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1. Εισαγωγή 

 

Η Αιτήτρια είναι η εταιρεία «OSCALIA HOLDINGS LTD» η οποία συστάθηκε το 2019 

και έχει ως κύρια επιχειρηματική  δραστηριότητα την εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων 

(διαμερισμάτων). Μέσα στα πλαίσια εξέτασης αιτήματος επιστροφής φόρου και βάσει 

στοιχείων που περιήλθαν στην  κατοχή του Εφόρου Φορολογίας, διεξήχθη 

φορολογικός έλεγχος στα βιβλία και αρχεία της εταιρείας, η οποία κατάληξε σε 

βεβαίωση φόρου ύψους €110.390. 

 

 

2. Γεγονότα 

 

Αναλυτικά το ιστορικό των γεγονότων με χρονολογική σειρά έχει ως ακολούθως: 

 

Περί την 21/1/2021 η Αιτήτρια υπέβαλε αίτημα επιστροφής ΦΠΑ (πιστωτικού 

υπολοίπου). Μέσα στα πλαίσια εξέτασης του αιτήματος, ξεκίνησε φορολογικός έλεγχος 

στα βιβλία και αρχεία της εταιρείας. Στις 30/7/2021 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός 

έλεγχος και ο Έφορος Φορολογίας εξέδωσε βεβαίωση φόρου προς την Αιτήτρια ύψους 

€110.390 βεβαιώνοντας φόρο εισροών της εταιρείας για αγορά διαμερίσματος. 

 

Στις 9/9/2021, η Αιτήτρια άσκησε εμπρόθεσμα Ιεραρχική Προσφυγή στο Εφοριακό 

Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 52 (1) και (2) του περί ΦΠΑ Νόμου Ν.95(1)/2000 

όπως έχει τροποποιηθεί. Το ποσό του αμφισβητούμενου φόρου ανέρχεται στις 

€103.740  ενώ για το υπόλοιπο ποσό των €6.650 έχει μειωθεί το πιστωτικό υπόλοιπο 

της Αιτήτριας. 

 

Το Εφοριακό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 21/9/2021, αποφάσισε ότι η Ιεραρχική 

Προσφυγή πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 53(α)(β) και (γ) του περί ΦΠΑ Νόμου 

όπως έχει τροποποιηθεί και αποφασίζει να προχωρήσει στην εξέταση της Ιεραρχικής 

Προσφυγής επί της ουσίας. Στις 18/11/2021, ο Έφορος Φορολογίας απέστειλε την 

έκθεση του στο Εφοριακό Συμβούλιο. Το Εφοριακό Συμβούλιο κάλεσε τα μέρη σε 

ακρόαση στις 30/3/2022.  

 

 

 

3. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ  

Η Αιτήτρια αγόρασε το 2019 τρία διαμερίσματα στο κέντρο της Λευκωσίας (Central 

Park Residence) τα οποία εκμισθώνει μέσα στα πλαίσια των επιχειρηματικών της 

δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα ο μέτοχος της εταιρείας κ. Oleksandr Sobko υπέβαλε 

αίτηση πολιτογράφησης βάσει του οικονομικού κριτηρίου της επένδυσης. Ο Έφορος 

Φορολογίας αρνήθηκε την παραχώρηση δικαιώματος έκπτωσης φόρου για το ΦΠΑ που 

καταβλήθηκε όσο αφορά την αγορά ενός από τα τρία διαμερίσματα καθώς και την 

επίπλωση του. Ο λόγος για τον οποίο δεν παραχωρήθηκε η έκπτωση φόρου είναι το 

γεγονός ότι το σχέδιο κατ΄εξαίρεση πολιτογράφησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 



προϋποθέτει ότι ο ενδιαφερόμενος επενδυτής οφείλει να κατέχει μόνιμη ιδιόκτητη 

κατοικία στη Δημοκρατία έστω και αν δεν επιβάλλεται η διαμονή του σε αυτό.  

 

Θέσεις Εφόρου Φορολογίας 

Οι θέσεις του Εφόρου όσον αφορά την άρνηση παραχώρησης δικαιώματος έκπτωσης 

φόρου εισροών ύψους €103.740 για την αγορά και επίπλωση διαμερίσματος 

συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

- Το ποσό του φόρου εισροών το οποίο δικαιούται ένα υποκείμενο στο φόρο 

πρόσωπο να εκπέσει κατά το τέλος οποιασδήποτε περιόδου, καθορίζεται από 

τα άρθρα 20 και 21 του περί Νόμου του 2000 όπως έχει τροποποιηθεί όπως 

επίσης και από τον Κανονισμό 64 των ΦΠΑ (Γενικών) του 2001 (Παραρτήματα 

1 -2).  

 

- Ένα υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο μπορεί να εκπέσει τον φόρο εισροών που 

του επιβλήθηκε εάν αυτός ο φόρος αποδίδεται σε φορολογητέες συναλλαγές, 

που πραγματοποιούνται ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσα στα πλαίσια ή 

για προώθηση της επιχείρησης του. 

 

- Για την υποβολή αιτήματος απόκτησης Κυπριακής υπηκοότητας με κατ΄ 

εξαίρεση πολιτογράφηση μέσα στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού 

Προγράμματος απαιτείται η κατοχή μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στη 

Δημοκρατία αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000 πλέον ΦΠΑ.  

 

- Θεωρήθηκε ότι το ένα διαμέρισμα δεν αποκτήθηκε για άσκηση επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων αλλά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης και παράλληλα απόκτησης 

Κυπριακής υπηκοότητας εκ μέρους του επενδυτή. 

 

         

Θέσεις Αιτήτριας  

Οι απόψεις της Αιτήτριας σχετικά με τον ΦΠΑ που κατέβαλε για την αγορά των 

διαμερισμάτων συνοψίζονται στα ακόλουθα:   

- Εσφαλμένα ο Έφορος θεωρεί ότι το διαμέρισμα αποκτήθηκε για ιδιοκατοίκηση 

και δεν μπορεί η Αιτήτρια να το αξιοποιήσει όπως επιθυμεί. 

 

- Ο Έφορος έλαβε υπόψη του παράγοντες και στοιχεία τα οποία δεν δικαιούτο να 

λάβει.. 

 

- Η προσβαλλόμενη απόφαση πάρθηκε μετά από εσφαλμένη ερμηνεία της περί 

ΦΠΑ Νομοθεσίας.  

 

 



4. Νομοθεσία 

 Τα άρθρα 20, 21, 49(2) της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας του 2000 όπως έχει τροποποιηθεί  

- Το άρθρο 11 Α(4) του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμος του 2002 (141(Ι)/2002). 

- Οι Κανονισμοί 63 και 64 των περί ΦΠΑ (Γενικών) Κανονισμών του 2001  

 

5. Νομολογία 

- C-224/98 D'Hoop v. Office National d'Emploi. 
- C-184/99. Rudy Grzelczyk v. Centre public d'aide sociale d'Ottignies-

Louvain-la-Neuve 
- C-333/13 Elisabeta Dano and Florin Dano v Jobcenter Leipzig  
- C67/14 obcenter Berlin Neukölln v Nazifa Alimanovic and Others  
- C-135/08 Janko Rottman v Freistaat Bayern 
- C-34/09 – Gerardo Ruiz Zambrano v Office National de l'Emploi 
- Υπουργός Οικονομικών κ.α. v Lachi Beach Development Co Ltd (Aρ. Υποθ. 

151/12. 3/4/2018) 
- Μάτσης v Δημοκρατίας (1995) 3 Α.Α.Δ. 404. 
- Southfields Industries Ltd v Δήμου Λευκωσίας (1995) 3 Α.Α.Δ. 59. 

 

6. ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Όσο αφορά το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την παραχώρηση δικαιώματος έκπτωσης 

φόρου εισροών, το άρθρο 20 της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας όπως έχει τροποποιηθεί 

αναφέρει ότι 

«Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Άρθρου, κάθε υποκείμενο στο φόρο 

πρόσωπο δικαιούται κατά το τέλος κάθε καθορισμένης φορολογικής περιόδου να 

εκπέσει τόσο ποσό του φόρου εισροών του, όσο είναι επιτρεπόμενο δυνάμει του 

Άρθρου 21, και ύστερα να αφαιρέσει το ποσό αυτό από οποιοδήποτε φόρο 

εκροών που είναι οφειλόμενος από αυτό» 

Το άρθρο 21 της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας όπως έχει τροποποιηθεί αναφέρει ότι  

  «Οι συναλλαγές που αναφέρονται στο εδάφιο (1)  είναι οι ακόλουθες συναλλαγές 

που πραγματοποιούνται ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν από υποκείμενο στο 

φόρο πρόσωπο μέσα στα πλαίσια ή για προώθηση της επιχείρησής του: (α)  

φορολογητέες συναλλαγές·». 

Ο Κανονισμός 63 των περί ΦΠΑ (Γενικών) Κανονισμών του 2001 αναφέρει: 

«Καμιά διάταξη στο παρόν Μέρος δεν ερμηνεύεται ότι επιτρέπει σε υποκείμενο στο 

φόρο πρόσωπο να αφαιρέσει το όλο ή μέρος του Φ.Π.Α. επί της εισαγωγής ή 

απόκτησης από αυτό αγαθών ή της παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 

προς αυτό όταν εκείνα τα αγαθά ή οι υπηρεσίες δε χρησιμοποιούνται ή δεν 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από αυτό το πρόσωπο για την πραγματοποίηση 

συναλλαγών στα πλαίσια ή για προώθηση επιχείρησης που ασκείται από αυτό.» 

 



Ο Κανονισμός 64 (1) των περί ΦΠΑ (Γενικών) Κανονισμών του 2001 αναφέρει: 

«Τηρουμένου του κανονισμού 65, το ποσό του φόρου εισροών που δικαιούται 

υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο να αφαιρέσει προσωρινά είναι το ποσό που είναι 

αποδοτέο σε φορολογητέες συναλλαγές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.» 

Ο Κανονισμός 64 (2) των περί ΦΠΑ (Γενικών) Κανονισμών του 2001 αναφέρει:  

«Σε σχέση με κάθε καθορισμένη φορολογική περίοδο - αποδίδεται σε φορολογητέες 

συναλλαγές ολόκληρος ο φόρος εισροών επί των αγαθών ή υπηρεσιών που 

χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από αυτό το πρόσωπο 

αποκλειστικά για την πραγματοποίηση φορολογητέων συναλλαγών». 

Το άρθρο 20 της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας όπως έχει τροποποιηθεί αναφέρει: « Σε 

οποιαδήποτε περίπτωση που, για οποιαδήποτε καθορισμένη φορολογική περίοδο, έχει 

καταβληθεί ή πιστωθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο— (α) Ως επιστροφή Φ.Π.Α, ή (β) ως 

πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α., οφειλόμενο προς αυτό, οποιοδήποτε ποσό που δεν έπρεπε 

να καταβληθεί ή πιστωθεί, ή που δε θα έπρεπε να καταβληθεί ή πιστωθεί αν τα 

γεγονότα ήταν γνωστά ή αν ήταν όπως παρουσιάζονται εκ των υστέρων να είναι, ο 

Έφορος δύναται να βεβαιώσει το ποσό αυτό ως Φ.Π.Α. οφειλόμενο από το πρόσωπο 

για εκείνη την περίοδο και να γνωστοποιήσει το ποσό σε αυτό το πρόσωπο.» 

Βάσει του άρθρου 21(1) το ποσό του φόρου εισροών το οποίο δικαιούται ένα 

υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο να εκπέσει, είναι το ποσό του φόρου εισροών επί 

των συναλλαγών αποκτήσεων και εισαγωγών που πραγματοποιήθηκαν από το 

πρόσωπο αυτό, όσο είναι επιτρεπόμενο ως αποδιδόμενο σε συναλλαγές που 

εμπίπτουν στο εδάφιο 21(2). Το άρθρο 21(2) αναφέρει ότι οι συναλλαγές που 

αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι οι ακόλουθες συναλλαγές που 

πραγματοποιούνται ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν από υποκείμενο στο φόρο 

πρόσωπο μέσα στα πλαίσια ή για προώθηση της επιχείρησης του:       

(α) Φορολογητέες συναλλαγές·  

(β) συναλλαγές εκτός της Δημοκρατίας που θα ήταν φορολογητέες συναλλαγές 

αν πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό της Δημοκρατίας.  

(γ) συναλλαγές που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 και υποπαραγράφους (α) 

μέχρι (ε) της παραγράφου 3 του Πίνακα Β του Έβδομου Παραρτήματος εφόσον 

ο λήπτης είναι εγκατεστημένος εκτός των κρατών µελών ή οι υπηρεσίες αυτές 

συνδέονται άμεσα µε αγαθά που εξάγονται σε χώρα εκτός των κρατών µελών. 

 

Ο Κανονισμός 64 των περί ΦΠΑ (Γενικών) Κανονισμών του 2001 αναφέρει ότι το 

ποσό του φόρου εισροών που δικαιούται υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο να 

αφαιρέσει προσωρινά είναι το ποσό που αφορά την πραγματοποίηση συναλλαγών 

στα πλαίσια προώθησης της επιχείρησης και που είναι αποδοτέο σε φορολογητέες 

συναλλαγές. 

 

Σε καμία περίπτωση η περί ΦΠΑ Νομοθεσία δεν αναφέρει ότι δεν παρέχεται 

δικαίωμα έκπτωσης φόρου εάν μία κατοικία είναι για ιδιοκατοίκηση παρόλο που 

χρησιμοποιείται για την άσκηση φορολογητέων δραστηριοτήτων. 



Έχοντας υπόψη το ποιο πάνω νομοθετικό πλαίσιο και τις αρμοδιότητες του Εφοριακού 

Συμβουλίου, ήτοι τον διοικητικό έλεγχο των αποφάσεων του Εφόρου Φορολογίας 

βάση των νόμων, κανονισμών και νομολογίας, όπως αυτά τροποποιούνται  κατά 

καιρούς, και υπενθυμίζοντας ότι στην παρούσα υπόθεση δεν εκδικάζεται η 

πολιτογράφηση του αιτούντος αλλά οι φορολογικές του υποχρεώσεις έχουμε να 

κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις. Η παρούσα Ιεραρχική Προσφυγή, αφορά το 

ΦΠΑ ύψους 103.740 με συντελεστή 19% για την αγορά ενός διαμερίσματος αξίας 

530.000 και των επίπλων αυτού. Ο Έφορος υποστηρίζει ότι η εν λόγω ακίνητη 

ιδιοκτησία δεν αποκτήθηκε για επιχειρηματικούς σκοπούς αλλά για ιδιοκατοίκηση και 

δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης. Αυτό απορρέει, σύμφωνα με τον Έφορο, από το 

γεγονός ότι η εν λόγω κατοικία αποκτήθηκε για σκοπούς κατ’ εξαίρεσης 

πολιτογράφησης και αφού το Σχέδιο κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης (ΚΕΠ) 

προϋποθέτει ο αιτών να είναι «κάτοχος μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή 

Δημοκρατία». Αυτή η προϋπόθεση, σύμφωνα με τον Έφορο, δεν επιτρέπει στους 

αιτητές να ενοικιάσουν ή και να ασκήσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα ή 

να εκχωρήσουν τη χρήση σε τρίτο πρόσωπο. Οι αιτητές από την άλλη διαφωνούν με 

τις θέσεις του Εφόρου αφού υποστηρίζουν ότι η απόκτηση των διαμερισμάτων σκοπό 

είχαν να ενταχθούν στην εμπορική δραστηριότητα της αιτήτριας και γι’ αυτό σύναψε 

συμφωνίες με εταιρεία για παραχώρηση της χρήσης των διαμερισμάτων και πως τέτοια 

παραχώρηση δεν απαγορεύεται ρητά από το ΚΕΠ και κατ’ επέκταση ο Έφορος έλαβε 

απόφαση καθ’ υπέρβαση εξουσίας, εσφαλμένα λόγο νομικής πλάνης, και είναι αντίθετη 

με της βασικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου.  Περεταίρω η αιτήτρια υποστηρίζει ότι 

κατά την λήψη της απόφασης ο Έφορος έλαβε υπόψη παράγοντες και στοιχεία που 

δεν εδικαιούτο να λάβει αφού δεν είναι η αρμόδια αρχή.    

Από το ως άνω λοιπόν προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:  

1. Επιτρέπεται η παραχώρηση φορολογικής έκπτωσης της «μόνιμης 
ιδιόκτητης κατοικίας» σύμφωνα με τη νομοθεσία και λαμβανομένου 
υπόψη τις αρχές που διέπουν τις Κατ’ εξαίρεση Πολιτογραφήσεις;  

2. Σε ποιο άρθρο του νόμου βασίζεται η ερμηνεία του Εφόρου; 
3. Έχουν ακολουθηθεί οι βασικές αρχές Διοικητικού Δικαίου; 

 
 
Ερώτηση 1: Επιτρέπεται η παραχώρηση φορολογικής έκπτωσης της 
«μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας» σε σύμφωνα με τη νομοθεσία και 
λαμβανομένου υπόψιν τις αρχές που διέπουν τις Κατ’ εξαίρεση 
Πολιτογραφήσεις;  
 

Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι οι αιτητές μέσα από την ακρόαση φαίνεται να 

στηρίζουν ότι ο Έφορος δεν είναι η αρμόδια αρχή για να ερμηνεύσει τις πρόνοιες του 

ΚΕΠ. Παρ’ όλα αυτά η διαφορά δεν είναι η πολιτογράφηση του ατόμου αυτή καθ΄ 

αυτή αλλά οι φορολογικές του υποχρεώσεις ή και δικαιώματα. Για αυτά τα θέματα 

οικονομικής φύσεως, είτε αυτά απορρέουν από την Ερμηνεία του ΚΕΠ είτε όχι, το 

κατεξοχήν αρμόδιο όργανο είναι το Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείο Οικονομικών. 



Επισημαίνοντας τον κίνδυνο που διατρέχουν τα δημόσια έσοδα λόγω υποβολής 

αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ από αιτητές που επωφελήθηκαν των σχεδίων κατ΄ 

εξαίρεση πολιτογράφησης πρέπει να δούμε ενδελεχώς τί αποτελεί μόνιμη ιδιόκτητη 

κατοικία και εάν υπάρχουν ρητές απαγορεύσεις στην κατοχή και χρήση αυτής οι οποίες 

επηρεάζουν τις φορολογικές πρόνοιες. Για να απαντηθεί η ερώτηση 1 πρέπει να δούμε 

τις πρόνοιες του ΚΕΠ σε συνδυασμό με την εφαρμογή των φορολογικών νόμων και 

κανονισμών. Βάσει των όρων και προϋποθέσεων της απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου αρ.834 ημερ. 13/09/2016, ο αιτών για πολιτογράφηση πρέπει να έχει 

α. Λευκό ποινικό μητρώο 

β. Να είναι κάτοχος άδειας παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία 

γ. Να είναι κάτοχος μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία 

νοουμένου ότι θα διατηρήσει στην κατοχή του την εν λόγω μόνιμη ιδιόκτητη 

κατοικία εφ’ όρου ζωής. 

 

Υπάρχει ρητή απαγόρευση της πώλησης της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας. Οι 

επενδυτές δεν δικαιούνται να απωλέσουν την κατοχή της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας 

εφόρου ζωής. Επίσης πρέπει να δηλώσουν την μόνιμη τους κατοικία κάτι το οποίο δεν 

φαίνεται να έγινε και οι δικηγόροι της αιτήτριας δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν επ’ 

αυτού. Είναι για αυτό το λόγο που ο Έφορος στα πλαίσια της Χρηστής Διοίκησης 

αποφάσισε να θέση το διαμέρισμα 3 το οποίο έφερε και το χαμηλότερο κόστος αγοράς. 

Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε ενοικίαση ή ρητή απαγόρευση παραχώρησης χρήσης 

των ακινήτων που αγοράζονται για πολιτογράφηση, συμπεριλαμβανομένης της 

μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας γι’ αυτό θα ήταν πρέπων να ανατρέξουμε στην νομολογία 

και θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα θέματα πολιτογραφήσεων. Ο λόγος 

είναι ότι η πολιτογράφηση ενός προσώπου στην Κύπρο τον καθιστά αυτόματα 

Ευρωπαίο πολίτη με όλα εκείνα τα δικαιώματα που απορρέουν από το acquis 
communitaire και όπως έχουν επισημανθεί από το ΔΕΚ σε σειρά υποθέσεων όπως C-

224/98 D’Hoop, C-184/99 Grzelczyk, C333/13 Dano, C67/14 Alimanovic, C-135/08 

Rottman και C-34/09 Zambrano. 

Σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση της ερευνητικής επιτροπής των κατ’ εξαίρεση 

πολιτογραφήσεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχειρηματιών, ημερομηνίας 16 

Απριλίου 2021, η οποία συντάχθηκε από τους Νικολάτο, Κυριάκου, Ιωάννου και 

Καλογήρου ο πρώην ΥΠΕΣ σημείωσε ότι συχνά οι επενδυτές ή πάροχοι υπηρεσιών 

αποτείνονταν στο Υπουργείο Εσωτερικών για πληροφόρηση άρα αυτές οι απαντήσεις 

ήταν συνήθεις και γνωστές. Η έκθεση συνεχίζει εξηγώντας ότι η έννοια της μόνιμης 

ιδιόκτητης κατοικίας σημαίνει ότι  

 

«αυτή πρέπει να ανήκει στον αιτητή είτε σύμφωνα με τον Νόμο (legally) είτε 

σύμφωνα με το δίκαιο της επιεικείας (beneficially), ως δικαιούχο. Μόνιμη 

σημαίνει να είναι η μόνιμη κατοικία - διαμονή του. Δηλαδή πρέπει να είναι η 



κατοικία όπου έχει τη συνήθη διαμονή του. Η συνήθης διαμονή κάποιου 

καθορίζεται τόσο από την διάρκεια της διαμονής που πρέπει να είναι ουσιαστική 

όσο και από την ποιότητα της διαμονής. Η ποιότητα της διαμονής είναι 

συνυφασμένη με την πρόθεση του διαμένοντος για συνήθη και όχι πρόσκαιρη 

διαμονή. Αυτό συνάδει και με την απαίτηση του ενωσιακού δικαίου ότι για να 

πολιτογραφηθεί κάποιος πολίτης μιας χώρας θα πρέπει να έχει μόνιμο δεσμό με 

τη χώρα αυτή.» 

Παρόλα τα ποιο πάνω που πολύ σωστά επεξηγούνται στην ενδιάμεση έκθεση, τα 

εκάστοτε ΚΕΠ δεν περιλάμβαναν υποχρέωση χρόνου διαμονής στην Κύπρο. Ότι πρέπει 

να υπάρχει διάρκεια και ποιότητα διαμονής όμως τεκμαίρεται από τη φράση «μόνιμη 

κατοικία». Η έκθεση συνεχίζει εξηγώντας ότι: 

«Ο όρος «μόνιμη», είναι δυνατόν να μη συνάδει με πρόνοιες της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) αλλά και του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΣΔΑ, όπως και το Σύνταγμα της 

Δημοκρατίας, κατοχυρώνουν το δικαίωμα της απόκτησης αλλά και της διάθεσης 

περιουσίας και ο Χάρτης κατοχυρώνει το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης 

κεφαλαίου και προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 

Ακολουθώντας τη λογική της υπόθεσης C-135/08, Rottman, είναι θεμιτό να θέλει το 

κράτος μέλος να προστατεύσει αφενός την ιδιαίτερη σχέση αλληλεγγύης και πίστης 

που υπάρχει μεταξύ του κράτους και των υπηκόων του και αφετέρου την αμοιβαιότητα 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αποτελούν το θεμέλιο του δεσμού της ιθαγένειας. 

Οι αποφάσεις όμως των αρμόδιων οργάνων πρέπει να τηρούν την αρχή της 

αναλογικότητας ως αυτή εγγράφεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία ήταν και είναι, ο «δεσμός» που όφειλε να κατέχει 

με τη Δημοκρατία ο επενδυτής, προκειμένου να πείσει για το γνήσιο ενδιαφέρον του 

να πολιτογραφηθεί Κύπριος πολίτης άρα για κανένα λόγο δεν πρέπει να θεωρείται ότι 

κύριος σκοπός της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας είναι η οικονομική δραστηριότητα 

παρόλο που δεν απαγορεύεται αυτή.  

Συμπερασματικά, διαφωνούμε εν μέρει με το επιχείρημα των αιτητών ότι η μόνιμη 

ιδιόκτητη κατοικία, ήτοι το διαμέρισμα 3, αποκτήθηκε για προώθηση των 

επιχειρηματικών σκοπών της εταιρείας αφού απαλείφει εξ’ αρχής με αυτό τον τρόπο 

το δεσμό που ορίζει ο όρος «μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία». Αυτός ο δεσμός έχει επίσης 

επισημανθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σειρά γραπτών της εκθέσεων 

συμπεριλαμβανομένης και της έκθεσης με τίτλο “Report from the Commission to the 

European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and 

the Committee of the Regions: Investor Citizenship and Residence Schemes in the 

European Union”, της 23.1.2019.  Είναι θέση μας λοιπόν ότι, από το ΚΕΠ και τις 

απαντήσεις της αρμόδιας αρχής τόσο στην επιστολή εντός του φακέλου όσο και στην 

σελίδα του ΥΠΕΣ δεν προκύπτουν ρητές απαγορεύσεις ή και ρήτρες που επηρεάζουν 

τη φορολογική διαχείριση της αιτήτριας, θα πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη η 

υποχρέωση στενής σχέσης του αιτητή με τη χώρα στην οποία πολιτογραφείται. 

Υπενθυμίζεται ότι η παρούσα ανάλυση γίνεται για να διαπιστωθεί η φορολογική 



υποχρέωση των αιτητών και όχι για να κριθεί η πολιτογράφηση. Για το τελευταίο 

υπάρχουν αρμόδιες επιτροπές οι οποίες έχουν συσταθεί για το σκοπό επιτήρησης των 

όρων του ΚΕΠ και το Τμήμα δεν είναι μια από αυτές τις αρχές. 

 
Ερώτηση 2: Σε ποιο άρθρο του νόμου βασίζεται η ερμηνεία του Εφόρου; 
 

Έχοντας αναλύσει τα ως άνω και λαμβάνοντας υπόψη τις νομολογικές αρχές στις 

υποθέσεις Υπουργός Οικονομικών κ.α. v Lachi Beach Development Co Ltd , Μάτσης v 
Δημοκρατίας και Southfields Industries Ltd v Δήμου Λευκωσίας, που επιτάσσουν 

αυστηρή ερμηνεία των σχετικών φορολογικών διατάξεων. Σε ερώτηση προς τους 

εκπροσώπους του Τμήματος σχετικά με το σε ποιο άρθρο του νόμου βασίστηκε η 

απόφαση του Εφόρου, το Τμήμα υπέδειξε το άρθρο 21 του Νόμου 95/2000. 

Τηρουμένων των διατάξεων του νόμου, το άρθρο 20(2) προϋποθέτει ότι κάθε υ.φ.π. 

δικαιούται κατά το τέλος κάθε καθορισμένης φορολογικής περιόδου να εκπέσει τόσο 

ποσό του φόρου εισροών του, όσο είναι επιτρεπόμενο δυνάμει του άρθρου 21, και 

ύστερα να αφαιρέσει το ποσό αυτό από οποιοδήποτε φόρο εκροών που είναι 

οφειλόμενος από αυτό. Ακολούθως το άρθρο 21 προβλέπει τα ακόλουθα: 

 

«(1) Το ποσό του φόρου εισροών το οποίο δικαιούται υποκείμενο στο φόρο 
πρόσωπο να εκπέσει κατά το τέλος οποιασδήποτε περιόδου είναι τόσο ποσό 
του φόρου εισροών του για την περίοδο (δηλαδή του φόρου εισροών επί 
συναλλαγών, αποκτήσεων και εισαγωγών που πραγματοποιήθηκαν από το 
πρόσωπο αυτό κατά την περίοδο) όσο είναι επιτρεπόμενο από ή με βάση 
Κανονισμούς ως αποδιδόμενο σε συναλλαγές που εμπίπτουν στο εδάφιο (2) πιο 
κάτω. 
(2) Οι συναλλαγές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι οι ακόλουθες 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν από 
υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο μέσα στα πλαίσια ή για προώθηση της 
επιχείρησής του: 

(α) Φορολογητέες συναλλαγές˙ 
(β) συναλλαγές εκτός της Δημοκρατίας που θα ήταν φορολογητέες 
συναλλαγές αν πραγματοποιούνταν στο εσωτερικό της Δημοκρατίας. 
(γ) συναλλαγές που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 και υποπαραγράφους (α) 
μέχρι (ε) της παραγράφου 3 του Πίνακα Β του Έβδομου Παραρτήματος 
εφόσον ο λήπτης είναι εγκατεστημένος εκτός των κρατών μελών ή οι 
υπηρεσίες αυτές συνδέονται άμεσα με αγαθά που εξάγονται σε χώρα εκτός 
των κρατών μελών. 

(2Α) Παραδόσεις οι οποίες θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται από το λήπτη 
σύμφωνα με το άρθρο 11Α, λαμβάνονται υπόψη ως παραδόσεις που 
πραγματοποιούνται από αυτόν για σκοπούς υπολογισμού οποιουδήποτε ποσού 
Φ.Π.Α. που δικαιούται δυνάμει του εδαφίου (1), μόνο κατά το χρόνο που 
θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται οι εν λόγω παραδόσεις δυνάμει κανονισμών 
που εκδίδονται με βάση το άρθρο 9. 



(3) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να 
προβλέπουν την εξασφάλιση δίκαιης και λογικής απόδοσης φόρου εισροών σε 
συναλλαγές που εμπίπτουν στο εδάφιο (2) πιο πάνω, και τέτοιοι Κανονισμοί 
μπορεί να προβλέπουν— 

(α) Καθορισμό μιας αναλογίας με αναφορά στην οποία ο φόρος εισροών 
για οποιαδήποτε καθορισμένη φορολογική περίοδο αποδίδεται 
προσωρινά σε εκείνες τις συναλλαγές˙ 
(β) αναπροσαρμογή του φόρου που αποδόθηκε προσωρινά για 
οποιεσδήποτε καθορισμένες φορολογικές περιόδους ή μέρη τους, 
σύμφωνα με αναλογία που καθορίζεται με παρόμοιο τρόπο για 
οποιαδήποτε μακρύτερη περίοδο αποτελούμενη από εκείνες τις 
περιόδους ή μέρη τους˙ 
(γ) την καταβολή πληρωμών σε σχέση με φόρο εισροών, από τον Έφορο 
σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο (ή σε πρόσωπο που ήταν υποκείμενο 
στο φόρο πρόσωπο) ή από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο (ή πρόσωπο 
που ήταν υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο)στον Έφορο, σε περιπτώσεις 
που τα γεγονότα αποδεικνύουν ανακριβή τον υπολογισμό με βάση τον 
οποίο έγινε η απόδοση˙ και 
(δ) αποκλεισμό του φόρου εισροών επί συναλλαγής την οποία, δυνάμει 
οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, πρόσωπο πραγματοποιεί 
προς τον εαυτό του από το να είναι επιτρεπόμενος επειδή αποδίδεται σε 
εκείνη τη συναλλαγή. 

(4) Κανονισμοί δυνάμει του εδαφίου (3) πιο πάνω μπορεί να προβλέπουν 
διαφορετικά για διαφορετικές περιστάσεις και, ιδιαίτερα (αλλά χωρίς επηρεασμό 
της γενικότητας εκείνου του εδαφίου) για διαφορετικές περιγραφές αγαθών ή 
υπηρεσιών˙ και μπορεί να περιέχουν παρεμπίπτουσες και συμπληρωματικές 
διατάξεις που κρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο αναγκαίες ή σκόπιμες.» 
 

Δεδομένου ότι η ενοικίαση είναι φορολογητέα συναλλαγή, κατά την ακρόαση το Τμήμα 

ερωτήθηκε κατά πόσο θα επέτρεπε έκπτωση φόρου εάν ένας Κύπριος πολίτης 

αποφάσιζε να φύγει από την Κύπρο για μια περίοδο 6 μηνών. Κατά την περίοδο αυτή 

ο πολίτης αποφάσιζε να ενοικιάσει την μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία του. Τότε δεν θα 

έπρεπε να καταβάλλει ΦΠΑ και δεν θα δικαιούτο δικαίωμα έκπτωσης; Η απάντηση του 

Τμήματος ήταν ότι αντικείμενο στο παρόν στάδιο είναι ότι η κατοικία δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως αντικείμενο και ως εργαλείο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας 

για να του παρέχεται το δικαίωμα της έκπτωσης του φόρου. Το άρθρο 21, όπως 

επεξήγησε ο κύριος Σκώττης ρυθμίζει το δικαίωμα της έκπτωσης του φόρου και ότι 

πρέπει να αποδίδεται φόρος εισροών για το δικαίωμα της έκπτωσης του, να αποδίδεται 

φορολογική δραστηριότητα. Και αφ’ ή στιγμή, κατέληξε, το υποστατικό δεν 

χρησιμοποιείται αναπόδραστα λόγω της έγκρισης της πολιτογράφησης, ως 

περιουσιακό στοιχείο για άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, δεν υπάρχει το 

δικαίωμα της έκπτωσης φόρου. Επεξηγείται ότι το δέον θα ήταν όπως οι αιτητές 

καταθέσουν απαίτηση, έκδοσης πιστωτικής σημείωσης προς την NCPR για επιστροφή 

ποσού και τότε με την επιστροφή από τον Έφορο θα υπήρχε ένα μηδενικό αποτέλεσμα 

αλλά θα έπαιρνε πίσω ένα χρηματικό ποσό  σχετικό με τον φόρο εκροών που κατέβαλε 



η αιτήτρια εφόσον ο Έφορος δεν αποδέχθηκε ότι το διαμέρισμα αρ.301 πραγματοποιεί 

φορολογικές συναλλαγές.  

Ως εκ των ανωτέρω θα συμφωνήσουμε με τον Έφορο Φορολογίας, ότι το εν λόγω 

υποστατικό πρέπει να αποτελεί εκείνον τον ισχυρό και μόνιμο δεσμό μεταξύ του 

πολιτογραφηθέντος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτό επισημαίνεται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί το “genuine link” να μην έχει αναλυθεί από το ΔΕΚ αυτό 

καθ’ αυτό παρά μόνο από το Διεθνές Δικαστήριο στην υπόθεση Nottebohm, αλλά 

αναλογιζόμενοι όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την απόκτηση Ευρωπαϊκής 

πολιτογράφησης, και τους κινδύνους που έχουν επισημανθεί λόγο καταχρήσεων, δεν 

μπορούμε παρά μόνο να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Συνεπώς αφού το Υπουργικό 

Συμβούλιο έχει εγκρίνει την Πολιτογράφηση του αξιωματούχου της εταιρείας, σημαίνει 

ότι, για σκοπούς εφαρμογής του ΚΕΠ σε συνδυασμό με την περί ΦΠΑ νομοθεσία, το 

εν λόγω διαμέρισμα δεν πρέπει να θεωρείται ως ακίνητο μέσω του οποίου ασκείται 

οικονομική δραστηριότητα της αιτήτριας εταιρείας. Σκοπός απ’ όσο φαίνεται από το 

πνεύμα του ΚΕΠ είναι ο πολιτογραφηθείς να έχει συνήθη κατοικία στην Κύπρο 

 

Ερώτηση 3: Έχουν ακολουθηθεί οι βασικές αρχές Διοικητικού Δικαίου; 
 

Είναι ξεκάθαρο ότι η αρμόδια αρχή για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις είναι το 

Υπουργικό Συμβούλιο στο σύνολό του. Το Υπουργείο Εσωτερικών εκτελούσε κατά 

καιρούς ένα ρόλο προωθητικό, αυτό της προώθησης του σχεδίου σε ξένους επενδυτές. 

Ως προς την προώθηση του σχεδίου ενεπλάκησαν επίσης τόσο τα Υπουργεία Εμπορίου 

αρχικά και το ΥΠΕΞ μεταγενέστερα, 5 μήνες πριν την κατάργησή του. Για κανένα λόγω 

δεν λαμβάνονταν συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις ρητά μέσα στο ίδιο το σχέδιο 

χωρίς τη σύμφωνο γνώμη των υπολοίπων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Από 

την άλλη φαίνεται ξεκάθαρα ότι υποβοηθητικό ρόλο επίβλεψης των οικονομικών και 

φορολογικών θεμάτων του ΚΕΠ είχε το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό γίνετε ξεκάθαρο 

και μέσα στην ενδιάμεση έκθεση Νικολάτου. Εάν υπήρξε λανθασμένη πληροφόρηση 

στα πλαίσια προώθησης του σχεδίου τότε θα πρέπει να τονίσουμε τις πρόνοιες του 

άρθρου 39 των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου που προνοεί ότι «αν η 

διοίκηση έχει σε μια περίπτωση ασκήσει τη διακριτική της εξουσία παράνομα, δεν 

πρέπει να συνεχίσει την παρανομία σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις που θα 

παρουσιαστούν στο μέλλον, διότι δεν αναγνωρίζεται ισότητα στην παρανομία».  

 

Κατάληξη  

Το Εφοριακό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα στοιχεία και γεγονότα που 

συνθέτουν ή/και αφορούν την παρούσα Ιεραρχική Προσφυγή, τις γραπτές και 

προφορικές παραστάσεις ή/και τοποθετήσεις των Ενδιαφερόμενων Μερών, τη 

Νομοθεσία, Νομολογία και με βάση τις εξουσίες που παρέχονται από το θεσμικό του 

πλαίσιο καταλήγει στην θέση ότι (α) έχοντας υπόψη ότι το βάρος απόδειξης είναι στους 

αιτητές, οι τελευταίοι απέτυχαν να αποδείξουν την υπόθεση τους αφού πολλές φορές 



αγνοούσαν ουσιαστικές πληροφορίες. (β) Προσπάθησαν δε, να περιορίσουν την 

υπόθεση στην απλή ερμηνεία της «μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας» χωρίς όμως να 

ληφθεί υπόψη ο δεσμός που πρέπει να έχει ο πολιτογραφηθείς με την Ευρωπαϊκή χώρα 

πολιτογράφησης μέσα από τον ως άνω όρο, αφού επέμειναν στο ότι χρησιμοποιείται 

για φορολογικούς σκοπούς το εν λόγω διαμέρισμα και πως αυτή ήταν η εξ αρχής 

πρόθεση του αιτητή. Τα ως άνω παραβλέπουν τις πρόνοιες του  άρθρο 21 της περί 

ΦΠΑ Νομοθεσίας όπως έχει τροποποιηθεί και το πνεύμα του acquis όσο αφορά την 

Ευρωπαϊκή ιθαγένεια.  

Ως εκ των ανωτέρω αποφασίζει να επικυρώσει την απόφαση του Εφόρου Φορολογίας. 
Σε περίπτωση που η απόφαση του Εφοριακού Συμβουλίου δεν σας ικανοποιεί, 
διατηρείτε το δικαίωμα να ασκήσετε Προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο εντός 75 
ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος.  
 
Καμία διαταγή για έξοδα. 
 

 

…………..…………………………………………… 

Κυριάκος Γεωργιάδης 

Πρόεδρος 

 

 

………………………..              …..……………………..       ………………………… 
                          

    Κυριάκος Ψαράς                        Αντρέας Καϊλάς             Άνδρεα Μανώλη 

          Μέλος                                          Μέλος                                       Μέλος 

 




