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Νέος Τροποποιητικός Νόμος 157(Ι)/2017 αναφορικά με την επιβολή Φ.Π.Α σε ακίνητα

Στις 13/11/2017,  δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ ο νέος Τροποποιητικός Νόμος 157(Ι)/2017, ο οποίος τροποποιεί τους περί 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 έως (Αρ. 2) του 2017 για σκοπούς εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου 
προστιθέμενης αξίας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H νέα νομοθεσία εφαρμόζεται επί των πράξεων που αφορούν την παράδοση ακίνητης ιδιοκτησίας και ως εκ τούτου πλέον η 
πώληση γης δεν θεωρείται εξαιρούμενη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (στο εξής αναφερόμενος ως «Φ.Π.Α.») παράδοση 
αγαθού αλλά αντίθετα επιβάλλεται επί αυτής Φ.Π.Α. 

Συγκεκριμένα, θα επιβάλλεται πλέον 19% Φ.Π.Α επί της μεταβίβασης της κατοχής μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης η 
οποία προορίζεται για την ανέγερση μίας ή περισσότερων σταθερών κατασκευών νοουμένου ότι η πράξη αυτή 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι ο ορισμός «μη ανεπτυγμένης 
οικοδομήσιμης γης» δεν έχει αναλυθεί ούτε προσδιοριστεί από το σχετικό νόμο παρά μόνο αναφέρεται θα προσδιοριστεί 
μέσω Κανονισμών οι οποίοι θα εκδοθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ωστόσο, σχετικά με την παράδοση ακίνητης ιδιοκτησίας εξαιρείται η καταβολή Φ.Π.Α στις ακόλουθες συναλλαγές:
 
        (α) στη μεταβίβαση της κατοχής,
 
        (β) στη μεταβίβαση εξ’ αδιαίρετου ιδανικής μερίδας και

        (γ) στη μεταβίβαση κατοχής δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας πώλησης ή δυνάμει συμφωνίας η οποία ρητά   
             προβλέπει ότι η κυριότητα θα μεταβιβαστεί σε μελλοντικό χρόνο ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης με δικαίωμα   
             εξαγοράς μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης η οποία προορίζεται για την ανέγερση μίας ή περισσότερων   
             σταθερών κατασκευών και πραγματοποιείται στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

Στις πιο πάνω εξαιρέσεις δεν συμπεριλαμβάνονται:

        (α) η παράδοση γης η οποία έχει μεταβιβαστεί με βάση τις διατάξεις του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων           
             Νόμου πριν την έναρξη της ισχύος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2017 ή 

        (β) η παράδοση γης για την οποία έχει κατατεθεί σύμβαση πώλησης στην αρμόδια αρχή για σκοπούς του περί Πώλησης  
              Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου ή στον Έφορο Φορολογίας πριν την έναρξη της ισχύος του περί Φόρου   
              Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2017.

Επιπρόσθετα, η μίσθωση ή η ενοικίαση ακίνητης ιδιοκτησίας σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο για σκοπούς άσκησης 
φορολογητέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, κρίνεται ως φορολογητέα πράξη και θα επιβάλλεται 19% Φ.Π.Α, εκτός σε 
περίπτωση μίσθωσης κτιρίου το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία. 

Τονίζεται ότι η  φορολόγηση αυτή θα καλύπτει μίσθωση ή/και ενοικίαση κτιρίου του οποίου η ημερομηνία έναρξης της 
μίσθωσης ή/και ενοικίασης πραγματοποιείται κατά ή μετά την έναρξη της ισχύος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Τροποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2017. 

Περαιτέρω, νοείται ότι ο εκμισθωτής δύναται να επιλέξει να ενημερώσει τον Έφορο Φορολογίας για τη μη φορολόγηση της 
μίσθωσης ή/και ενοικίασης ακίνητης ιδιοκτησίας, υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε γνωστοποίηση του 
Έφορου Φορολογίας η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Αναφορικά με το πιο πάνω 
σημειώνεται ότι, η αρχική επιλογή του εκμισθωτή για μη φορολόγηση της μίσθωσης ή/και ενοικίασης της ακίνητης ιδιοκτησίας 
δεν δύναται να τύχει διαφοροποίησης από τον εκμισθωτή μεταγενέστερα.

Επίσης, σημειώνεται ότι θα επιβάλλεται μέσω της αντίστροφης χρέωσης Φ.Π.Α για παράδοση ακινήτων και οικοπέδων. Αυτό 
θα ισχύει όταν η μεταβίβαση γίνεται από τον δανειολήπτη στο πλαίσιο διαδικασίας αναδιάρθρωσης δανείου, καθώς και στο 
πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής μεταβίβασης προς τον δανειστή. Η χρέωση αυτή εφαρμόζεται στις πιο κάτω περιπτώσεις: 

        (α) στη μεταβίβαση κτιρίου ή τμήματος του και του οικοπέδου εφόσον πραγματοποιείται πριν από την πρώτη εγκατάσταση     
             σε αυτό,

        (β) στη μεταβίβαση της κατοχής κτιρίου ή τμήματος του οικοπέδου που μεταβιβάζεται μαζί με αυτό εφόσον έγινε μέσο   
             σύμβασης πώλησης ή μέσο σύμβασης μίσθωσης του με δικαίωμα εξαγοράς, εφόσον πραγματοποιείται πριν από την   
             πρώτη εγκατάσταση και έχει κατατεθεί δεόντως συμπληρωμένη αίτηση έκδοσης πολεοδομικής άδειας μετά την 1η  
             Μαΐου 2004, και

        (γ) στη μεταβίβαση της κατοχής δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας πώλησης ή δυνάμει συμφωνίας, η οποία ρητά προβλέπει  
             ότι η κυριότητα θα μεταβιβαστεί σε μελλοντικό χρόνο, ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης με δικαίωμα εξαγοράς μη  
             ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης η οποία προορίζεται για την ανέγερση μίας ή περισσοτέρων σταθερών κατασκευών   
             και πραγματοποιείται στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

Στα πλαίσια των πιο πάνω περιπτώσεων θεωρούνται ως φορολογητέες συναλλαγές, οι συναλλαγές, του δανειολήπτη όπως και 
του προσώπου που την πραγματοποιεί, εφόσον ο δανειολήπτης λαμβάνει τα αγαθά, όπως αναφέρονται πιο πάνω [(α),(β),(γ)], 
στο πλαίσιο άσκησης ή προς προώθηση της επιχείρησης που ασκεί, έστω και αν αυτά αποτελούν κεφαλαιουχικά στοιχεία της 
επιχείρησης του δανειολήπτη.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στις συναλλαγές όπου εφαρμόζεται η αντίστροφη χρέωση, υπάρχει δικαίωμα για έκπτωση 
στην επιβολή του Φ.Π.Α. σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

*Παρακαλώ σημειώστε ότι το ανωτέρω δεν αποτελεί νομική γνωμάτευση.

Γιώργος Ιωάννου
Δικηγόρος
Επικεφαλής Τμήματος Ακίνητης Ιδιοκτησίας και Κατασκευαστικού Δικαίου
Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Αχιλλέας Χριστοφόρου
Ασκούμενος Δικηγόρος
Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.
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