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Κύριε Υπουργέ,
Θέμα: Παράταση χρόνου για την καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από υποκείμενα
στο φόρο πρόσωπα στη Δημοκρατία και προσωρινή αναστολή της πρόνοιας για
επιβολή πρόσθετου φόρου (10%) και τόκων για καθυστέρηση στη καταβολή ΦΠΑ.
Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να φέρουμε εις γνώση σας τα συγκεκριμένα προβλήματα
που έχουν προκύψει αναφορικά με την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την
Υπηρεσία ΦΠΑ από μεγάλο αριθμό υποκείμενων στο φόρο προσώπων στη Δημοκρατία και να
ζητήσουμε την στήριξη σας στην αντιμετώπιση τους.
Ειδικότερα, στα πλαίσια των δραματικών για την Κυπριακή οικονομία γεγονότων που εκτυλίσσονται
το τελευταίο διάστημα, σημαντικός αριθμός εμπορευόμενων που δραστηριοποιούνται στη
Δημοκρατία, μετά τα γεγονότα της 15ης Μαρτίου είτε έχουν ήδη υποστεί απώλειες στις καταθέσεις
που διατηρούσαν στη Λαϊκή Τράπεζα είτε αναμένεται να υποστούν σημαντικές απώλειες στις
καταθέσεις που διατηρούν στην Τράπεζα Κύπρου, γεγονός που τους στερεί σημαντικά ποσά από
την ρευστότητά τους.
Όσες εταιρείες χρησιμοποιούν τις δύο αυτές τράπεζες, αδυνατούν εκ των πραγμάτων να έχουν
πρόσβαση στα χρήματά τους, γεγονός που τις καθιστά ανίκανες να ανταποκριθούν επαρκώς στις
υποχρεώσεις τους προς την Υπηρεσία ΦΠΑ καθώς και προς συνεργάτες τους που διατηρούν
λογαριασμούς σε άλλες τράπεζες γεγονός που συνδράμει στην μεταφορά του προβλήματος σε
όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις.
Το θέμα αυτό επηρεάζει την ικανότητά τους να καταβάλουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους προς το
ΦΠΑ.
Ως ΚΕΒΕ θεωρούμε ότι είναι άδικο να τιμωρούνται οι επιχειρήσεις με την επιβολή πρόσθετου φόρου
(10%) και τόκων για καθυστέρηση στην καταβολή ΦΠΑ ως αποτέλεσμα πράξεων για τις οποίες δεν
έχουν οι ίδιες την ευθύνη και ζητούμε όπως προχωρήσετε σε αλλαγή της νομοθεσίας ώστε να
ανασταλεί η επιβολή πρόσθετου φόρου (10%) και τόκων για καθυστέρηση στην καταβολή ΦΠΑ στις
εν λόγω εταιρείες.
Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω δυσκολίες, εισηγούμαστε τα κάτωθι:
1) Παραχώρηση του δικαιώματος περιοδικής εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού ΦΠΑ
σε εύλογο χρονικό διάστημα.
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2) Αναστολή της καταβολής του πρόσθετου φόρου και των τόκων στα οφειλόμενα ποσά
ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους 1 Δεκεμβρίου 2012 – 2 Φεβρουαρίου 2013 και 1
Ιανουαρίου 2013 – 31 Μαρτίου 2013 και με προϋπόθεση ότι ο οφειλόμενος ΦΠΑ θα
εξοφληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που θα καθοριστεί από την Υπηρεσία
ΦΠΑ.
3) Επέκταση της αναστολής της καταβολής του πρόσθετου φόρου και των τόκων στα
οφειλόμενα ποσά ΦΠΑ για την φορολογική περίοδο 1 Φεβρουαρίου 2013 - 30
Απριλίου 2013 με την προϋπόθεση ότι ο οφειλόμενος ΦΠΑ θα εξοφληθεί μέχρι τις 10
Νοεμβρίου 2013.
4) Έγκαιρη κατάθεση του τροποποιητικού Νόμου στην Βουλή των Αντιπροσώπων για
άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου ως κατεπείγων.
Με την ευκαιρία αυτή παρακαλούμε όπως μας ορίσετε συνάντηση μαζί σας για συζήτηση των πιο
πάνω καθώς και άλλων θεμάτων που αφορούν το Υπουργείο σας.
Με εκτίμηση,

Φειδίας Πηλείδης.
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