
 
 

Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς Συμφωνία αποχώρησης   

Από την ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου Βασίλειου (ΗΒ) από την ΕΕ, το ΗΒ θα αποτελεί χώρα εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ως εκ τούτου θα ισχύουν όλες οι διατάξεις της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας όπως 
αυτές εφαρμόζονται για κράτος το οποίο δεν είναι Κράτος Μέλος της ΕΕ. 
 
Συγκεκριμένα, τα αγαθά που θα παραλαμβάνονται από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα στη Δημοκρατία με 
προέλευση το HB, θα θεωρούνται ως εισαγωγές στη Δημοκρατία και αντίστοιχα όσα εμπορεύματα θα 
αποστέλλονται στο HB από τη Δημοκρατία θα αποτελούν εξαγωγές από τη Δημοκρατία και θα πρέπει να 
τυγχάνουν και στις δύο περιπτώσεις των αναγκαίων τελωνειακών διαδικασιών.  
 
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών ή / και λήψης υπηρεσιών μεταξύ υποκειμένων στο φόρο προσώπων στη 
Δημοκρατία και επιχειρήσεων με έδρα το ΗΒ, δεν διαφοροποιείται με την έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ.   
 
Σημειώνεται ότι σε σχέση με τις πιο πάνω συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, δεν θα υπάρχει η υποχρέωση 
για δήλωση των εν λόγω συναλλαγών στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (VIES) ή 
στη δήλωση INTRASTAT.  
 
Η υποβολή αιτήματος από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο στη Δημοκρατία για επιστροφή του ΦΠΑ για 
επιχειρηματικά έξοδα που έχει υποστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018 θα πρέπει γίνει ηλεκτρονικά πριν την 
ημερομηνία εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ και όχι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, 2019 όπως προνοείται από την 
σχετική Οδηγία. 
 
Οι παροχές υπηρεσιών από υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα στη Δημοκρατία σε μη υποκείμενα στο φόρο 
πρόσωπα στο ΗΒ που εμπίπτουν στο Μικρή Μονοαπευθυντική Θυρίδα (ΜΟSS), θα θεωρούνται ότι 
παρέχονται στη χώρα του λήπτη (ΗΒ) χωρίς την υποχρέωση για επιβολή ΦΠΑ στη Δημοκρατία.  
 
Αναφορικά με τα αγαθά που παραλαμβάνονται από ιδιώτες με προέλευση το ΗΒ, αυτά θα τυγχάνουν 
τελωνειακού ελέγχου κατά την παραλαβή τους και ενδεχομένως να προκύπτει υποχρέωση καταβολής 
εισαγωγικού ΦΠΑ επί της αξίας τους.  
 
Έξοδος Η.Β από την Ε.Ε με Συμφωνία αποχώρησης   
 
Σε περίπτωση εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ με Συμφωνία, εφόσον ισχύσει μεταβατική περίοδος, όλες οι 
συναλλαγές με το ΗΒ κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο θα συνεχίσουν να ρυθμίζονται ως το ΗΒ να είναι 
Κράτος Μέλος. 
 

Όλες οι ανακοινώσεις που έχουν εκδοθεί και θα εκδοθούν από το Τμήμα Φορολογίας σε σχέση με την 

έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας στον πιο 

κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο : 

http://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/A03366590D96DA38C22583AE003396D9?OpenDocument  

 

http://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/A03366590D96DA38C22583AE003396D9?OpenDocument

