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Φ.Π.Α. και Οικοδοµική Βιοµηχανία

Η Υπηρεσία Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονοµικών ανακοινώνει ότι

από τις 9

Μαρτίου 2012, όταν υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ή υπηρεσίες
µαζί µε αγαθά µέσα στα πλαίσια κατασκευής, µετατροπής, κατεδάφισης,
επιδιόρθωσης ή συντήρησης οικοδοµής ή οποιουδήποτε έργου πολιτικής µηχανικής,
σ’ άλλο υποκείµενο στο φόρο πρόσωπο, τότε, δεν επιβάλλει Φ.Π.Α. επί της παροχής
των υπηρεσιών.
Οι πιο πάνω ρυθµίσεις υιοθετήθηκαν στα πλαίσια εφαρµογής µέτρων για υποστήριξη
της ανάπτυξης της οικονοµίας και πάταξης της φοροδιαφυγής κι αποτελούν
ρυθµίσεις για τις οποίες παρέχεται ευχέρεια απ’ το κοινοτικό κεκτηµένο.
Το µέτρο επιφέρει µείωση του κόστους των επενδύσεων κι αναπτυξιακών έργων στα
πλαίσια της οικοδοµικής βιοµηχανίας κι αναµένεται ν’ αναθερµάνει την οικοδοµική
βιοµηχανία και να βοηθήσει να εξέλθει ο τοµέας αυτός απ’ το τέλµα στο οποίο
βρίσκεται.
Αναφορικά µε τους ισχυρισµούς των διαφόρων συνδέσµων εργοληπτών έργων, ότι
το µέτρο επηρεάζει σηµαντικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεών τους, η Υπηρεσία
Φ.Π.Α. απορρίπτει τους ισχυρισµούς αυτούς και διευκρινίζει ότι ο Φ.Π.Α. δεν έχει
σχεδιαστεί για να ενισχύει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων κι ως εκ τούτου, οι
επιχειρήσεις δε µπορούν να θεωρούν τον εν λόγω φόρο, ως µέρος του κεφαλαίου
κίνησής τους. Παρά ταύτα, ο Φ.Π.Α. αποφορολογεί τις επενδύσεις. Εξάλλου, η
Υπηρεσία Φ.Π.Α. θεωρεί ότι το νέο µέτρο θα συνεισφέρει σηµαντικά στην πάταξη
της φοροδιαφυγής και στην ορθή απόδοση του Φ.Π.Α.

Η Υπηρεσία Φ.Π.Α. θα ήθελε, επίσης, να καθησυχάσει τις ανησυχίες που
εκφράστηκαν για µη έγκαιρη επιστροφή των πιστωτικών υπολοίπων, και να
διαβεβαιώσει τα υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα, ότι, εφόσον τηρούν τ’ αρχεία που
απαιτούνται µε βάση τη νοµοθεσία, συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις τους και
συνεργάζονται στην περίπτωση ελέγχου του αιτήµατός τους, µε την προσκόµιση των
απαραίτητων στοιχείων για έγκαιρη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η επιστροφή
πιστωτικών υπολοίπων θα πραγµατοποιείται εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος
και χωρίς καθυστερήσεις.
Η Υπηρεσία Φ.Π.Α. βρίσκεται σ’ ετοιµότητα γι’ αντιµετώπιση όλων των θεµάτων
που έχουν προκύψει ή µπορεί να προκύψουν σε σχέση µε το εν λόγω νέο µέτρο κι
εκφράζει την προθυµία για εποικοδοµητικό διάλογο µε τους συνδέσµους
εργοληπτών.

Λευκωσία 29 Μαρτίου 2012

