζεο, επηδηόξζσζεο ή ζπληήξεζεο νηθνδνκήο ή νπνηνπδήπνηε έξγνπ πνιηηηθήο κεραληθήο, 

ζε άιιν ππνθείκελν ζην θόξν πξόζσπν, ηόηε δελ επηβάιιεη ΦΠΑ επί ηεο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηώλ, εξακολουθεί να ισχύει.  

Υπελζπκίδεηαη όηη ε ελ ιόγσ λνκνζεζία απνζθνπεί πξώηνλ, ζηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη δεύηεξνλ, απνηειεί έλα επηπξόζζεην κέηξν γηα ηηζάζεπζε ηεο θνξνδηαθπγήο. 

Γηα ην πξώην, αλαθέξεηαη έλα παξάδεηγκα. Αλ θάπνηνο ήζειε λα αλεγείξεη έλα εκπνξηθό θέληξν, 

κε βάζε ηηο πξνεγνύκελεο ξπζκίζεηο ζα έπξεπε λα θαηαβάιεη ζηνλ εξγνιάβν ηνλ ΦΠΑ, ελώ κε 

βάζε ηηο πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο δελ ζα ηνλ θαηαβάιεη. Απηό ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ θόζηνπο ηεο 

επέλδπζεο, εληζρύεη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη, ζπλεπώο, απμάλεη ηηο επθαηξίεο απαζρόιεζεο γηα 

ηνπο εξγνιάβνπο. 

Όζνλ αθνξά ην δεύηεξν ζέκα, ηεο πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο, κε ηνλ ελ ηζρύ Νόκν, απνθεύγεηαη 

ν θίλδπλνο ην Κξάηνο λα επηζηξέςεη ζην ιήπηε ησλ εξγνιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ην Φ.Π.Α., ρσξίο ην 

πνζό απηό λα θαηαβιεζεί από ην πξόζσπν πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο. 

Τέινο, ζρεηηθά, κε ην ρξόλν επηζηξνθήο ηνπ Φ.Π.Α., ζέκα γηα ην νπνίν νη εξγνιάβνη εμέθξαζαλ 

ζνβαξέο αλεζπρίεο, ε Υπεξεζία ΦΠΑ δηαβεβαηώλεη όηη ε επηζηξνθή ηνπ Φ.Π.Α. ζα γίλεηαη εληόο 

εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, όπσο άιισζηε πξνβιέπνπλ θαη νη απνθάζεηο ηνπ Δηθαζηεξίνπ 

ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 

Επηζεκαίλεηαη όηη ε επηζηξνθή ηνπ Φ.Π.Α. είλαη ζπλάξηεζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ζην θόξν πξνζώπσλ. 

Η Υπεξεζία Φ.Π.Α. έρεη εθδώζεη ήδε δύν εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ 

ξπζκίζεσλ, πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Υπεξεζίαο ΦΠΑ 

(www.mof.gov.cy/vat) θάησ από ην ζέκα «Εθδόζεηο» θαη είλαη ζηε δηάζεζε νπνηνπδήπνηε 

νξγαλσκέλνπ ζπλόινπ ή θαη νπνηνπδήπνηε πνιίηε γηα ελεκέξσζε.  
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