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24 Ιανουαρίου 2022 
 
 

Θέμα:  Ερωτηματολόγιο EUROCHAMBRES για την εφαρμογή 

των «Γρήγορων διορθώσεων» ΦΠΑ  

 
 
Για την υλοποίηση της Στρατηγικής για ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υιοθετηθεί διάφορα μέτρα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, 

για την βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του ισχύοντος συστήματος ΦΠΑ. Ένα από 

τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που υιοθετήθηκαν είναι οι αποκαλούμενες «γρήγορες 

διορθώσεις» ("Quick Fixes") που ζητήθηκαν από τα Κράτη Μέλη ώστε να μειωθεί το 

κόστος συμμόρφωσης και να εξασφαλιστεί η φορολογική βεβαιότητα (συμμόρφωση) για 

τις επιχειρήσεις.  

 

Παράλληλα η ΕΕ προχώρησε στη σύσταση Φόρουμ για τον ΦΠΑ, στο οποίο συμμετέχει 

μία ομάδα 45 μελών αποτελούμενη από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβανομένων 

των ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (EUROCHAMBRES) που αποτελεί τον οργανισμό που 

εκπροσωπεί τα Ευρωπαϊκά Επιμελητήρια. Σκοπός της συμβουλευτικής αυτής ομάδας είναι 

να συζητούν ανεπίσημα πρακτικά ζητήματα φορολογικής διοίκησης όσον αφορά τον ΦΠΑ 

σε διασυνοριακό περιβάλλον, να επεξεργάζονται πιθανούς τρόπους διαχείρισης του 

ισχύοντος συστήματος ΦΠΑ πιο αποτελεσματικά για την επίτευξη μιας ομαλότερης 

λειτουργίας του συστήματος και να ανταλλάζουν εμπειρίες και καλές πρακτικές στον τομέα 

του ΦΠΑ.  

 

Στο πλαίσιο αυτού του Φόρουμ εκπονήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό την 

αξιολόγηση της λειτουργίας των «γρήγορων διορθώσεων» καθότι πολλοί 

εμπειρογνώμονες, και συγκεκριμένα ο οργανισμός EUROCHAMBRES, πιστεύουν ότι 

απαιτείται κάποια βελτίωση προκειμένου αυτές οι γρήγορες λύσεις να επιτύχουν τους 

στόχους εναρμόνισης και απλούστευσης. Το ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί για να 

συγκεντρώσει τις απόψεις των επιχειρηματιών, των λογιστών και των φοροτεχνικών 
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συμβούλων των εταιρειών, και να εντοπίσει τις προκλήσεις που συνδέονται με αυτές τις 

γρήγορες λύσεις και τις πιθανές βελτιώσεις του συστήματος.  

 

Πρόκειται για ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο που αποτελείται από μικρό αριθμό 

ερωτήσεων, με μέγιστο χρόνο για να συμπληρωθεί τα 15 λεπτά. Είναι διαθέσιμο σε όλες 

τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.  

 

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές όσον αφορά συγκεκριμένους 

νομικούς όρους που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα κράτη μέλη λόγω της αυτόματης 

μετάφρασης που παρέχεται από την έρευνα.  

 

Ο σύνδεσμος για το ερωτηματολόγιο βρίσκεται ΕΔΩ.   

 

Για τις επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με τους Κανόνες «Γρήγορων διορθώσεων» ΦΠΑ 

(«Quick Fixes»), κάντε κλικ ΕΔΩ.  

 

Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ανοικτό μέχρι την Παρασκευή 4 

Φεβρουαρίου 2022. 

 

Το ΚΕΒΕ ως μέλος του οργανισμού EUROCHAMBRES, προτρέπει τα μέλη του να 

λάβουν μέρος σε αυτή την Έρευνα ώστε να καταγραφούν οι απόψεις των 

Κυπριακών επιχειρήσεων και να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση 

προτάσεων/εισηγήσεων προς την ΕΕ.  

 

Με εκτίμηση, 

 

Στάλω Δημοσθένους  
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ 
Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων 
Τηλ. 22889752, Email: stalo@ccci.org.cy     
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