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      7 Οθησβξίνπ, 2011 
 
Όινπο ηνπο Λεηηνπξγνχο 
 

Δθαξκνγή κεησκέλνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ, πέληε ηνηο εθαηφλ (5%) ζηελ αγνξά ή 
αλέγεξζε θαηνηθίαο απφ 1 Οθησβξίνπ, 2011 

 
χκθσλα κε ηελ πεξί ΦΠΑ λνκνζεζία πνπ ηζρχεη απφ 1 Οθησβξίνπ, 2011, επηβάιιεηαη 
κεησκέλνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ, πέληε ηνηο εθαηφλ (5%) ζηηο θαηνηθίεο νη νπνίεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ή πξννξίδνληαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ δηθαηνχρν πξφζσπν, 
σο θχξηνο θαη κφληκνο ρψξνο δηακνλήο, αθνχ εγθξηζεί ππεχζπλε δήισζε πνπ 
ππνβάιιεηαη απφ ην δηθαηνχρν πξφζσπν ζηελ Τπεξεζία ΦΠΑ. 
 
Καηνηθίεο πνπ έρνπλ αγνξαζηεί ή έρνπλ αλεγεξζεί κε αγνξαπσιεηήξηα έγγξαθα ή 
άιιεο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ 1 Οθησβξίνπ, 2011, ζπλερίδνπλ λα 
ξπζκίδνληαη απφ ηνλ πεξί Υνξεγίαο (Αγνξά ή Αλέγεξζε Καηνηθίαο) Νφκν, κέρξη ηεο 
νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο πνπ απηά αθνξνχλ.  Γειάδε νη πεξηπηψζεηο απηέο ζα 
ζπλερίδνπλ λα ππφθεηληαη ζηνλ εθάζηνηε ζε ηζρχ θαλνληθφ ζπληειεζηή ΦΠΑ, θαη νη 
δηθαηνχρνη ζα ππνβάιινπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηνηθίαο, αίηεκα γηα 
παξαρψξεζε ρνξεγίαο, εθφζνλ είλαη δηθαηνχρν, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Υνξεγίαο (Αγνξά ή Αλέγεξζε Καηνηθίαο) Νφκνπ. 
 
Γηθαηνχρν πξφζσπν είλαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν θαηά ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηεο δήισζεο, ζε έληππν πνπ έρεη γλσζηνπνηεζεί απφ ηνλ Έθνξν ΦΠΑ: 

 Έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ, 

 Δίλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θξάηνπο 

κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλνο ζηελ 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, 

 Πξνηίζεηαη λα  ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηνηθία γηα ηελ νπνία ππνβάιιεη δήισζε σο 

θχξην θαη κφληκν ρψξν δηακνλήο. 

Δθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο γηα επηβνιή ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή 
ΦΠΑ: 
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 Η αίηεζε γηα πνιενδνκηθή άδεηα (ή άδεηα νηθνδνκήο φηαλ δελ απαηηείηαη ε 
εμαζθάιηζε πνιενδνκηθήο άδεηαο) πξέπεη λα έρεη θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα αξρή 
κεηά ηελ 1.5.2004, δειαδή ε θαηνηθία ππφθεηηαη ζε ΦΠΑ 

 ε θαηνηθία λα πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί  χζηεξα απφ ηελ αγνξά ή αλέγεξζή 
ηεο σο θχξηνο θαη κφληκνο ρψξνο δηακνλήο, 

 ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηεο θαηνηθίαο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 275 η.κ.  Ο κεησκέλνο 
ζπληειεζηήο ΦΠΑ, πέληε ηνηο εθαηφλ επηβάιιεηαη γηα ηα πξψηα 200 ηεηξαγσληθά 
κέηξα ΜΟΝΟ. 

 

πλνιηθφ εκβαδφλ ζεκαίλεη ην άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ ησλ θαιπκκέλσλ ρψξσλ ηεο 
θαηνηθίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεραλνζηαζίσλ, απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θαη 
θαιπκκέλσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ηεο θαηνηθίαο, θαζψο θαη ησλ θαιπκκέλσλ 
βεξαληψλ.  ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε ηα 
αθφινπζα: 

 κέρξη 5 η.κ. εκβαδφλ κεραλνζηαζίσλ, 

 κέρξη 7 η.κ. εκβαδφλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, 

 κέρξη 36 η.κ. εκβαδφλ θαιπκκέλσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, 

 κέρξη 40 η.κ. εκβαδφλ θαιπκκέλσλ βεξαληψλ. 

 

εκεηψλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ (πνπ έρνπλ 4 παηδηά θαη 
άλσ),          ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ησλ 275 η.κ. επαπμάλεηαη θαηά 15 η.κ. γηα θάζε 
επηπξφζζεην ηέθλν πέξαλ ησλ ηξηψλ.  

 

Έγγακα πξφζσπα δηθαηνχληαη λα αγνξάζνπλ ή λα αλεγείξνπλ κφλν κία θαηνηθία. 

 

Δπηβάιινληαη νη αθφινπζνη πεξηνξηζκνί ζηελ επηβνιή κεησκέλνπ ζπληειεζηή ΦΠΑ 
ζηελ αγνξά ή αλέγεξζε θαηνηθίαο: 

 

(α) Ο κεησκέλνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ πέληε ηνηο εθαηφλ επηβάιιεηαη γηα ηελ αλέγεξζε 
ή αγνξά θαηνηθίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θαηνηθία ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο 
θχξηνο θαη κφληκνο ρψξνο δηακνλήο ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηα επφκελα 10 ρξφληα. 

 

(β) ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο παχζεη λα ηε ρξεζηκνπνηεί σο θχξην θαη κφληκν 
ρψξν δηακνλήο ηνπ πξηλ πεξάζνπλ ηα 10 ρξφληα, νθείιεη, κέζα ζε δηάζηεκα 30 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη παχζεη λα ηε ρξεζηκνπνηεί, λα 
ελεκεξψζεη ηνλ Έθνξν ΦΠΑ θαη ηαπηφρξνλα λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 
δηαθνξάο κεηαμχ ησλ πνζψλ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή 
ηνπ κεησκέλνπ θαη ηνπ θαλνληθνχ ζπληειεζηή, φπσο απηνί ίζρπαλ θαηά ηελ 
παξάδνζε ή αλέγεξζε ηεο θαηνηθίαο, πνπ αλαινγεί γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ 
δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θαηνηθία γηα ζθνπνχο ηδηνθαηνίθεζεο. Ο 
πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο θαηνηθίαο ζε 
ηέθλν ηνπ δηθαηνχρνπ ή ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ. 

 

Σε περίπηφζη ποσ ηο δικαιούτο πρόζφπο έτει λάβει τορηγία με βάζη 
ηον περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερζη Καηοικίας) Νόμο, δεν 
δικαιούηαι να σποβάλει δήλφζη για μειφμένο ζσνηελεζηή ΦΠΑ, πριν ηην 
πάροδο 10 εηών από ηο τρόνο ποσ έλαβε ηην τορηγία, εκηός αν 
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επιζσνάυει βεβαίφζη από ηην Υπηρεζία Χορηγιών ηοσ Υποσργείοσ 
Οικονομικών όηι έτει επιζηρέυει ηη τορηγία ή μέρος ηης αναλόγφς 

 

Η δήισζε γηα αγνξά ή αλέγεξζε θαηνηθίαο, ππνβάιιεηαη ζε έληππν πνπ γλσζηνπνηεί 
ν Έθνξνο ΦΠΑ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα θαη ην νπνίν κπνξεί ν δηθαηνχρνο λα 
εμαζθαιίζεη απφ ηα θαηά ηφπνπο επαξρηαθά γξαθεία ΦΠΑ, θαη πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη 
απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

 αθξηβέο αληίγξαθν αίηεζεο γηα πνιενδνκηθή άδεηα (ή άδεηα νηθνδνκήο φηαλ δελ 
απαηηείηαη ε εμαζθάιηζε πνιενδνκηθήο άδεηαο), δεφλησο ζεσξεκέλν απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή, 

    αληίγξαθν πνιενδνκηθήο άδεηαο θαη άδεηαο νηθνδνκήο, 

 πκβφιαην αγνξαπσιεζίαο (γηα αγνξά θαηνηθίαο) ή ζπκβνιαίνπ αλέγεξζεο (γηα 
αλέγεξζε θαηνηθίαο) πνπ έρνπλ δεφλησο ραξηνζεκαλζεί  

  ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αγνξά ή αλέγεξζε ηεο θαηνηθίαο, απφδεημεο 
πξνθαηαβνιήο, αίηεζεο/έγθξηζεο γηα δάλεην, ηηκνινγίσλ ή απνδείμεσλ πιεξσκψλ, 

 ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αγνξά ή αλέγεξζε ηεο θαηνηθίαο, φπσο 
απφδεημεο πξνθαηαβνιήο, αίηεζεο/έγθξηζεο γηα δάλεην, ηηκνινγίσλ ή απνδείμεσλ 
πιεξσκψλ, 

 πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο ηεο νηθνδνκήζηκεο γεο (ζε 
πεξίπησζε αλέγεξζεο θαηνηθίαο φπνπ ε πνιενδνκηθή άδεηα / άδεηα νηθνδνκήο 
έρνπλ εθδνζεί ζε δηαθνξεηηθφ πξφζσπν απφ ηνπο δηθαηνχρνπο),  

 βεβαίσζε κειεηεηή  ηνπ έξγνπ γηα ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηεο θαηνηθίαο, 

 ςπεύθςνη δήλωζη επγολήπηη ή/και επγοληπηικήρ εηαιπείαρ  όηι καηέσει 
εηήζια άδεια        επγολήπηη ηηρ ανάλογηρ ηάξηρ ηος έπγος. 

 αληίγξαθν δειηίνπ ηαπηφηεηαο, 

 αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ γάκνπ (γηα έγγακα πξφζσπα), 

 αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθψλ γέλλεζεο ηέθλσλ (γηα πνιχηεθλνπο). 

 

Οη ζπκπιεξσκέλεο δειψζεηο κπνξνχλ λα παξαδίδνληαη ζηα Δπαξρηαθά Γξαθεία ΦΠΑ 
ζηηο αθφινπζεο δηεπζχλζεηο: 

 Eπαξρηαθφ Γξαθείν ΦΠΑ Λεπθσζίαο, Θεκηζηνθιή Γέξβε 39, 1066 Λεπθσζία 

 Δπαξρηαθφ Γξαθείν ΦΠΑ Λεκεζνχ, Φξαγθιίλνπ Ρνχζβειη 76, Αθίλεηα Γήκνπ 
Λεκεζνχ, 3011, Λεκεζφο 

 Δπαξρηαθφ Γξαθείν ΦΠΑ Λάξλαθαο, Κπξηάθνπ Μάηζε 10, 6015 Λάξλαθα 

 Δπαξρηαθφ Γξαθείν ΦΠΑ Πάθνπ, Λεσθφξνο Νεφθπηνπ Νηθνιατδε, Νέα 
Κπβεξλεηηθά Κηίξηα, ΚΣΙΡΙΟ Α, 8062 Πάθνο 

 Δπαξρηαθφ Γξαθείν ΦΠΑ Ακκνρψζηνπ, Ιππνθξάηνπο 2, Πνιπθαηνηθία NIPA 
DHERYNIA CENTER,  5380 Γεξχλεηα 

 

 

Οη δειψζεηο κπνξνχλ επίζεο λα  απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζηηο αθφινπζεο 
δηεπζχλζεηο: 

 Eπαξρηαθφ Γξαθείν ΦΠΑ Λεπθσζίαο, 1482 Λεπθσζία 

 Δπαξρηαθφ Γξαθείν ΦΠΑ Λεκεζνχ, Σ.Θ. 71083, 3840 Λεκεζφο 

 Δπαξρηαθφ Γξαθείν ΦΠΑ Λάξλαθαο, Σ.Θ. 41117, 6309 Λάξλαθα 

 Δπαξρηαθφ Γξαθείν ΦΠΑ Πάθνπ, Σ.Θ. 62269, 8062 Πάθνο 

 Δπαξρηαθφ Γξαθείν ΦΠΑ Ακκνρψζηνπ, Σ.Θ. 36153, 5386 Γεξχλεηα 

 



Γηεχζπλζε: Γσλία Μηραήι Καξανιή & Γξεγφξε Απμεληίνπ, 
1096, Λεπθσζία 
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Τπεξεζία Φ.Π.Α., 1471, Λεπθσζία 

Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: headquarters@vat.mof.gov.cy 
Ιζηνζειίδα: www.mof.gov.cy/ce  

 

Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπο, νη δειψζεηο ζα ειέγρνληαη απφ ιεηηνπξγνχο ηεο Τπεξεζίαο 
ΦΠΑ θαη ζα απνζηέιινληαη βεβαησκέλεο ή ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηα δηθαηνχρα 
πξφζσπα, γηα λα παξαδνζνχλ ζηνλ πσιεηή ηεο θαηνηθίαο ή ζηελ πεξίπησζε 
αλέγεξζεο θαηνηθίαο ζηνλ εξγνιήπηε πνπ αλαιακβάλεη ηελ αλέγεξζε ηεο θαηνηθίαο, 
νπφηαλ ν πσιεηήο ή ν εξγνιήπηεο ππνρξενχηαη λα επηβάιεη ην κεησκέλν ζπληειεζηή, 
πέληε ηνηο εθαηφλ (5%). 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εληφο έμη κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηνηθίαο, ην δηθαηνχρν 
πξφζσπν νθείιεη λα παξνπζηάζεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία απνδεηθλχνπλ φηη ν 
δηθαηνχρνο ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηνηθία σο θχξην θαη κφληκν ρψξν δηακνλήο.  Σα ζηνηρεία 
απηά είλαη αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ ηειεθψλνπ, αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ 
πδαηνπξνκήζεηαο, αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ ειεθηξηζκνχ, αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ 
δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ θφξσλ ή νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη 
ν δηθαηνχρνο ρξεζηκνπνηεί ηελ θαηνηθία σο θχξην θαη κφληκν ρψξν δηακνλήο 

 
 
 
 
          (Νάγηα πκεσλίδνπ) 
          γηα Έθνξν Φ.Π.Α. 
Αλη.  13.31.009.002.014 
         05.13.004 
 
Κνηλ.:  Γεληθφ Διεγθηή 
        
        :  Γεληθφ Γηεπζπληή Τπ. Οηθνλνκηθψλ 
  
        :  Κ.Δ.Β.Δ. 
           Σ.Θ. 21455 
           1509 Λεπθσζία 
 
        :  Ο.Δ.Β. 
           Σ.Θ. 21657 
           1511 Λεπθσζία 
 
        :  χλδεζκν Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηψλ Κχπξνπ 
           Σ.Θ. 24935 
           1355 Λεπθσζία 
 
        :  Παγθχπξην χλδεζκν Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηψλ Ακεξηθήο 
           Σ.Θ. 25584 
           1310 Λεπθσζία 
 
        :  χλδεζκν Πηπρηνχρσλ Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηψλ-Διεγθηψλ Κχπξνπ 
           Σ.Θ. 26540 
           1640 Λεπθσζία 
 
        :  χλδεζκν Αλεμαξηήησλ Λνγηζηψλ Κχπξνπ 
           Σ.Θ. 53684 
           3317 Λεκεζφο 
 


