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   Λευκωσία, 02 Δεκεμβρίου 2022  

 
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους  
Θέμα: Ενημέρωση σε θέματα Άμεσης και Έμμεσης Φορολογίας 
 
 
 
Κυρίες/οι,  

 
Συνεργασία ΚΕΒΕ - Positive Veritas 

Το ΚΕΒΕ, στο πλαίσιο της συνεχούς προσφοράς υπηρεσιών και υποστήριξης των μελών του, 

ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την ηλεκτρονική πλατφόρμα Positive Veritas, 

για την παροχή πιο ολοκληρωμένης ενημέρωσης στα μέλη για θέματα άμεσης και 

έμμεσης φορολογίας.  

To Positive Veritas αποτελεί μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα πληροφόρησης και 

αναζήτησης/ έρευνας Κυπριακών φορολογικών θεμάτων, η οποία περιλαμβάνει ολόκληρο το 

φάσμα των πληροφοριών που χρειάζεται οποιοσδήποτε ασχολείται με ή χειρίζεται φορολογικά 

θέματα.  

Με περισσότερες από 12 πηγές πληροφοριών, 500 κατηγορίες και αναζήτηση που αξιοποιεί 

τεχνητή νοημοσύνη για την κατανόηση νοήματος και εννοιών. Το Positive Veritas προσφέρεται 

με συνδρομή και είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή (laptop, smartphone κλπ.).  Τα 

μέλη του ΚΕΒΕ έχουν τη δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ δοκιμής 30 ημερών και επίδειξης του 

συστήματος, αφού επισκεφθούν το σύνδεσμο  https://veritas.positive.cy/kebe .  

Μέσω της πλατφόρμας αυτής, το ΚΕΒΕ θα αποστέλλει σε εβδομαδιαία βάση, αρχής 

γενομένης από το Δεκέμβριο 2022, ενημέρωση για τα νεότερα και τις τροποποιήσεις που 

αφορούν όλο το φάσμα της φορολογίας (νομοθεσίες, κανονισμούς, διοικητικές πράξεις, 

εγκυκλίους, αποφάσεις του Εφοριακού Συμβουλίου, δικαστικές αποφάσεις, καθώς και 

συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας της Κύπρου με Τρίτες Χώρες).  

Η νέα αυτή διευθέτηση μέσω του CCCI News θα παρέχει ολοκληρωμένη ενημέρωση σε θέματα 

Κυπριακής Φορολογίας, με ένα εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο, στο οποίο θα υπάρχει όλη η 

σχετική πληροφόρηση, γεγονός που θα καταστήσει πιο εύκολη την παρακολούθηση των 

εξελίξεων στα θέματα της φορολογίας. Οι υφιστάμενες φορολογικές ενημερώσεις του ΚΕΒΕ 

θα συνεχίσουν να αποστέλλονται όπως γινόταν μέχρι τώρα μόλις ανακοινώνονται. 

Με εκτίμηση, 

Ζακ Μανιταράς 

Λειτουργός Τμ. Υπηρεσιών, Εμπορίου & Ψηφιοποίησης 
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ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΕΒΕ 

 

Αγαπητά μέλη, 
 
Πιο κάτω θα βρείτε το εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο, στο οποίο υπάρχει ολοκληρωμένη 
παροχή ενημέρωσης σε θέματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας. Λόγω της πανδημίας 
περιλαμβάνονται και ορισμένες σχετικές αποφάσεις, αν εφαρμόζεται. Οι σύνδεσμοι (links) 
θα είναι ενεργοί μέχρι 08/01/2023. 
 
Αυτή η ενημέρωση παρέχεται σε συνεργασία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα Positive Veritas, 
την πλατφόρμα ενημέρωσης για φορολογικά ζητήματα της Κύπρου. Με περισσότερες 
από 12 πηγές πληροφοριών, 500 κατηγορίες και αναζήτηση που αξιοποιεί 
τεχνητή νοημοσύνη για την κατανόηση νοήματος και εννοιών, το Veritas σας 
βοηθά να διερευνάτε φορολογικά θέματα 10 φορές γρηγορότερα. Τα μέλη του 
ΚΕΒΕ έχουν τη δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ δοκιμής 30 ημερών και επίδειξης του 
συστήματος, αφού επισκεφτούν το σύνδεσμο https://veritas.positive.cy/kebe . 
 

 

1. Δημοσίευση νέων Ανακοινώσεων του Τμήματος Φορολογίας σχετικά με: 

• Τη Διερεύνηση Διεθνούς Φορολογικής απάτης ΦΠΑ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με 

συμμετοχή και της Κύπρου (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30/11/2022). 

• Την Αυτόματη Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών DAC2/CRS. Διευκρινήσεις για ορθή 

συμπλήρωση του αρχείου XML (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 05/12/2022). 

 

2. Δημοσίευση Ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με: 

• Τη Γνωμάτευση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο 

του 2021 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 01/12/2022). 

 

3. Τροποποίηση των Κανονισμών Έμμεσης Φορολογίας αναφορικά με τις  Ειδικές Απαλλαγές, στις 

02/12/2022, (Κ.Δ.Π. 457/2022). Οι τροποποιήσεις αφορούν τις απαλλασσόμενες πράξεις και 

συγκεκριμένα τις εισαγωγές προϊόντων από ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους μέλους, παραδόσεις 

αγαθών - παροχή υπηρεσιών προς τις ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους μέλους ή αποκτήσεις 

αγαθών. Οι τροποποιήσεις λογίζεται ότι άρχισαν την 1η Ιουλίου 2022. 

 

4. Δημοσίευση απόφασης Εφοριακού Συμβουλίου σχετικά με την Ιεραρχική Προσφυγή με Αρ. 

2/2021Ε, ημερομηνίας 20/12/2021, ΧΧΧ Constructions and Developers Ltd και Κυπριακής 

Δημοκρατίας μέσω Εφόρου Φορολογίας. Η υπόθεση αφορά ΦΠΑ.  

 

5. Εκδόθηκε νέα απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στις 5/7/2022, αναφορικά με την υπόθεση 

2546/2013, μεταξύ ΧΧΧ Constructions Ltd και Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Εφόρου Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας.  
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6. Εκδόθηκε νέα γνωμάτευση του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου στις 30/11/2022, αναφορικά με 

την αναφορά 1/2022, μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 

7. Τροποποίηση των: 

• Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος  

• Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος  

• Περί Χαρτοσήμων Νόμος  

• Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμος  

• Περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος  

• Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος  

που ψηφίστηκαν στις 02/12/2022 από την Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά μέχρι την ώρα της 

παρούσας ενημέρωσης δεν περιλήφθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η 

τροποποίηση προβλέπει ώστε, να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 η ισχύς των 

υφιστάμενων ρυθμίσεων που αφορούν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων και 

κινήτρων που παραχωρήθηκαν με σκοπό την ενίσχυση και την προώθηση των αναδιαρθρώσεων 

δανείων οι οποίες λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

 

 

 
TO ALL MEMBERS OF CCCI 

 

 

Dear Members,  
 
This is the weekly information bulletin, with comprehensive briefing in matters of direct and 
indirect taxation. Due to the pandemic, certain relevant government decisions are also 
included, where applicable. The links will be valid until 08/01/2023. 
 
This briefing is provided in collaboration with Positive Veritas, the search engine for Cyprus 
Tax. With over 12 sources of information, 500 categories and AI search that 
understands meaning and concepts, Veritas helps you answer tax questions 10x 
faster. CCCI members can claim a FREE 30-day trial by visiting 
https://veritas.positive.cy/kebe . 
 

 

 

1. Publication of Tax Department Announcements regarding: 

• The Investigation of International VAT Tax Fraud by the European Public Prosecutor's Office 

with the participation of Cyprus (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30/11/2022). 

• The Automatic Exchange of Tax Information DAC2/CRS. Clarifications for correct 

completion of the XML file (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 05/12/2022). 

 

2. Publication of Ministry of Finance Announcement regarding: 

• Opinion of the Supreme Court on the Value Added Tax Law of 2021 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

01/12/2022). 
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3. Amendment of the Tax Regulations regarding Special Exemptions, dated 02/12/2022 (Κ.Δ.Π. 

457/2022). The amendments relate to exempt transactions and specifically the import by the 

armed forces of another member state for their needs and the  delivery of goods and provision of 

services to the armed forces of another member state. The amendment is deemed to take effect 

from 1st July 2022.   

 

4. Publication of decision of the Tax Tribunal regarding the hierarchical appeal No. 2/2021E, dated 

20/12/2021 between XXX Constructions and Developers Ltd and the Republic of Cyprus through 

the Taxation Commissioner. The case relates to VAT.  

 

5. A judgement of the Administrative Court of Cyprus, was published on 05/07/2022 in case 

2546/2013, between XXX Constructions Ltd and Republic of Cyprus through Value Added Tax 

Commissioner.  

 

6. A new opinion of the Supreme Court of Cyprus was issued on 30/11/2022, regarding reference 

1/2022, between the President of the Republic and the House of Representatives.  

 

7. Amendment of: 

• Tax Collection Law  

• Income Tax Law  

• Stamp Duty Law  

• Valued Added Tax Law  

• Special Defence Contribution Law  

• Capital Gains Tax Law 

which were voted on 02/12/2022 by the House of Representatives, but until the time of this 

information were not included in the Official Gazette of the Republic. The amendment provides 

for the extension until December 31, 2023 of the validity of the existing regulations regarding 

the granting of tax reliefs and incentives granted with the aim of strengthening and promoting 

loan restructurings which expire on December 31, 2022. 

 

https://veritas.positive.cy/documents/6BBp45TrevlMtXL1epeD1hSmegJhwCjs67Tt?share=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6IjYzOTA4YTE3MDA2ZmY0ZGE1YWIwMDI2YyIsIm5iZiI6MTY3MDQxNjkyOCwiZXhwIjoxNjczMTI4ODAwfQ.gtyj54nscHDGfEE-50dcxa4u6YFJTDsClp_ArUQrybU
https://veritas.positive.cy/documents/6BBp45TrevlMtXL1epeD1hSmegJhwCjs67Tt?share=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6IjYzOTA4YTE3MDA2ZmY0ZGE1YWIwMDI2YyIsIm5iZiI6MTY3MDQxNjkyOCwiZXhwIjoxNjczMTI4ODAwfQ.gtyj54nscHDGfEE-50dcxa4u6YFJTDsClp_ArUQrybU
https://veritas.positive.cy/documents/6BBp45TrevlMtXL1epeD1hSmegJhwCjs67Tt?share=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6IjYzOTA4YTE3MDA2ZmY0ZGE1YWIwMDI2YyIsIm5iZiI6MTY3MDQxNjkyOCwiZXhwIjoxNjczMTI4ODAwfQ.gtyj54nscHDGfEE-50dcxa4u6YFJTDsClp_ArUQrybU
https://veritas.positive.cy/documents/6BBp45TrevlMtXL1epeD1hSmegJhwCjs67Tt?share=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6IjYzOTA4YTE3MDA2ZmY0ZGE1YWIwMDI2YyIsIm5iZiI6MTY3MDQxNjkyOCwiZXhwIjoxNjczMTI4ODAwfQ.gtyj54nscHDGfEE-50dcxa4u6YFJTDsClp_ArUQrybU
https://veritas.positive.cy/documents/6BBp45TrevlMtXL1epeD1hSmegJhwCjs67Tt?share=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6IjYzOTA4YTE3MDA2ZmY0ZGE1YWIwMDI2YyIsIm5iZiI6MTY3MDQxNjkyOCwiZXhwIjoxNjczMTI4ODAwfQ.gtyj54nscHDGfEE-50dcxa4u6YFJTDsClp_ArUQrybU

	Cooperation CCCI Positive Veritas 02 12 22
	KEBE POSITIVE VERITAS Tax Update 02 12 22.pdf

